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De verzorging en kweek van enkele 
Noordamerikaanse waterschildpadden 
( Clemmys guttata, Kinos ternan bauri, 
Sternotherus odoratus enS. minor) 

IN LEIDING 
De laatste jaren hebben een aantal 
schildpaddesoorten zieh in mijn terra
rium voortgeplant, onder andere de 
druppelsehildpad ( Clemmys guttata), 
de Florida moddersehildpad (Kino
sternon bauri), de muskussehildpad 
(Sternotherus odoratus) en de kleine 
moddersehildpad (Sternotherus mi
nor). Daarbij heb ik ervaringen opge
daan die me voor meer liefbebbers van 
belang lijken. Ik hoop dat dit artikel 
daartoe bijdraagt. 

HUISYESTING 
De genoemde soorten zijn gehuisvest 
in een aquaterrarium met een lengte 
van 5,5 m en een breedte van 0,8 m. 

Deze bak is in de lengte verdeeld in een 
landgedeelte van I ,5 m en een water
dee!. De waterstand is 25 em. Een 
gedeelte van het waterdeel is een 
spoelbak; hierin ligt een dikke laag 
grind op gespannen gaas en het is de 
bedoeling dat sehildpadden die bet 
zanderige landgedeelte verlaten hierin 
bet aan hun sehild klevende zand aeh
terlaten. De waterstand in dit gedeelte 
is 7 em. 
Het terra rium wordt verlieht door vier 
TL-Iampen van elk 30 watt, twee 
spotjes van 60 watt en drie zogenaam
de plantenlampen van 165 watt elk. De 
lampen zijn aangesloten op tijdklok
ken. 's Morgens gaan eerst de TL
lampen aan, een half uur later de plan-
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t~nlampen en weer een half uur later 
de spots. 's Avonds gaan de lampen in 
de omgekeerde volgorde weer uit. De 
totale lichtduur is van april tot en met 
oktober 16 uur, in maart en november 
14 uur en in december, januari en 
februari 12 uur. 
De watertemperatuur is in de zomer 
24 a 26°C, in de winter 20°C. De lucht
temperatuur in de bak is's zomers 30 a 
3 SOC, in de winter 20 tot 28°C. Onder 
de spots kan de temperatuur oplopen 
tot zo'n 40-45°C. Een van de spots 
hangt hoven een kurkstam die ik tot 
zonneterras heb verwerkt, de andere 
hoven bet zand van bet landgedeelte. 
Direct na de inrichting leverde bet ver
se kurk nogal wat problemen op (zie: 
Problemen en ziekten) en werd bet 
water maandenlang wekelijks ver
verst. Het water wordt gereinigd door 
een motorfilter van 1000 1/uur. Oat is 
niet voldoende om de bak lange tijd 
helder te houden. Daarom wordt ook 
nu nog wekelijks water ververst. Het 
water wordt dan afgeheveld tot bet 
aanzuigpunt van de pomp. Er is dan 
zo'n 400 liter verwijderd. Daarna 
wordt met leidingwater bijgevuld. 
Vervolgens wordt nog eens 400 liter 
afgeheveld en bijgevuld. 
De vier Noordamerikaanse soorten Ie
ven in deze bak samen met een zeven
tal Aziatische soorten. 

YO EDSEL 
De schildpadden in de bak worden 
driemaal per week gevoerd. Ik heb 
voor mezelf een schemaatje gemaakt 
van wat ae dieren op welke dag te eten 
krijgen. 's Maandags krijgen de dieren 
afwisselend: hart, lever of schildpad
droogvoer (JBL), 's woensdags afwis
selend: spiering, garnalen, mosselen, 
meelwormen, krekels of muggelarven, 
en op vrijdag krijgen de dieren katte
voer (Kitekat en Catty, zeven verschil
lende smaken). De ene week is dat met 

vissmaak, aangevuld met Carnicon, de 
andere week vleessmaak, aangevuld 
met vitaminen (Petaid). Als aanvul
ling krijgen de schildpadden nog wat 
plantaardig materiaal voorgeschoteld. 
Clemmys guttata eet graag kiwi en 
mandarijn, Sternotherus odoratus eet 
af en toe wat sla en andijvie. 

CLEMMYS GUTTATA 
De druppelschildpadden heb ik vanaf 
mei 1983. Het mannetje was bij aan
schafvolwassen en is verder niet merk
baar meer gegroeid, bet vrouwtje was 
nog vrij jong en vertoont nog steeds 
nieuwe groeilijnen tussen de schildpla
ten. 
Het geslachtsonderscheid is als volgt: 
Het mannetje heeft een hoi buikscbild, 
bruinige ogen en een lange dikke 
staart. Het vrouwtje heeft een vlak of 
bol buikscbild, oranje ogen en een 
korte smalle staart. 
De druppelscbildpadden zijn bet hele 
jaar door actief, bebalve in de maan
den oktober, november en december. 
Ze eten in die maanden weinig en lig
gen meestal stil op bet droge in een 
boekje van de bak. 

KINOSTERNON BAURI 
De Florida (of gestreepte) modder
schildpadden heb ik in augustus 1983 
als volwassen dieren overgenomen van 
een liefhebber. De dieren waren vol
wassen en zijn boegenaamd niet meer 
gegroeid, er zijn geen nieuwe groeilij
nen te zien. Ook bij deze soort hebben 
de mannetjes een langere en dikkere 
staart dan de vrouwtjes. Daarnaast 
zijn de vrouwtjes veel groter en vooral 
veel breder. Nu is mijn wijfje waar
scbijnlijk erg groot (7 em breed), aan
gezien bet dier per legsel I of 2 eieren 
meer legt dan als gebruikelijk wordt 
opgegeven. De gestreepte modder
scbildpadden zijn bet hele jaar door 
actief. Het zijn bijzonder vriendelijke 
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dieren, ze zijn nooit agressief tegen nogal eens het vrouwtje bijten. Het 
andere dieren of tegen elkaar, ook vrouwtje zelf is, wellicht uit verdedi-
drachtige wijfjes niet. ging, iets agressief als ze drachtig is. 

STERNOTHERUS ODORATUS STERNOTHERUS MINOR 
De modderschildpadden heb ik sinds De kleine muskusschildpadden heb ik 
maart 1983. Bij aanschaf was het stel vanaf juni 1983. Het stel was toen nog 
nog vr ij jong. De dieren waren nog vrij jong, 2-3 em kleiner da n wat als 
maar 7 em lang en kunnen zo'n 10 em maat voor een volwassen dier wordt 
worden. Bij deze dieren was het ge- opgegeven (CARR, 1973). 
slachtsversehil a! duidelijk ziehtbaar. De naam 'kleine modderschildpad' 
Ook hier weer had het mannetje een lijkt niet tereeht. De mannetjes wor
duidelijk la ngere en dikkere staart dan den ongeveer even groot a ls een man
het vrouwtje. Het mannetje is de netje S. odoratus, de vrouwtjes wor
agressiefste schildpad die ik heb. den vee! grater da n de odoratus
Yoora l in het voor- en najaar wit hij vrouwtjes. Bij deze soort is er behalve 

in de staartvorm ook een behoorlijk 
versehil in formaat tussen de geslaeh
ten. In het voor- en najaar zij n de 
sehildpadden van deze soort onderling 
wat agressief. 

