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Huisvesting en verzorging van 
waterschildpadden( 4); 
Rhinoclemmys pulcherrima, 
de sieraardschildpad 

GENUS- EN SOORTBESCHRJJVING 
En.k:ele jaren geleden werd het genus Ge
oemyda (aardschildpadden) aan de hand 
van de verschillen in schedelbouw door 
McDOWELL opgesplitst in de genera Ge
oemyda, Heosemys, Melanochelys (Azie) 
en Rhinoclemmys (Amerika) . 
Het genus Rhinoclemmys omvat zeven 
soorten, namelijk R. annulata, R . area
lata, R. funerea, R. nasuta, R. punctula
ria, R. rubida en R. pulcherrima. Deze 
soorten komen voor van noord Mexico 
zuidwaarts door het centrale gedeelte van 
Midden-Amerika tot noord Ecuador in het 
westen van Trinidad, de Guyana's en 
noordoostelijk Brazilie in het oosten. 
In dit artikel beperken wij ons uitsluitend 
tot de soort Rhinoc/emmys pulcherrima 
(de sieraardschildpad). Naast de nomi
naatvorm R. p. pulcherrima komen nog 
een drietal ondersoorten voor, te weten: 

R. p. manni, R. p. rogerbarbouri en 
R. p. incisa . Omdat deze ondersoorten qua 
uiterlijk en levenswijze sterk overeen
komen behandelen wij ze bij wijze van 
uitzondering aJie vier in een keer. 
Rhinoclemmys pulcherrima pulcherrima 
heeft een gewelfd rugpantser, dat ovaal 
van vorm is . Dit pantser is bij jonge dieren 
wat meer afgeplat, hetgeen ook voor de 
andere ondersoorten geldt. De kleur van 
het rugpantser is kastanjebruin en don.k:er
bruin doorvlamd. Ieder afzonderlijk schild 
heeft een onduidelijke, vaak onderbroken 
oranje-rode oogvlek, die don.k:erbruin is 
omzoomd. De onderzijde van de margi
nale schilden (schilden aan de rand van het 
rugpantser) is don.k:erbruin van kleur met 
vage ora.nje-rode vlekken. Het buikpantser 
is donkergeel en heeft een onregelmatige 
don.k:erbruine lengteband over het midden 
van dit pantser. 
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Daar waar het buikpantser in het rugschild 
overgaat, verloopt de gele kleur via rood in 
het bruin van de marginale schilden. 
De kleur van de voorpoten is donkergrijs 
met oranje-rode lengtestrepen. De grond
kleur van de weke delen aan de achterzijde 
en de staart is donkergrijs met een oranje
rode strepentekening, die aileen aan de 
buitenzijde van de achterpoten ontbreekt. 
De weke delen aan de voorzijde zijn licht
geel met een vage grijze vlekkentekening. 
De kop is grijs van kleur met een oranje
rode dunne lijntekening, die donkerbruin 
is omzoomd. Deze lijntekening zet zich 
aan de boven- en onderkant van de kop 
slechts tot aan de randen voort . De kin en 
de zijkanten van de kop onder de ogen zijn 
vaal gee] van kleur. De ogen zijn blauw en 
de pupillen zwart. Tevens loopt over het 
bovenste ooglid een rode streep. 
De overige ondersoorten wijken op de 
volgende essentiele punten van de nomi
naatvorm af: 
Rhinoclemmys pulcherrima manni 
- een hoog gewelfd rugpantser, dat bijna 

rond van vorm is ; 
- duidelijk zichtbare oranje-rode oog

vlekken met daarbinnen kleinere oog
vlekken, die geelbruin van kleur zijn 
(eveneens donkerbruin omzoomd); 

-de onderzijde van de marginate schilden 
heeft een streeptekening, die afwisse
lend gee!, bruin, oranje-rood, bruin etc. 
gekleurd is ; 

- de bruine lengteband over het buik
pantser is vaag en splits! zich aan de 
achterzijde (bij het anaalschild) in 
tweeen tot een vorktekening. Aan de 
buitenzijde van dit pantser !open boven
dien parallel aan de middenband twee 
dunne strepen van dezelfde kleur; 

- de voorpoten hebben aan de voorzijde 
naast oranje-rode ook twee gele strepen, 
terwijl de achterpoten uitsluitend een 
gele strepen tekening hebben; 

- de achterste weke delen en de staart zijn 
geel-oranje gestreept; 

- een bredere, enigszins kringelende, lijn
tekening op de kop. 

Rhinoclemmys pulcherrima 
rogerbarbouri 
- een relatief laag rugpantser, enigszins 

wigvormig (d.w.z. breed van achteren 
en smal van voren) en voorzien van een 
goed ontwikkelde lengtekiel; 

- het rugpantser krult aan de rand Iicht 
naar boven; 

- duidelijk zichtbare ringvormige ribbels 
op het rugpantser (groeiringen); 

- over het buikpantser !open zwarte 
dwarsstrepen en een onduidelijke zwarte 
lengtestreep (bij jonge dieren is deze 
zwarte tekening rood ornzoomd). 

Rhinoclemmys pulcherrima incisa 
- een hoog gewelfd rugpantser; 
- een sterk onderbroken rode strepen-

tekening op de kop; 
- de vaalgrijze kin heeft een duidelijke 

zwarte vlekkentekening . 
De carapaxlengte van Rhinoclemmys 
pulcherrima kan maximaal 21 em be
dragen . Deze afmeting geldt dan voor 
vrouwtjes, omdat deze groter worden dan 
de mannetjes. 
Het geslachtsonderscheid is bij deze soort 
aileen te zien aan de lengte van de staart. 
De mannetjes hebben namelijk een lange 
en de vrouwtjes een korte staart. 

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING 
De soort Rhinoclemmys pulcherrima komt 
voor aan de westkust van Mexico en 
centraal Midden-Arnerika, met name van 
Sonora in Mexico tot in Costa Rica. De 
nominaatvorm pulcherrima pulcherrima 
leeft in de omgeving van de plaats 
Guerrero in zuidwest Mexico, pulcherri
ma manni in het zuiden van Nicaragua en 
het noorden van Costa Rica, pulcherrima 
rogerbarbouri van zuidelijk Sonora tot 
Colima in Mexico en mogelijk ook nog in 
centraal-zuidelijk Chihuahua in Mexico, 
pulcherrima incisa in het oostelijk dee! 
van de provincie Oaxaca en de provincie 
Chiapas in Mexico, het zuidelijk dee! van 
Guatarnala , El Salvador, Honduras en het 
uiterste noorden van Nicaragua . 



Midden-Amerika, 
verspreiding van de 
vier ondersoonen 
van Rhinoclemmys 
pulcherrima. 
l. rogerbarbouri 
2. pulcherrima 
3. incisa 
4. manni 

Rhinoclemmys 
pulcherrima 
pulcherrima. 
Foto: 
F. ZUURMOND. 

LEVENSWIJZE 
In het algemeen zijn de schildpadden van 
deze soort sterk gebonden aan een Ieven op 
het land, alhoewel dit per ondersoort 
enigszins kan verschillen. Zo beschrijft 
MERTENS (1952), dat pulcherrima incisa 
voorkomt in vochtige vegetatieri jke ge
bieden, zelfs ver verwUderd van water. De 
nominaatvorm zoekt daarentegen meer het 
water op dan de andere ondersoorten en 
leeft dan ook dichter in de nabijheid 
hiervan. Het voedsel bestaat uit plant-

aardig materiaal (waterplanten, vruchten 
etc.), aangevuld met wormen en vis. 
Over het paargedrag in de natuur hebben 
wij in de ons beschikbare literatuur niets 
kunnen vinden. Rhinoclemmys legt nor
maal gesproken slechts een of twee eieren, 
die , afuankelijk van de ondersoort, een 
lengte hebben van 50 tot 70 mm bij een 
breedte van 32 tot 38 mm. Weliswaarwor
den er slechts weinig eieren per keer ge
legd , maar door het tropische kl imaat 
kunnen deze Middenamerikaanse schild
padden meerdere legsels per jaar produ
ceren. Dit dus in tegenstelling met onder 
andere de Noordamerikaanse soorten, 
die door het daar heersende gematigde 
klimaat slechts een korte periode (de 
zomer) ter beschikk.ing hebben om de 
eieren af te zetten. Ze hebben in principe 
dan ook maar een legsel per jaar, dat een 
groter aantal eieren van een geringe afme
ting om vat. 