BROEDSYSTEMEN 
In eerste instantie werden de door de 
bovengenoemde sehildpadden gelegde 
eieren ha lf ingegraven in vochtig zand 
en uitgebroed in eer. bakje dat ge
plaatst was in een grater bakje met 
water, dat zo warm was dat de tempe
ratuur in het zand op 28T werd 
gehouden. Dit geheel werd afgedekt 
met een glasplaat. Voor de ventilatie 
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werd een spleet van een halve centime
ter opengelaten. 
De resultaten in dit broedsysteem wa
ren niet goed. Ik wijt dat aan het uit
drogen van de eieren door te droog 
zand. Eieren van Clemmys guttata 
deukten binnen een week in, de hard
schalige eieren van de Kinosternon
soorten kregen na enige maanden 
breuken in de eischaal. 
Sinds mei 1985 heb ik een ander 
broedsysteem met, zoals in de tabel is 
te zien, aanmerkelijk betere resulta
ten. Ik heb het systeem a is volgt veran
derd: Het in het water liggende bakje 
werd op een paar ventilatiegaatjes na 
volledig afgesloten. Het substraat 
waarin de eieren werden geplaatst 
werd vervangen door vochtige pot
grand. Tweemaal per week worden· de 
eieren blootgelegd om verse Iucht toe 
te Iaten en over het geheel is een hand
doek ge1egd om ervoor te zorgen dat de 
eieren donker liggen. 

EIEREN 
Clemmys guttata Jegt eieren met een 
Jeerachtige schaal. Liggen deze eieren 
te droog, dan deuken ze in. Liggen ze 
daarentegen te vochtig, dan vormen er 
zich druppeltjes op de eieren. Na enke
Je weken worden de eieren wat dikker. 
Ze nemen zo'n 4 mm in omvang toe. 
Bij het uitkomen maakt het jong met 
behulp van de eitand een scheurtje in 

het ei en kruipt daardoor naarbuiten. 
De eischaal is behalve dat scheurtje 
nauwelijks beschadigd. 
De muskus- en modderschildpadden 
Jeggen eieren met een kalkschaal. Bij 
deze eieren is altijd een dwarsband in 
het midden van het ei zichtbaar. Van
wege die kalkschaal zijn de effecten 
van te droge of te vochtige Iucht niet zo 
duidelijk als bij Clemmys guttata-eie
ren. 
De Sternotherus-soorten openen hun 
ei met de eitand. De jongen van Kino
sternon bauri gebruiken bij het uitko
men soms ook hun voorpoten. Ik heb 
een paar keer gezien dat van een jong 
de voorpoten al uit het ei staken terwijl 
de kop nog achter een stuk eischaal 
vastzat. 

OPGROEIEN VAN DE JONGEN 
De jonge dieren werden onderge
bracht in een aqua-terrarium met een 
waterstand van 2 a 3 em. De tempera
tuur van het water varieerde van 19" 's 
nachts tot 2s·c overdag. De water
stand werd met het opgroeien van de 
jongen in een paar maanden trapsge
wijs verhoogd tot 10 em. Tegelijkertijd 
heb ik de dagtemperatuur van het 
water teruggebracht tot 25·c. Schuil
plaatsen en een zonneplek werden op
gebouwd uit platte stenen. De zon 
bestond uit een 40 watt spot. 
Eten was geen probleem. De schild
padjes aten allemaal at na een dag of 
drie. Ze aten muggelarven, buffalo
wormen, tubifex, meelwormen, pisse
bedden, watervlooien, hart en droog
voer (JBL). De dieren gedijden voor
spoedig. De groeilijnen tussen de schil
den werden breder, maar na een week 
of zes na de geboorte van de eerste 
jongen ontstonden er prcblemen. 

PROBLEMEN EN ZIEKTEN 
Kort na het inrichten van de grote bak 
merkte ik dat mijn ouderdieren zich 
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niet goed voelden. Ze waren traag, de 
ogen waren wazig en er bingen slijm
slierten uit de bek. Nadat ik water had 
ververst verdwenen de verschijnselen 
na een dag, maar keerden spoedig 
weer terug. Bij meting (door de proef
tuin van Naaldwijk) bleek de zuur
graad van bet water pH 4 te bedra
gen. 
Dat zure water leek me veroorzaakt 
door de nog verse kurk, waaruit nog 
zuren worden afgescheiden. Dit water 
irriteert doorlopend de slijmvliezen 
van de dieren en roept daardoor de 
genoemde verschijnselen op. Telkens 
waterverversen hielp, maar de eerste 
maanden moest ik dat wekelijks doen. 
Bij de jonge schildpadden kreeg ik bet 
volgende probleem: Na zo'n week of 
zes stopten twee Sternotherus odora
tus jongen met eten en waren een week 
later dood. Op dat moment zag ik daar . 
nog geen ramp in, er zijn altijd wei een 
paar slachtoffers onder de opgroeiende 
jongen. Maar er gingen meer jongen 
dood. Ik zocht naar allerlei mogelijke 

oorzaken. Zo dacht ik dat het verschil 
tussen de dag- en nachttemperatuur 
(28" en 2l"C) te groot was en hield de 
temperatuur dag en nacht even hoog 
(28"C). Helaas vielen er daarna nog 
meer doden onder de jonge dieren 
(waarmee ik niet wil zeggen dat een 
constante temperatuur slecht is, het 
kan zijn dat de ziekte zijn hoogtepunt 
had bereikt) . Ik ben in het bezit van 
een microscoop en met behulp van dat 
instrument probeerde ik de ziektever
wekker te achterhalen. Tot mijn ver
bazing trof ik bij een l 00-voudige ver
groting bijzonder vee! diertjes aan die 
later als klokdiertjes werden herkend. 
Ik heb wat flesjes met water en wat van 
die klokdiertjes ingezet. Aan een flesje 
voegde ik wat Duodegran (werkzame 
stof: Rodinazol) toe, aan een ander 
wat Halamid en aan een derde niets. 
Na 24 uur waren de diertjes in bet 
flesje met Halamid dood, in de andere 
flesjes leefden ze nog. 
Ik heb toen in bet zwem- en drinkwater 
van de jonge schildpadjes 1 gram 
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Halamid' per 100 1 water gedaan. Tot 
mijn grote genoegen begonnen twee 
jonge gestreepte modderschildpadden 
die al vier weken niets meer gegeten 
hadden weer te eten. Na een week heb 
ik de mest van de jonge schildpadjes 
onderzocht en daarin geen klokdiertjes 
meer aangetroffen. Vanaf dat moment 
ververs ik twee maal per week water. 
Twee maanden lang ging alles goed, 
toen stopte een Kinosternon bauri 
weer ·met eten. Bij onderzoek bleek de 
mest opnieuw vol te zitten met klok
diertjes en bij de andere jongen was 
hetzelfde het geval. Na wederom Ha
lamid te hebben toegepast begonnen 
de jonge gestreepte modderschildpad
den na twee weken weer te eten. 
Vanaf dat moment heb ik bij elke 
waterverversing Halamid gebruikt en 
de mest wekelijks onderzocht. De eer
ste weken waren er af en toe nog een 
paar klokdiertjes te zien, een paar 
maanden later niet meer en ben ik 
gestopt met het gebruik van Halamid. 