VERZORGING IN GEV ANGENSCHAP 
Een paartje Rhinoclemmys pulcherrimn 
kunt u onderbrengen in een aqua-terrarium 
met een afmeting van I20x50x50 em. 
V oor de ondersoorten mnnni en roger-
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barbouri, die bijna uitsluitend terrestrisch 
Ieven, moet het landgedeelte daarom 2/3 
van het verblijf in beslag nemen. Het 
watergedeelte dient max.imaal 15 em diep 
te zijn en door middel van stenen, kienhout 
o.i .d. gemakkelijk bereikbaar voor de 
dieren . Voor de nominaatvorm en de 
ondersoort incisa , die meer aquatielleven, 
kan het landgedeelte aanmerkelijk kleiner 
zijn, namelijk I /3 van het verblijf. Omdat 
deze dieren redelijk goede zwemmers zijn, 
kan het watergedeelte beduidend dieper 
zijn, namelijk ongeveer 25 em. Voor de 
inrichting van dit aqua-terrarium verwij
zen wij naar het eerste artikel in deze 
reeks . 
De luchttemperatuur in het verblijf moet 
ongeveer 28°C bedragen met een nachte
lijke afkoeling tot ongeveer 22°C. De tem
peratuur van het water houden we onge
veer op 26°C met een nachtelijke afkoeling 
tot max.imaal 20°. 
Het voedsel in gevangenschap kan bestaan 
uit: waterplanten, sla, andijvie, banaan, 
appel, runderhart, regenwormen, vis etc. 

KNOLLEN IN HET TERRARIUM 

In gevangenschap is met deze dieren wei al 
gekweekt (PAULER, 1980), maar het balts
gedrag en de paring zijn nog niet duidelijk 
beschreven. 

THE CARE OF RHINOCLEMMYS 
PULCHERRIMA 
The natural way of life as well as its care in captivity 
of Rhinoclemmys pulcherrima are described . The 
four subspecies have a somewhat different way of 
life. The subspecies manni and rogerbarbouri are 
much more terrestrial than the other two. 
Females produce clutches of only one or two big 
eggs. The species has already bred in captivity. 

LITERATUUR 
ERNST, C.H., 1981. Catalogue of American Am
phibians and Reptiles: 1-275. 
McDOWELL, S .B., 1964. Partition of the genus 
Clemmys and related problems in the taxonomy of the 
aquatic Testudinidae. Proc. Zool. Soc. London 
143:239-279. 

MERTENS, R., 1952. Die Ampibien und Reptilien 
von El Salvador. 
PAULER, 1. , 1980. Lebensweise, Emiihrung und 
Nachzucht von Geoemyda pulcherrima manni. 
DATZ33(3): 103- 107. 
PRITCHARD, P.C. H., 1979. Encyclopedia of 
Turtles. TFH Publications. 

Wie planten in zijn terrarium wil, is in de meeste gevallen aangewezen op een bloemist 
of een gespecialiseerde kweker. Maar de groenteboer of de toko, gespecialiseerd in 
exotische producten, kan ook als bron van groen worden gezien. 
Voor tropische terraria zou U kunnen denken aan gemberknollen (rietachtige stengel en 
soms een denneappelachtige roze bloeiwijze), taro of tajerknollen (grote zeegroene 
pijlvormige bladeren), zoete aardappelen (kruipende stengels met soms roze winde
achtige bloemen) en speciaal laos (als gember, maar met brede bladeren, waartussen 
boomkikkers zich zeer thuis voelen). Er zijn nog vele andere knollen en wortelstokken te 
verkrijgen. Neem verse, liefst met uitlopertjes er aan en graaf die voor ongeveer een 
centimeter in. 
Pitten van avocado's litchees, mango's en meer van zulk.e vruchten geven fraaie maar 
helaas tijdelijke terrariumplanten . Passievrucht-pitten geven een plant die, als hij 
eerunaal is aangeslagen, gaat woekeren. 
Voor minder warme terraria met een duidelijke seizoenswisseling kunnen we het dichter 
bij huis houden. Pitten van druiven, perziken, kiwivruchten en citrusvruchten komen in 
aanmerking . Sommige groentehandelaren verkopen verse kruidenplantjes . De meeste 
hiervan ruiken nogal sterk, wat een nadeel kan zijn. De plantjes zijn in het algemeen 
opgepot in stevige klei maar doen het beter in gewone aarde . 
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Ervaringen met de gecko H emitheconyx 
caudicinctus ( 1) 

Venaling uit het Duits: Tjaldo Brandenburg 

INLEIDING 
Het geslacht Hemitheconyx bevat een 
tweetal soorten, die beide in Afrika voor
komen. H. caudicinctus is in westelijk 
Afrika van Senegal oostwaarts tot Kame
roen te vinden (BOHME. 1975) terwijl de 
andere soort H. taylori in de bergachtige 
streken van Somalie in het oosten van 
Afrika voorkomt. 
Droge wouden en halfwoestijnen vormen 
de biotoop van H . caudicinctus (BOHME, 
1975, 1978;JOGER, 1979). 
In 1975 werd een eerste kweekpoging 
ondemomen. Helaas ging kort daama een 
van de dieren dood en pas in 1979 werd 
een vervanger gevonden. Hiema werd de 
onderbroken kweekpoging voortgezet met 
een gedeeltelijk resultaat in 1980 (ROSLER, 
1981). 

MATERIAAL EN METHODE 
Voor een kweekpoging in 1980/8 I had il< 
helaas maar een paartje ter beschil<king. 
Het vrouwtje had il< al sinds 1975 (ze is 
waarschijnlijk zo'n acht jaar oud) . Ze 
heeft een kop-romp lengte van 12 em en 
een staart van 5 em. Het mannetje is krach
tiger gebouwd en 13 em lang met een staart 
van 6 em. Dit dier verzorg il< sinds 1977 en 
is naar sehatting zes jaar oud. Beide dieren 
hebben een, gedeeltelijk, geregenereerde 
staart . 
De kweekomstandigheden waren slechts 
weinig anders dan bij de voorgaande po
ging (zie ROSLER, 1981 ). Ten eerste werd 
de bodem pas natgemaakt als de eieren bij 
het vrouwtje al ziehtbaar waren. Ten 
tweede bleef het mannetje tot kort voor de 
eileg het vrouwtje gezelsehap houden. Ten 
derde b:even de ouders tussen de opeen
volgende ei-afzetting van elkaar geschei
den . Dit heeft er wellieht toe geleid, dat 

het laatste legsel onbevrucht was. 
Begin april werden de ouderdieren weer 
bij elkaar gezet. Paargedrag volgde echter 
niet meer. 

PAARGEDRAG 
In tegenstelling tot naehtgecko's is het ge
drag van daggecko 's relatief eenvoudig te 
volgen . Mogelijkerwijs is de dagactiviteit 
de reden dat het gedragsrepertoire meer 
visuele signalen bevat dan dat van nacht
geeko's . Bij H. caudicinctus spelen· vi
suele signalen bij beide geslaehten de 
voomaamste ro1, geluidssignalen minder. 
Helaas is het volledige paringgedrag, van
af de eerste benadering tot de eopulatie, 
nog niet gezien. De hier geschetste gedra
gingen zijn dus maar onderdelen van de 
gehele reaetieketen. Karakteristiek voor 
de eerste toenadering van een sexueel ge
motiveerd mannetje zijn de staartbewe
gingen. Er zijn een drietal patronen te 
onderscheiden. Ten eerste het gewoon 
heen en weer zwaaien van de staart dat bij 
vee! gecko's voorkomt. Deze staartbewe
ging kunnen we zien tijdens de jacht, bij 
dreiggedrag en bij de voortbeweging . 
Ten tweede is er het trillen met opgeriehte 
staart, dat aileen is opgemerkt tijdens de 
voedering met naakte muizen en krekels . 
Tenslotte is er een trillende beweging met 
tegen de bodem gedrukte staart . Bij deze 
beweging worden stukjes van de bodem
bedekking opgeworpen wat duidelijk te 
horen is . Het mannetje maakt deze be
weging altijd bij het benaderen van het 
vrouwtje ( inleiding van het paringsge
drag). 
A Is hij het vrouwtje dieht genoeg genaderd 
is, is de volgende stap in het paringsritueel 
het betongelen van de anaalstreek van het 
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vrouwtje. Hierna was het meestal afge
lopen. Of het vrouwtje liep rustig bij het 
mannetje vandaan, of het draaide zich in 
de richting van het mannetje (zonder een 
afweerreactie te tonen), of het mannetje 
liep weg zonder nog verder signaalgedrag 
te vertonen. Bij deze soort komt blijkbaar 
geen geritualiseerd afweergedrag voor bij 
het vrouwtje, als dit onwillig is. Het ver
dere paargedrag is helaas nog onbekend, 
maar de kopulatiehouding lijkt waar
schijnlijk op die van Coleonyx variegatus, 
een Amerikaanse gecko (zie SCHMIDT & 

INGER, 1957:76). 
Als het vrouwtje niet paringsbereid was , 
werd een paging van het mannetje om op 
haar te klimmen als vervelend ervaren. 
Meestal reageerde het mannetje door haar 
in de staart, de flank of de nek te bijten. 
Een maal had een vrouwtje een betrekke
lijk grate wond vlak voor de linker achter
poot. Of dit een laterale paringsbeet was , 
is onduidelijk. Mannetjes van Coleonyx 
bijten het vrouwtje voordat ze er op 
klimmen in het bekken of in de staart 
(GREENBERG, 1943; cit. in R!EPPEL, 

1976). 