Dezelfde mensen die de diertjes uit de 
schildpaddemest aan de hand van mijn 
beschrijving als klokdiertjes identifi
ceerden vertelden me dat die klok
diertjes algemene bewoners zijn van 
allerlei stilstaande watertjes en ook in 
bloemenwater voorkomen. Misschien 
ben ik bezig geweest een onschuldig 
diersoortje uit te roeien, maar dat 
heeft dan in ieder geval als bijver
schijnsel gehad dat de schildpadjes 
weer zijn gaan eten en, in tegenstelling 
tot een aantal andere, nog steeds 
gezond en wei zijn. Was het klok
diertje misschien niet de oorzaak, dan 
mogelijk een ander organisme dat door 
de behandeling ook is uitgeroeid. 

Overigens is Halamid een behoorlijk 
giftige stof. Ik houd me zeer nauwkeu
rig aan de voorgeschreven dosis. Hoe
wei ik geen schadelijke gevolgen bij de 
s~hildpadden heb gezien zou ik dit 
middel niet zonder meer willen aanbe
velen. 



legdatum eieren jongen incubatieperiode broedtemperatuur 

Tabe1 overzicht (in dagen) 

legsels sinds 1983 
Kinosternon 
bauri 
4-12-'83 4 30"C 

14-1-'85 4 1 bevrucht 30"C 
1-3-'85 4 2 bevrucht 30"C 

13-4-'85 4 3 bevrucht 29"C 
21-5-'85 5 5 tussen 96-131 28"C 
10-9-'85 3 I ? 'l 
19-11-'85 4 4 122-146 25"C 
5-1-'86 5 5 95-116 27"C 
5-3-'86 5 5 171-181 (1 X247) 23"C 

20-4-'86 5 5 112-145 25"C 
Sternotherus 
minor 
14-4-'85 3 30"C 
25-5-'85 4 3 82-92 28"C 

2-5-'86 3 3 92-107 29"C 
Sternotherus 
odoratus 
10-4-'85 2 30"C 
10-5-'85 3 3 72-78 28"C 
9-6-'85 3" 3 67-68 29"C 

15-7-'85 3 3 69-71 30"C 
23-2-'86 2 2 107-112 23"C 
20-3-'86 3 3 77-79 28"C 
24-4-'86 3 3 80-81 25"C 
Clemmys 
guttata 

6-7-'83 3 30"C 
2-3-'85 2 1 bevrucht 30"C 

14-4-'85 2 1 bevrucht 30"C 
10-6-'85 2 2 51 30"C 
26-1-'86 1 
29-1-'86 2 2 49 27"C 

1-3-'86 3 3 80-82 23"C 

CARE AND BREEDING OF SOME 
NORTH AMERICAN TURTLES 
The animals are housed in an aquaterrarium, three days and grew well for about six weeks. 
measuring 5.5 X 0.8 m, together with some Then some of the little turtles died after a period 
Asian species. Water temperatures range from of food refusal. In their faeces a Stentor-like 
2o·c in winter to 26"C in summer, air tempera- animal was observed and presumed to be th.e 
tures from 20"C to 35"C, and even higher under cause of the disease. These presumed parasites 
spotlights. The water is filtered by a circulation- disappeared when Halamid was applied, and 
filter ( 10001 /h), also part of it is renewed every with their disappearance the little turtles started 
week. The turtles are fed a variety of animal and eating again. The parent-turtles suffered from 
vegetable matter, according to a regular pat- water acidity (pH 4) probably caused by fresh 
tern. Some characteristics of the turtles are cork. Their eyes were hazed, and slime emitted 
given. Two ways of incubating eggs are mentio- from their mouths. After water renewal, these 
ned, in the first success was minimal, possibly symptoms disappeared. 
due to too dry circumstances. In a second set-up, 
the eggs are buried in soil, decovered twice a 
week for fresh air, and placed in a moist, dark LITERATUUR 
environment. This method gave good results. CARR, A., 1973. Handbook of turtles. Cornell 

180 The hatched juveniles started eating after about Univ. Press, New York, London. 
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Een buitenterrarium voor 
Europese hagedissen 

IN LEIDING 
Het houden van daarvoor geschikte 
hagedissen in een buitenterrarium kan 
een aantal voordelen hebben. De ruim
te die de dieren ter beschikking gesteld 
kan worden is meestal veel groter dan 
in een kamerterrarium. De seizoenen 
hoef je niet na te bootsen. Frisse Iucht, 
geen probleem. Als er zich in bet terra
rium een mierennest vestigt, worden 
de in de kamer vaak zo hinderlijke 
bloedmijten nooit een probleem. Ze 
worden door de mieren als lekkere 
hapjes beschouwd. Beplanting en in
richting kunnen veel natuurlijker zijn. 
Ook bet onderhoud zoals schoonma
ken is vee I eenvoudiger. En tens lotte 
ja~ gt een buitenterrarium de energie
rekening• niet omhoog. Maar er zijn 
ook nadelen. Een hagedis die ontsnapt 
zijn we vaak kwijt, terwijl er in de 
kamer een redelijke kans op terugvan
gen bestaat. 

EISEN AAN HET 
BUITENTERRARIUM 
I. Ofschoon dit artikel gaat over een 
terrarium voor Europese hagedissen, 
moet op onze breedtegraad bet terrari
um toch veel gunstiger omstandighe
den bieden dan ons Nederlandse kli
maat biedt, want de dieren zullen dik
wijls afkomstig zijn uit zuidelijker 
streken. Met als gevolg dat we niet 
eenvoudig een zandbak moeten maken 
maar een meer beschut terrarium. 
2. De dieren moeten direct zonlicht 
krijgen. Het zou onlogisch zijn als we 
niet van de voordelen van direct zon
licht zouden profiteren. 
3. De dieren moeten veilig kunnen 
overwinteren. De dieren tegen de win-

ter ergens anders onderbrengen ver
stoort de natuurlijke cyclus. Juist over
winteren is voor aile Europese soorten 
van belang voor de voortplanting. 
4. 's Zomers moeten de dieren een koe
le plek kunnen vinden om oververhit
ting te voorkomen. 
5. Er zijn plaatsen nodig waar de eie
ren gelegd kunnen worden, maar we 
moeten deze ook eenvoudig kunnen 
vinden. 
6. Ontsnappen moet in principe onmo
gelijk zijn, terwijl voor de bewoners 
gevaarlijke dieren, zoals mollen, mui
zen en ratten, er met geen mogelijk
heid in moeten kunnen komen. 