GEDRAG VOOR EN TIJDENS DE 
LEG PERl ODE 
Tijdens de dracht weigert het vrouwtje 
vrijwel elk voedsel. Afgezien van het af
weren yan paarpogingen van het mannetje 
(nooit eindigend in gevechten) veranderde 

het gedrag van het vrouwtje niet. 
Het bekijken van de graaftechniek van het 
vrouwtje was lastig omdat het graven zich 
in een vrij korte tijdspanne afspeelde. Al
tijd werd het holletje onder een stuk schors 
gegraven. Meestal was het groat genoeg 
om naast elkaar twee eieren te leggen. 
Soms lagen ze scheef op elkaar, een keer 
lagen de twee eieren boven op elkaar. De 
eieren werden zowel 's nachts als overdag 
gelegd. Na het leggen sloot het vrouwtje 
het holletje weer, waardoor de eieren 
onder een I a 3 em di.kke laag substraat 
verdwenen. 

GEDRAG NA HET LEGGEN 
Na het leggen van de eieren bleef het 
vrouwtje nog vrij lang dicht bij de leg
plaats, hoe we! nooit Ianger dan een dag . In 
deze periode leidde een verstoring tot 
dreiggedrag. Pogingen om het vrouwtje 
weg te jagen resulteerden in blazen en 
sissen; een maal beet ze toe. Sommige 
andere gecko ' s, zoals b. v. Pachydactylus 
capensis vansoni, bedekken vrijgelegde 
eieren van hun legsel en zelfs eenvoudige 
nabootsingen of uithollingen in de bodem 
vlakbij de legplaats , zelfs na vrij lange 
tijd. Vrouwtjes van H. caudicinctus ver
tonen dit instinctieve gedrag niet. 
Meteen na het leggen van de eieren toonde 
het vrouwtje weer belangstelling voor 
voedsel . Toch lukte het niet om in de tijd 
tussen de legsels (29 a 32 dagen) het ge
wichtsverlies helemaal ongedaan te 
maken . Na de legperiode leek het vrouwtje 
ook sterk verzwakt. 

lNCUBATIE 
Bij gecko's van de subfamilies Eublepha
rinae en Diplodactylinae schijnen de 
zachtschalige eieren slecht te ontwikke len 
als ze niet begraven zijn. De eieren van 
Gekkoninae en Sphaerodactylinae echter, 
die een harde schaal hebben, ontwikkelen 
ook goed als ze niet begraven zijn . Zacht
schalige eie ren van Eublepharis macula
rius, Oedura monilis, Phyllurus cornutus 
en Hemitheconyx caudicinctus heb ik be-
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dekt met substraat met goed gevolg ge
incubeerd. Zo werden aJle eieren bij de 
laatste kweekpoging met H. caudicinctus 
onder ongeveer twee em turf bewaard. Het 
turfwerd regelmatig vochtig gemaakt. Als 
het turf volledig uitdroogde begonnen de 
eieren te krimpen. De luchttemperatuur bij 
de eieren was gemiddeld 25°C. Hoewel 
een ruime mogelijkheid om water op te 
nemen een belangrijke factor is bij het 
opkweken van de eieren, moeten er toch 
nog andere belangrijke factoren zijn omdat 
sommige bevruchte eieren toch bij vol
doende vochtigheid begonnen te krimpen. 
Hierbij verminderde de elasticiteit van de 
eischaal; dit duidde vaak op het afsterven 
van het embryo. Mogelijke negatieve fac
toren zijn het wegen en meten van de 
eieren. Deze kleine ingrepen zijn mis
schien al voldoende verklaring voor het 
afsterven van het embryo. 

EISCHAAL EN EMBRYO 
Het ei van H. caudicinctus is min of meer 
cilindervormig, iets versmallend naar de 
uiteinden. De eischaal is zacht en leer
achtig, wit. Doordat hij elastisch is, kan 
het ei in de loop van de incubatietijd 
groeien, zoals dat ook bij zachtschalige 
eieren van andere soorten voorkomt. De 
volumeverandering van het ei was niet ge
lijkmatig als de incubatie omstandigheden 
ongunstig waren; de vormverandering was 
het grootst op de vochtigere plaatsen. Zo 
ontstond dan een ei met een vergroting aan 
de onderkant. Als het omgevende sub
straat gelijkmatig vochtig was, dan was 
ook de uitzetting gelijkmatig. 
Het ei waaruit in 1980 eenjong kwam, was 
voor een dee! (±20 mm2) doorzichtig zo
dat de ontwikk.eling van het embryo enigs
zins gevolgd kon worden. In de loop van 
de tijd verschilde de Jigging van het em
bryo steeds meer van embryo's die in ron
de eieren zitten. Bij H. caudicinctus lagen 
kop+ romp evenwijdig aan de lengteas van 
het ei, evenals de staart (uitemard 180° 
gekromd). 

De jongen van 1981 kwamen in de avond
uren uit. Het eerste kwam tussen 20.30 en 
21.00 uur uit (misschien duurde het echte 
uitkomen korter). In zijn eerste levensuren 
was het jong nog niet tot gecoordineerde 
bewegingen in staat. Duidelijk waren 
vooral de pogingen om de achterpootjes 
voor de voortbeweging te gebruiken; deze 
vond echter uitsluitend plaats met de voor
pootjes, de rest van lichaam werd er 
achteraan gesleept. Het jong was a! erg 
agressief (de storingsfactor werd aange
blazen, besprongen en hij probeerde ook te 
bijten) maar werd hierin natuurlijk erg ge
hinderd door het slecht functioneren van 
de achterpootjes . Na zo'n 12 uur bewoog 
het jong normaal en kon het in een op
kweekbak worden gezet. 
Het tweede jong werd geboren met een 
nog niet volledig opgenomen dooierzak 
(bij het eerste was aileen nog een 3 mm 
lang, nog niet dicht zittend, opgewelfd 
lidteken te zien). Deze dooierzak hing aan 
een ongeveer I 0 mm lang dooiersnoer. 
Het jong slaagde er niet in deze dooierzak 
kwijt te raken en overleed binnen 10 uur. 
Over de verdere ontwikkeling van de jon
gen zal in een volgend artikel bericht wor
den. 

29-/l 15-/4 14,lx30,5 4,23 79 29-/4 
29-/1 22-/4 16,0x31,1 73 

II 27-/2 15,2x28,4 4,20 71 
27-/2 15,2x31 ,2 5,26 69 

Ill 31-/3 13, lx29,5 3,26 
31-/3 13,8x31 ,9 

'80 23-/1 8-/4 72 22-/4 

EXPERIENCES WITH HEMITHECONYX 
CAUDICINCTUS 
A description is given of the breeding of Hemithe
cony.x caudicinctus. Several elements of courtship 
behavior are described. Interesting is the movement 
of the tail, which disturbs the substrate thus giving an 
audible stimulus. Eggs were laid between January 
and Man;h. In !981 the female produced six eggs 
(only four were fertilized). Two young hatched while 
two embryo's died short before hatching. One of the 
young died short after hatching. 
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SIMPELE VOLAUTOMA TISCHE LICHTDIJviMER 
Zonder al te vee I soldeerwerk en met beperkte kennis van elektronik:a is het mogelijk een 
volautomatische lichtdimmer te maken, die bovendien niet al te veel kost. Voor f 11,95 
kocht ik een inbouwdimmer (belasting max. 300W) waarvan ik de potentiometer 
verving door twee lichtgevoelige weerstanden (LDR) en een andere potentiometer (zie 
afbeelding) . Let er bij aanschaf van de dimmerop, dat hij njet zodanig is afgedicht dat de 
potentiometer onbereik:baar is. 
Er zijn twee lichtgevoelige weerstanden (in serie geschakeld) nodig om een volledig 
regelbereik te verk.rijgen. De nieuwe potentiometer dient ervoor om te voorkomen dat de 
dimmer volledig uitschakelt, omdat anders de lampen 's morgens met een schok 
aangaan. Met deze regelaar kan ook 's nachts, indien gewenst, het Iicht even aan
gedraaid worden. 
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De lichtsensor (de twee LDR's en de potentiometer van I megohm) wordt in een kastje 
gebouwd en bij het raam geplaatst (zie ook het artikel van GETREUER , Lacerta 40(4):73-
75). De dimmer en de Jichtsensor worden met lichtnetsnoer aan elkaar verbonden. Net 
als bij de dimmer van GETREUER verk.rijgen we een daglengtecyclus zoals die hier in 
Nederland heerst: daglengte maximaal 16 uur, minimaal 8 uur. Wilt u een andere 
Iichtcyclus dan kan dat met de dimmer van MEEUWES (Lacerta 40(12):281-283), die 
echter vee! duurder en ingewikkelder is. 
Isoleer alles wei goed, want u werkt met 220 volt netspanning. 
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V aranenkweek in het N oorderdierenpark 
teEmmen 