STANDPLAATS 
Bij bet kiezen van de plaats moeten we 
op een aantal dingen I etten. Het terra
rium moet zo zonnig mogelijk staan. 
Het grondwaterpeil mag op die plek 
niet te hoog zijn. Ook niet tijdens 
regen- en onweersbuien. Een grond
waterstand van 60 em onder bet maai
veld is echt bet uiterste. 
Een rustige plek waar de dieren vol
doende rust hebben is echt een voor
waarde om bet terrarium een succes te 
Iaten worden. Dus niet aan een drukke 
straat of langs paden die vrij toeganke
lijk zijn. Dit ook in verband met opzet
telijke vernielingen of voetballende 
kinderen. 

VORMGEVING 
In bet terrarium moet een warmer en 
droger klimaat heersen dan bet Ne
derlandse. Dit is te bereiken door bet 
geheel op te trekken uit glas, waardoor 
bet zogenaamde broeikaseffect ont
staat. Kort samengevat komt dit erop 



Figuur 1. 
Buitenterrarium. 

Figuur 2. 
Bekisting voor 
de betonnen voet. 

neer dat zonnestralen door bet glas 
dringen en door de bodem geabsor
beerd worden. De bodem wordt sterk 
opgewarmd en geeft warmtestraling 
af. De warmtestraling komt moeilijk 
door bet glas. Er hoopt zich in de gla
zen ruimte warmte op, waarbij de 
luehttemperatuur flink stijgt. Maar 
we will en ook profiteren van de directe 
zonnestraling. Dus niet bet gehele ter
rarium moet worden afgesloten door 
glas, althans niet in de periode waarin 
de hagedissen actief zijn. Aan de hand 
van deze eisen ben ik tot bet terrarium 
gekomen dat in figuur 1 is weergege
ven. 
Aan de voorkant is gedurende de 
periode dat de hagedissen actief zijn 
aileen de onderste helft afgedekt met 
glas, zodat de zon door bet bovenste 
deel vrijelijk naar binnen kan schijnen 
zeker als deze opening op bet zuiden 
ligt. Het dak vangt een groot deel van 
de regen open houdt veel warmte vast. 
De achterkant wordt gevormd door 
een muur. Van bet noorden komt toch 
geen zonlicht en de dieren maken er 
graag gebruik van voor hun klimpar
tijen. De afmetingen zijn afhankelijk 
van de ruimte, maar een hoogte aan de 

voorkant van 120 em is toch wei een 
minimum, omdat anders de dieren 
naar buiten kunnen springen. Ge
schikte afmetingen zijn 120 em hoog 
aan de voorkant, 100 em hoog aan de 
achterkant bij een lengte van 200 em 
en een breedte van 100 em. Dit zijn 
maar riehtlijnen, er zijn natuurlijk 
andere mateo mogelijk. Ook kunnen 
een aantal terraria in een rij geplaatst 
worden. 

BOUW 
Na bet uitzoeken van de geschikte 
plaats en bet bepalen van de grootte 
kan met de bouw worden begonnen. 
Eerst wordt een tekening gemaakt. 
Aan de hand daarvan worden de beno
digde materialen aangesehaft, zoals 
stenen, beton, cement, glas, alumini
um of gegalvaniseerde ijzeren profie
len, fijn gaas, popnagels en siliconen
kit. Verder is er nog bout nodig om een 
bekisting te maken. Het gebruik en de 
afmetingen van de materialen komen 
later in bet artikel ter sprake. 
De plaats waar bet terrarium moet 
komen wordt vrij van onkruid ge
maakt. Dit moet zorgvuldig gebeuren 
omdat de bak anders later volgroeit 
met ongewenste planten. Nu wordt de 
houten bekisting voor de betonnen voet 
gemaakt. We graven een ondiepe geul 
van ongeveer 10 em diep en 30 em 
breed. Bij bet bepalen van de afmetin
gen houden weer rekening mee dat bet 
glas midden op deze voet komt te 
staan. De bekisting ( 1 0 em breed en 20 
em hoog) wordt zorgvuldig horizon
taal gemaakt en vastgezet aan houten 



Figuur 3. 
T-profiel. 

Figuur 4. 
Positie van 
de profielen. 
Zie ook tekst. 
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paaltjes die op ongeveer 60 em uit deze paleo niet nodig. 
elkaar staan (figuur 2). Tenslotte We kunnen beginnen met de opbouw. 
wordt de uitgegraven aarde tegen bet Hiervoor gebruiken we aluminium of 
bout van de bekisting gegooid. De vol- gegalvaniseerde ijzeren profielen:. 
geode stap hangt af van de grondsoort Hout is ongesehikt omdat bet snel rot 
waarop gebouwd moet worden. Bij en de hagedissen hiertegen op kunnen 
veengrond moeten we voorkomen dat klimmen. Om verwarring te voorko
het geheel gaat verzakken. Met een men zijn de zijden van bet T profiel 
grondboor brengen we binnen de be- aangeduid met de letters A en B zoals 
kisting betonnen paleo in de grond te zien is in figuur 3. In figuur 4 is de 
waarop straks de voet komt te rusten. positie van de profielen aangegeven 
Waar de muur komt plaatsen we in dit (h = horizontaal, v = vertieaal, 
geval drie paleo en aan de voorkant op s = sehuin). Een gesehikte maat voor 
iedere hoek een. Een gesehikte maat is bet T-profiel is 3x3 em. We beginnen 
I 0 x I 0 x I 00 em. Hebben we geen met de vertieale, I 00 em hoge profie
grondboor, dan moeten de paleo voor- len aan de aehterkant in de grond bin
dat de bekisting gemaakt wordt, inge- nen de bekisting te plaatsen. Zijde A 
graven worden. Op zandgrond zijn komt naar voren. Hiertussen komt een 

H 

v 
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Figuur 5. 
Zijaanzicht van 
het T- profiel met 
het over 2 em 
losgezaagde en 
omgebogen stuk B. 
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1 00 em lang stuk ook met A naar 
voren. Het kan bet beste met popna
gels bevestigd worden. N u worden de 
verticale profielen geplaatst voor bet 
hoogste punt (figuur 1 en 4) met A 
naar buiten gericht. Bij de gegeven 
afmetingen is de afstand tussen A van 
dit profiel en B van bet achterste verti
cale profiel 120 em. De horizontale 
verbinding tussen de voorste verticale 
profielen komt met A naar boven en 
wordt bevestigd met twee stukjes 
hoeklijn. Nu kunnen we de horizon tale 
verbindingen tussen de achterkant en 
het hoogste punt plaatsen. Aan de bui
tenkant komt A naar beneden en in bet 
midden komt A naar boven. Vervol
gens worden de twee laatste verticale 
profielen halverwege tussen de achter
kant en bet hoogste punt met A naar 
buiten geplaatst. Rest ons nog de 
schuine voorkant. De drie profielen 
lopen, met A naar boven, van het hori
zon tale profiel naar bet midden van de 
voet aan de voorkant. Bij deze maten 
staan ze ongeveer onder een hoek van 
60 graden. Om ze hoven vast te maken 
wordt over een afstand van 2 em A 
losgezaagd van B. B wordt verhogen 
als in figuur 5. Als laatste worden er 
twee profielen aangehracht die de 
schuine voorkant in een gelijke hoven 
en onderkant verdelen. Om te voorko
men dat het geheel gaat verschuiven 
bij het heton storten worden aile verti
cale profielen met twee latjes op de 
bekisting gefixeerd. 
Als dit klaar is kan de bekisting wor
den volgestort met beton (I dee I 
cement, 3 delen zand en 5 delen grint). 
Het beton moet enkele dagen drogen 
voordat de hekisting kan worden ver
wijderd. 
Voor de achtermuur is nauwelijks he
kwaamheid in metselen nodig, het is 
juist veelleuker als de muur erg grillig 
wordt. Er kan ook heel goed gebruik 
worden gemaakt van oude en verschil-