IN LEIDING 
In januari 1981 arri veerden een vijftal 
steppenvaranen ( Varanus exanthemati
cus). Het waren volwassen importdieren, 
die erg schuw en mager waren. Na enkele 
maanden legden ze hun schuwheid echter 
af en zijn sindsdien zelfs uit de hand te 
voeren met eendagskuikens, die flink 'ge
paneerd' werden met camicon. De vara
nen eten zonder onderscheid goed vis, 
vlees, kuikens, muizen en ratten. 

EIEREN 
AI vrij spoedig komen er eieren, maar deze 
verrotten weldra. Ze zijn in plastic bakjes 
op een bed van vochtige potgrond in een 
couveuse geplaatst. Verder verspelen we 
enkele legsels omdat de andere varanen -
en vooral de nijlvaranen -die in het zelfde 
onderkomen zitten, de eieren opeten zodra 
ze gelegd worden . 
Op 9 oktober 1981 zijn er weer eieren en 

22 stuks worden in bakjes op vochtig zand 
weggezet in de couveuse bij een tempe
ratuur van 30°C. Deze keer blijven de 
eieren goed en na twee maanden wordt een 
sterk ingedroogd ei geopend . Dit ei bevat 
een ongeveer 2 em lang, levend embryo. 
Na nog eens twee maanden wordt weer een 
sterk ingedroogd ei geopend. Dit bevat een 
bijna volgroeid jong, dat na een dag sterft. 
Op I 0 februari 1982 worden vier eieren die 
iets verkleurden, opengemaakt. Ze blijken 
onbevrucht te zijn. Op I maart 1982 wor
den weer drie verkleurde eieren geopend. 
Twee bevatten vrij ver ontwikkelde dode 
jongen, de derde bevat een levend jong, 
dat nog twee dagen stil in de couveuse 
blijft liggen en waarvan ieder verwacht dat 
het dood zal gaan. Het ontwik.kelt zich 
echter tot de snelst groeiende varaan. 
Dan komt eindel ijk op 3 maart 1982 na J 46 
dagen een varaan zelfstandig uit zijn ei. In 
het ei blijft een vrij grote dooierzak achter, 
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exanthematicus. 
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waaraan het dier nog verbonden is. De 
volgende dag wordt de navelstreng afge
bonden en doorgeknipt. De wond wordt 
behandeld met Dennatol. Nog een dag 
later is de streng geheel ingedroogd. Het 
dier is erg levendig, maar vertoont devol
gende dag verlammingsverschijnselen en 
sterft. 
Aan de volgende jongen, die met een 
dooierzak geboren worden, wordt niets 
gedaan en de dooierzak droogt na enkele 
dagen in en valt a! de eerste dag af. De 
jongen blijven echter Ieven . Het lijkt dus 
het beste er niets aan te doen . 
In de peri ode van 3 tot 25 maart 1982 
komen in totaal zeven varanen uit. De 
andere eieren worden geopend en bevatten 
een levend jong en voor de rest ver ont
wikk.elde , dode jongen. Op 19 maart sterft 
een jong van 13 maart en op 25 maart het 
jong van de 17e. Sektie-uitslag van de 
laatste: Necrose aan de nieren . 
De incubatietijd van dit legsel varieert van 
146 tot 167 dagen . Van de 22 eieren blij
ken er vier onbevrucht, bevatten zeven een 
dood jong, worden er twee te vroeg ge
opend en komen er negen jongen uit , 
waarvan er de eerste weken nog drie ster
ven . De zes jongen ontwikkelen zich voor
spoedig en zijn na een jaar ongeveer half 
zo groot als de ouders. Ongeveereen week 

na de geboorte eten de varaantjes pas
geboren muizen en krekels . 