lende stenen. Alleen is bet erg belang
rijk dater geen gaatjes tussen de ste
nen en de profielen zitten. De hagedis
sen zullen met grote zekerheid elk 
kiertje en gaatje vinden. In de muur 
komt ook een luikje voor bet voeren. 
Het terrarium is nu klaar, op de begla
zing en inrichting na. 

INRICHTING 
Deze is natuurlijk afhankelijk van de 
persoonlijke smaak, maar er moet toch 
aan bepaalde voorwaarden voldaan 
worden. De dieren moeten kunnen 
overwinteren, in de zomer moet er een 
koele plaats zijn en eventuele eieren 
moeten terug te vinden zijn. Bovendien 
mogen er geen ratten of muizen in 
komen. Het laatste is op te lossen door 
fijnmazig 'dubbeltjes-gaas' op de bo
dem te leggen en vast te metselen. In 
het gaas wordt een opening geknipt 
voor bet overwinteringshol annex koe
le plaats annex slaapplaats. In de 
bodem wordt een emmer met gaten 
voor de afwatering ingegraven. De 
rand van de em mer moet I 0 em boven 
het gaas komen. De aansluiting tussen 
het gaas en de em mer wordt weer afge
smeerd met cement. In de rand van de 
emmer wordt een gat gesneden waarin 
een stenen drainagepijp met een dia
meter van 10 em past. Hieraan komt 
een tweede pijp. In de emmer wordt 
een stuk eterniet of een ander ruw, niet 
rottend materiaal, schuin naar de 
mond van de pijp geplaatst. Verder 
wordt hij ·luchtig opgevuld met takken 
en dood blad. Met een grote tegel of 
een plaatje eterniet wordt de emmer 
afgedekt. Als we dit geheel nu afdek
ken met een berg aarde van minstens 
50 em, hebben we een prima overwin
teringsplaats (figuur 6). In plaats van 
een emmer kunnen we ook een bakste
nen schuilplaats maken. 
Om te voorkomen dat de hagedissen op 
oncontroleerhare plaatsen eieren gaan 



Figuur 6. 
lngegraven emmer 
als schuilplaats. 
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leggen, wordt aile aarde afgedekt met 
een minstens I 0 em dikke laag grind of 
andere kleine stenen. Vooral de heuvel 
moet goed worden afgedekt. Op een 
warme en vochtige plaats graven we 
een bak in van zo'n 30 x 30 em en 
minstens IO em diep. Deze wordt 
gevuld met zanderige grond en gedu
rende bet legseizoen vochtig gehou
den. Door over een gedeelte van de bak 
een platte steen te leggen wordt deze 
vaak nog aantrekkelijker als eileg
plaats voor de dieren. 
Om de heuvel wat stabieler te maken 
worden er wat grote stenen in aange
bracht. De stenen moeten goed op 
elkaar aansluiten om te voorkomen dat 
er allerlei holletjes ontstaan waarin de 
dieren kunnen wegkruipen. Ze mogen 
echt aileen maar de overwinterings
plaa ts gebruiken. 
Wat kleine struikjes en plantjes com
pleteren het geheel. Vooral niet te veel, 
want dan krijg je condensvorming. De 
hagedissen gaan de condens drinken in 
plaats van het met vitamine AD3 ver
rijkte drinkwater in de drinkwa
terbak. 
Voor hagedissen die graag in het zand 
rondscharrelen, kan op de droogste 
plaats een stuk met zand gemaakt 

worden. Als dit droog genoeg blijft 
zullen er ook geen eieren in af gezet 
worden. 

BEG LAZING 
Deze laatste fase zal weinig moeilijk
heden opleveren. Het schoongemaakte 
glas wordt met siliconenkit aan de pro
fielen gekit. Het is niet nodig om over 
de hele Icngte een rups kit aan te bren
gen. Elke I 0 em een druppel is vol
doende. Het vervangen van een gebro
ken ruit is dan ook eenvoudiger. De 
aansluiting van het glas op bet beton 
wordt nauwkeurig afgesmeerd met ce
ment zodat er geen kiertjes overblij
ven. Aan de bovenrand van de schuine 
voorkant wordt een 1 0 em brede strook 
glas gelijmd. Hierdoor blijft de warme 
Iucht beter in bet terrarium. Daaron
der komt een losse ruit die in de zomer 
verwijderd kan worden en in de winter 
met glasklemmen of op een andere 
manier stormvast worden vastgezet. 

SLOTOPMERKINGEN 
Als alles voor de laatste maal gecon
troleerd is op gaatjes en kiertjes kun
nen de dieren in het terrarium gezet 
worden. Als de dieren uit een binnen
terrarium komen, kan dit het beste in 
mei, maar niet later dan augustus. 
Hagedissen uit een buitenterrarium 
kunnen ook nog in augustus en sep
tember overgezet worden. Afhankelijk 
van het weer worden in oktober of 
november de ruiten aan de voorkant 
aangebracht. Als bet gaat vriezen 
wordt de ingang naar bet overwinte
ringshol afgesloten met een Iaag dode 
bladeren. Liefst een flinke Iaag om te 
voorkomen dat de dieren bij zonnig 
vriezend weer door de rei a tief hoge 
temperatuur uit hun hoi worden ge
lokt. Als er in de periode tussen ha.Jf 
december en half februari bij normaal 
winterweer dieren buiten zitten, moe
ten deze elders, verwarmd, worden 
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ondergebracbt. Dit zal bij gezonde 
bagedissen in normale situaties nooit 
nodig zijn. Begin maart wordt het blad 
verwijderd en bij zonnig weer zullen de 
dieren geleidelijk te voorscbijn komen. 
Eind april, begin mei worden de bo
venruiten weer verwijderd. 
In een omgeving met veel vogels kun
nen deze in de gaten krijgen dater in 
bet terrarium allerlei lekkere bapjes 
zoals insekten of nog erger bagedissen 
te balen zijn. De opening aan de voor
kant kan dan worden afgesloten met 
een nauwelijks zicbtbaar net. Als de 
bodem goed bescbermd is tegen ratten 
en muizen en bet winterbol voldoende 
diep, zijn lastige vogels een van de wei
nige problemen die zicb kunnen voor
doen. 
De temperatuur en overige omstandig
beden in bet terrarium zijn zo gunstig 
dat in de tocb slecbte zomer van 1985 

eieren van Lacerta viridis en Podarcis 
melisellensis er prima uitkwamen. 
Maar bet is natuurlijk overzicbtelijker 
om de eieren in een broedstoof uit te 
broeden. 
Tenslotte is bet interessant om eens na 
te gaan of ook bagedissen uit Noord
Amerika bet in dit terrarium goed 
doen. Waarscbijnlijk is dit terrarium 
ook gescbikt voor slangen, als de voor
kant is afgesloten met gaas. 

AN OUTDOOR TERRARIUM FOR 
EUROPEAN LIZARDS 
The design and construction of a terrarium, sui
table for keeping South European lizards 
throughout the year, is described. The inhabi
tants receive a maximum of direct sunlight 
during their active period. Special attention is 
paid to hibernating facilities. Although it is 
recommended to collect the eggs and to incubate 
them artificially. the climatological conditions 
in the terrarium were favourable enough for 
eggs of Lacerta viridis and Podarcis me/isellen
sis to hatch during the cool summer of 1985. 

EEN EENVOUDIGE TRANSPORTDOOS UIT EEN PLASTIC 
MINERAALWATERFLES 

Een aantal van ons beeft het vast wei eens meegemaakt. Op vakantie in Spanje 
met het vaste voornemen dit keer eens niets te verzamelen. Dus deze reis geen 
doosjes, potjes en dergelijke meegenomen. En dan vind je dat aardige plantje, 
beestje, of noem maar op. Een plastic zak biedt tijdelijk onderdak, maar dan? 
De rib ben in plastic mineraalwaterflessen bracbten me op het idee bet midden
dee} uit de fles te knippen en dan de hoven- en onderkant weer aaneen te 
monteren. Op deze manier ontstond een ± 12 em boge doos, waarin van alles 
vervoerd kon worden. 
Benodigd gereedschap: een schaar of scberp mes en een priem of iets dergelijks. 
We gaan als volgt te werk: uit de fles wordt bet middendeel weggeknipt of 
gesneden. De bovenste rib van bet bodemdeel wordt op ± zes plaatsen 
ingeknipt. Het bovendeel kan nu, wanneer dit op de juiste plaats is afgeknipt 
( dat is op de invallende rib), in bet bodemdeel worden gedrukt. Door de inkepin
gen zal de rib van de bodem over de eerste rib van bet bovendeel scbuiven, 
waardoor weer een vrij hecht geheel ontstaat. Met een hete priem worden nu 
nog een aantal ventilatiegaatjes aangebracht waarna het gebeel klaar is. 
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Gekko petricolus. 
Voor mannetje, 
achter vrouwtje. 

Enige opmerkingen over de Laos-gekko 
( Gekko pet rico/us) 

IN LEIDING 
De laatste tijd verschijnen er af en toe 
gekko's in de handel onder de naam 
Gekko petricolus, of Laos-gekko. Ik 
vond weinig literatuur over deze gek
ko. Slechts TAYLOR (1963) geeft een 
redelijke beschrijving van deze soort. 
Er zijn mij twee mensen bekend die 
deze dieren gekweekt hebben. Waar
schijnlijk zijn er wei meer mensen in 
geslaagd dit dier tot voortplanting te 
brengen daar dit zonder a! te vee! pro
blemen gaat. 

BESCHRIJVING 
Het uiterlijk van de Laos-gekko lijkt 
enigszins op dat van de geelgroene 
halfvinger-gekko (Hemidactylus fla
viviridus), de huid is iets ruwer en 
heeft onregel rna tig geplaa tste gekielde 
schubben. De kleur van het mannetje 
varieert van donkergrijs tot okergeel 
met een grijze kop. 
Over het gehele lichaam zitten Iichte 

vlekken, die van grijs op de kop over
gaan naar felgeel op het lichaam. De 
staart is Iicht gebandeerd. Het 
vrouwtje neigt meer naar bruin-gee! 
met een groenige ondertoon waarbij 
het vlekkenpatroon overeenkomt met 
dat van het mannetje, a ileen zijn de 
vlekken hier vee! bleker van kleur. De 
buik van beide geslachten is vuil grijs
geel van kleur, bij het vrouwtje iets 
geler da n bij het mannetje. De kleuren 
van beide geslachten zijn sterk afhan
kelijk van de toestand waarin de dieren 
verkeren. De jongen lijken in tekening 
zeer sterk op de oudere dieren, aileen 
de gele kleur ontbreekt nag. Geluiden 
heb ik ze nag nooit horen maken, zelfs 
niet tijdens het vangen. TAYLOR 

( 1963) heeft in de natuur evenmin iets 
gehoord. VE RSTEG EN (pers. med.) 
heeft de dieren echter meermaals een 
zacht krassen horen uiten, vooral wa n
neer twee dieren dicht bij elkaar in de 
buurt kwamen. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 
Volgens TAYLOR (I 963) komt deze 
soort slechts voor in de zandsteenheu
vels bij de grens tussen Thailand en 
Laos en waarschijnlijk oak in de ber
gen tussen Cambodja en Thailand. De 
dieren Ieven daar hoofdzakelijk tussen 
de spleten die door weer en wind in de 
zandsteenrots uitgesleten zijn. Ze 
schijnen· zich in hun natuurlijke bio
toop hoofdzakelijk met de kop omlaag 
in de spleten van de rotsen te bevindeh 
en leggen hun eieren oak in dezelfde 
spleten, soms met grate groepen tege
lijk. 
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TERRARIUM 
In heb deze dieren in twee versehillen
de terraria gehouden en zal een be
sehrijving geven van het gedrag van de 
dieren in beide terraria. 
Het eerste terrarium mat II 0 X 60 X 
150 em (I X b X h) en had een waterbak 
die ¥3 van de badem besloeg waardoor 
het onderin de bak nogal vochtig was 
terwijl bavenin de bak de hygrometer 
50o/o aanwees. De beplanting bestond 
uit een grate gatenplant en een tabaks
plant. De temperatuur in dit terrari
um was bovenin ongeveer 28·c en 
onderin ongeveer 24·c. Verder bevon
den zieh in dit terrarium ook nog twee 
tokehs. Horizontale sehuilplaatsen be
zat dit terrarium in het geheel niet, 
omdat ik toen nog geen informatie 
over dit dier" bezat en tokehs meestal 
vertieaal Ieven. In dit terrarium ont
popten de Laos-gekko's zieh als eehte 
snelheidsduivels waardoor de tokehs 
geen enkele kans kregen deze dieren 
iets aan te doen. Helaas bleken ze in 
dit terrarium erg sehuw te zijn wat 
waarsehijnlijk mede de reden is ge
weest dat ze in dit onderkomen nooit 
eeht mooi op kleur kwamen. 
Eind I985 kreeg ik het artikel van 
TAYLOR (I963) in handen, waarna ik 
meteet:t ben begonnen met de bouw 
van een terr~rium volgens zijn bio
toopbesehrijving: horizontale rotssple
ten. In februari 1986 heb ik de dieren 

overgeplaatst naar dit speeiaalterrari
um van 41 X 40 X 80 em (IXbXh). 
De bodem bestaat uit potaarde en 
sehors en wordt vrij voehtig gehouden 
vanwege de plant die erin staat. Op de 
bodem staat een waterbak, de rest van 
de bak is droog. De temperatuur in dit 
terrarium varieert van 25"C onderin 
tot 3o·c plaatselijk onder de lamp. In 
deze behuizing kwamen de kleuren 
van de dieren binnen een paar dagen 
op valle sterkte naar voren. Opvallend 
is ook dat de dieren nu niet meer zo 
sehuw zijn als vroeger en dus niet meer 
wegspringen als ze van diehtbij beke
ken worden. Waarsehijnlijk komt dit 
door de nabije aanwezigheid van pas
sende sehuilplaatsen. Ook de nieuws
gierigheid van deze dieren valt op. Ze 
sehijnen meer interesse voor bewe
gingen buiten het terrarium te hebben 
dan voor wat zieh in de bak zeif 
afspeelt (dit bleek in beide terraria zo 
te zijn). Wat het voedsel van de dieren 
betreft zijn ze net zo gemakkelijk als 
de welbekende tokeh; ze eten vrijwei· 
alles wat ze door de keel kunnen krij
gen, van insekten tot nestmuisjes. 

VOORTPLANTING 
Over de voortplanting van Gekko pe
tricolus kan ik helaas nag niet veel zeg
gen. Ik heb geen paringen kunnen 
waarnemen. Wei werden er na onge
veer vier maanden in het eerste terrari
um twee eieren gelegd. Deze zijn bijna 
kogelrond en aileen afgeplat aan de 
kant waar ze aan het substraat~zitten . 
Ze zijn ongeveer I 0 mm in doorsnee en 
hebben een harde kalksehaal. Onge
veer 45 dagen later werd een tweede 
stel eieren gelegd. Na 50 dagen kwam 
het eerste legsel uit. Meteen a is de jon
gen uit het ei kruipen vervellen ze, en 
dit vel vormt dan meteen het eerste 
voedsel dat ze tot zieh nemen. Als ze 
uit het ei komen hebben ze een totale 
lengte van ongeveer 6 em. In het twee-
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de terrarium werden na ongeveer een 
maand weer twee eitjes gelegd. Het 
duurde echter meer dan vier maanden 
voordat ze uitkwamen. De jongen za
gen er evenwel uitstekend uit. Enige 
vorm van broedzorg kennen deze die
reo niet. De jongen zijn echter nog 
sneller dan de ouders zodat er weinig 
kans is dat ze opgegeten worden als er 
voldoende kleine schuilplaatsen. zijn. 
Hct grootbrengen van de jonge dieren 
is mij nog niet,gelukt, maar Yerstegen 
heeft met deze dieren a l veel succes 
geboekt. De verschillen in het groot
brengen van de dieren lagen in het feit 
dat zijn dieren onder TL-licht grootge
bracht waren, terwijl ik dit onder 
gloeilamplicht probeerde. Yerder be
sproeide hij zijn dieren met water met 
vitamincn en kalk, terwijl ze dit bij mij 
uit een drinkbakje moeten halen. We 
hebben allebei gemerkt dat de ouders 
de jongen niet aanvallen, daarom is het 
niet noodzakelijk de eieren af te scher
men. Wei is het a an te raden de jongen 
na het uitkomen in een apart bakje 
onder te brengcn om ze beter te kun
ncn controlercn. 

CONCLUSIE 
Gekko petricolus is met een totale 
lcngte van ongeveer 21 em geen 
kleintje en kan dan ook niet bij kleine
re dieren gehouden worden. Ycrder is 
het een makkclijk houdbare gekko die 
eigenlijk weinig eisen aan zijn omge
ving stelt, als het maar niet tc vochtig 

of te droog wordt. De temperatuur 
waarbij dit dier zich prettig voelt ligt 
waarschijnlijk tussen de 22"C 's nachts 
en 30"C overdag, waarbij het plaatse
lijk tot 35"C op mag !open. Aangezien 
het noordoosten van Thailand een kou
de-periode kent, met temperaturen die 
da len tot ongeveer I o·c, is het mis
schien verstandig om de dieren ook in 
het terrarium een rustperiode te gun
nen (bijvoorbeeld van oktober tot fe
bruari) om weer op krachten te kun
ncn komen voor het eierleggen. 

Met dank aan de heer L.M. W. Yerste
gen. 

SOME REMARKS ON 
GEKKO PETRICOLUS 
These geckocs live in crevices in sandstone hills. 
ncar the Thailand-Laos border. Two terra riums 
in which they were housed, arc described. In the 
first. no horizontal hiding places were available. 
and there were two tokays accompanying them 
in that terrarium. The Laos-geckoes were very 
shy and never showed their natural beauty. A 
second terrarium was built based on the habitat 
description ofT AYLOR ( 1963). In that one the 
geckoes were less shy and showed their typical 
coloration. Eggs were produced in both terraria. 
Two spheric eggs arc laid together. Hatching 
took place after 50 days and in one instance after 
four months. Gcckocs born at the writer' s never 
grew older than four months. Another keeper of 
these geekoes sprayed the juveniles with vitamin 
enriched water and provided lighting by nuores
cent tubes. There the juveniles grew older. 

LITERATUUR 
TAYLOR, E.H., 1963. The Lizards of Thai
land. Univ. Kansas Sci. Bull. 44:687-1077. 
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Een aantal 
kopschilden 
Tek.: R. Kivit. 

I. parietaalschild 
2. frontaalschild 
3. internasaalschild 
4. nasaalschild 
5. suboculairschild 
6. supralabiaalschild 

Identificatie van slangen 
d.m.v. 'vingerafdrukken' 

lnbraken en diefstallen van slangen 
hebben de gemoederen van slangen
houdend Nederland in bet recente ver
leden danig beziggehouden. Dan rijst 
de vraag hoe iemand met een aardige 
collectie slangen zich hiertegen kan 
beveiligen. Het aanleggen van een 
alarminstallatie zal hierbij de eerst 
aangewezen weg zijn. Maar dit zal 
geen I 00% garantie geven dat men van 
deze praktijken verschoond zal blijven. 
lndien bet u toch overkomt en de die
ren worden teruggevonden zal bet een 
hele kluif worden te bewijzen dat bet 
gaat om uw dieren. Ieder dier heeft zo 
zijn eigen kenmerken en ik neem aan 
dat iedere slangenhouder zijn dieren 
zal herkennen wanneer hij ze ergens 
aantreft. Dit herkennen zal voor justi
tie geen aanleiding zijn om tot actie 
over te gaan. Men zal van u bewijzen 
verlangen. Dit bewijs is echter betrek
kelijk eenvoudig te leveren. 

Zoals geen enkele vingerafdruk van 
mensen aan elkaar gelijk is, zo is de 
beschubbing van iedere slang uniek. 
Ik heb een hoek aangelegd met voor 
ieder dier een aantal bladzijden. Van 
iedere vervelling wordt de bovenzijde 
van de kop bewaard en ingeplakt. 
Daarbij wordt genoteerd op welke da
tum bet dier is verveld. 
Wanneer we deze vervellingen nauw
keurig bestuderen zullen we tot de 
conclusie komen dater nogal wat ver
schillen zijn ten opzicbte van willekeu
rige andere vervellingen van dieren 
van dezelfde soort. Een voorbeeld 
moge dit verduidelijken: 
In bijgaande afbeeldingen betreft bet 
twee exemplaren van de Australiscbe 
waterpytbon (Liasis mackloti). Aan 
de onderzijde van bet frontaalscbild 
(fig. I) zien we een klein schildje. dat 
bij bet andere dier ontbreekt. Boven
dien zijn de vormen van de frontaal
scbilden niet aan elkaar gelijk. Naast 
bet recbter parietaalscbild (fig. 2) zit 
een schildje dat bij bet andere dier ont
breekt. Bovendien zijn er grote ver
schillen in de vorm van de parietaal
schilden. Niet aile dieren bebben de
zelfde bescbubbing op de kop. Boa 
constrictor bijvoorbeeld heeft aileen 
fijne scbildjes op de kop. Deze dieren 
zijn ecbter te berkennen aan bet ros
traalscbild met bet rostrale poortje, 
waar de tong uit komt. Hebben zij wei 
grote kopscbilden zoals de groene 
bondskopboa (Coral/us caninus) dan 



Fig. I. 
Vervelling van 
de kop van 
Liasis mackloti. 
Foto: M. Rode. 

Fig. 2. 
Vervelling van 
de kop van 
Liasis mackloti. 
Foto: M. Rode. 

zal identificatie een stuk eenvoudiger 
zijn. Zo zullen er ook verscbillen in 
vorm en grootte van nasaal en interna
saalscbilden, suboculair en suprala
biaalscbilden zijn. Vergelijking en 
eventueel meting zal dit kunnen uit
wijzen zodat een onafhankelijke des
kundige voor u bet bewijsmateriaal zal 
kunnen leveren. Het verdient wei aan-

beveling zo'n plakboek op een dusda
nige plaats te bewaren dat niet bij bet 
stelen van de dieren het bewijsmate
riaal en passant wordt meegenomen. 

INDIVIDUAL IDENTIFICATION OF 
SNAKES 
It is pointed out that snakes can be identified 
individually by the head scales. This might be 
helpful to prove ownership of stolen snakes. 
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BOEKBESPREKING 

INTRODUCTION TO THE 
HERPETOFAUNA OF COSTA RICA 
J.M. Savage & J. Villa, 1986 

Deze uitgave is een iets uitgebreidere versie van 
Savages A handlist and preliminary keys to the 
herpetofauna of Costa Rica. De introductie 
bestaat uit een checklist met gegevens over de 
verspreiding, een bibliografie, waarin per genus 
naar de mecst recente verha ndeling over de Cos
ta ricaanse soorten wordt verwezen, uitgebreide 
determinatietabellen van aile soorten en van 
kikkerlarven, en een literatuurlijst. 
Het boekwerk is mooi uitgevoerd, met een stevig 
kaft. Aile informatie is in twee talen weergege
ven. De eigenlijke informatie beslaat dus maar 
iets meer dan honderd pagina' s. 
Het grootste (2 X 74p.) en belangrijkste dee! 
van het bock bestaat uit determinatietabellen. 
Deze ta bellen zijn voorzien van een aantal inlei
dende illustraties, die de in de tabellen genoem
de ana tomische termen verduidclijken. Jk hcb 
tijdens mijn reis door Costa Rica de tabellen van 
de handlist, die in nauwelijks gcwijzigde vorm in 
dit bock voorkomcn, kunncn tcsten en ik kan u 
vcrzekeren dat ze heel bruikbaar zijn . Met 
slechts weinig ervaring lukte het me om de mees
te exemplaren gemakkelijk op naam te brengen. 
Problemen ontstonden er pas a ls er verwezen 
werd naar verhemelte-tandjes bij kikkers. Ncr
gens kwa m ik in problem en vanwege een vcrwij
zing naar ecn a ndere soort, zoals maar al tc vaak 
in determinatietabellen gebeurt (soort a is don
kerder da n soort b, soort b weer Iichter dan soort 
a) . 
Op een punt vind ik de tabellen ontocreikend. 
N aar mijn mening moet een tabel op het laatstc 
punt, als men bij de soortnaam in kwestie is 
aangekomcn, een bevestiging gevcn van een juis
te determinatie. Oat kan zijn door te verwijzen 
naar cen uitgebreidere beschrijving van de soort. 
In dit bock blijft dat vaa k, vooral bij sla ngen, 
achterwegc. Zodoende ben ik soms blijven twij
felen over soorten die bij nadcr inzien in hct 
geheel niet op elkaar leken. 
De literatuurlijst is af en toe voorzien va n ecn 
korte opmerking. Aile genoemde litera tuur is in 
de Engelse of Spaanse taa l. Misschien dat ik 

daa rom een a an tal soorten in de checklist mis. In 
de Duitse literatuur wordt nogal eens melding 
gemaakt van het voorkomen va n Dendrobates 
speciosus en Dendrobates minutus in Costa 
Rica . Deze soorten zijn weliswaar niet als 
museumexemplaren uit Costa Rica bekend, 
maar in een volledige checklist dienen ze toch te 
worden genoemd. Het is niet uit te sluiten dat 
deze checklist binnen korte tijd at weer verande
ringen ondergaat. In de lijst zijn een aantal 
bekende, maar nog niet beschreven soorten 
opgenomen. Savage en Villa geven in hun intro
ductie aan dater nog meer duidelijk herkenbare 
soorten zijn gevonden die nog niet in de lijst zijn 
opgenomen. Verder is het niet uit te sluiten da t 
er exotische soorten ge"importeerd worden en 
ingeburgerd ra ken, zoals nu al met Anolis cris
tatel/us het geval is. Ik heb zelf Lepidodactylus 
lugubris, een zwerfgekko, nog niet opgenomen 
op de lijst, in Costa Rica gevonden. Het is te 
verwachten dat nog vele andere van dergelijke 
zwerfgekko's via havens ingeburgerd zullen 
raken. 
Het bock is voor de terrariumhouder wetmg 
waardevol. Er wordt geen enkel gegeven betref
fcnde de biotoop of de natuurlijke historic va n de 
soorten gegeven. De gelegenheid waar dit hoek 
zijn nut ka n bewijzen is bij het determineren van 
Costaricaanse dieren. Verdcr zijn in de litera
tuurlijst enkele interessante titels opgenomen. 
Voor het verzamelen va n lit eratuur oOer een 
bepaa lde soort kan het bock daarom soms een 
aardig uitgangspunt zijn. De terra riumhouder 
kan daarbij voor het bock in de Lacerta bibliot
heek terecht. Wie over de natuurlijke historic 
van Costa ricaanse dieren wil lezen vindt veel 
meer inforrilatie in Ja nzen ( 1983). 
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