VERDERE LEGSELS 
Op 20 juni 1982 is er weer een legsel. Nu 
worden IS eieren gered en op dezelfde 
manier als het vorige legsel ondergebracht 
in een bacteriebroedstoof bij een tempe
ratuur van 29-30°C. De eerste weken aJ 
blijken twee eieren te verrotten, waar
schijnlijk onbevrucht. Op 3 november 
worden zes varanen geboren, op 6 no
vember nog twee en op 7 en 8 elke dag nog 
een. De andere drie eieren bevatten afge
storven , ver ontwikkelde embryo's. Van 
deze tien jongen sterft er een op 23 de
cember. Dit dier wilde vanaf het begin 
nauwelijks eten. Verder wordt een jong 
afgemaakt , omdat het een emstige ver
groeiing aan de ruggegraat heeft. De in
cubatietijd van dit legsel is 138-143 dagen . 
Op 16 september wordt weer een legsel 
van ongeveer 35 eieren opgevangen , ge
volgd door een legsel van ongeveer 40 
eieren op 20 september. Deze twee legsels 
zijn van twee verschillende vrouwtjes . 
Ook hier blijkt een aantal eieren onbe
vrucht en zitten er vrijwel geheel ontwik.
kelde jongen dood in het ei . Er komen 50 
jongen uit de eieren, waarvan een viertal 
de eerste week sterft. Vee! van de jongen 
hebben nog een flinke dooierzak aan hun 
buik. hangen als ze uitkomen. Het schijnt 
ze niet te deren; het geheel droogt in en valt 
af. Na het uitkomen worden de varaantjes 
op vloeipapier gehouden. Zijn de dooier
zakken vrij droog dan verhuizen de va
raantjes naar een bak met kattebakkorrels 
op de bodem. 
De eieren van 16 september komen uit 
tussen 20.2.83 en 16.3 .83. Incubatietijd 
157-181 dagen . Deeieren van 20septem
ber komen uit tussen 19.2.83 en 15 .3.83 . 
Incubatietijd 152-176 dagen. De tempera
tum waarbij deze laatste twee legsels zijn 
uitgebroed is niet helemaal constant ge
weest en na enkele dagen zelfs onder de 
29°C geweest, wat misschien een verkla
ring kan zijn voor de lange incubatietijd. 
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GEDRAG VAN HET MOEDERDIER 
Reeds enkele dagen voor de eiafzetting 
begint de varaan le graven. Het onderko
men is echter niet voorzien van een dikke 
bodemlaag, zodat het dier al snel op de 
betonbodem zit. De eieren worden meestal 
's avonds of's nachts gelegd, soms over
dag. Dan eten de andere varanen de eieren 
op, zodra ze gelegd zijn . Als aile eieren 
gelegd zijn probeert de varaan de kuil dicht 
te gooien en nog minstens een dag lang 
wordt al hetlosliggende materiaal naar het 
nest gekrabd. Dit gebeurt ook als je de 
eieren altemaal weggehaald hebt. 
Het gedragspatroon is dus zo vast dat het 
weghalen van de eieren het dan nutteloos 
geworden toedekgedrag niet stopt. 

ONDERKOMEN 
, De varanen zijn ondergebracht in een 
· ruimte van ongeveer I Ox5 meter, met bo
demverwarming en persglaslampen, die 
door de varanen ook als warmtebron be nut 

YOORPOOTPROBLEMEN BU Kl.KKERS 

worden. Het geheel staat in een lropische 
kas en heefl een lemperatuur van minimaal 
I8°C en maximaal als de zon erop staal, 
ongeveer 33°C, terwijl het bovenin, waar 
de varanen ook graag heen klauteren, 
waarschijnlijk nog vee! warmer wordt. 

YOER 
Het voer van de dieren bestaal voomame
lijk uit kuikens met camicon en verder 
dode rallen en muizen. Dejonge varanen 
krijgen jonge muizen en groeien daar zo 
goed op, dat zeer spoedig halfwas muizen 
gevoerd kunnen worden . Bij het voeren 
van muizen en ratten worden verder geen 
vitarnines of mineralen gegeven. Wordt er 
met kuik.ens of gehakt gevoerd, dan wordt 
rijkelijk camicon toegevoegd. 

BREEDING VARANUS EXANTHEMATICUS 
Since 198 !lhe 'Noorderdierenpark Emmen' has bred 
with V. exanthenwticus. Eggs were usally kept on 
sand in an incubator (temperature 29-30°C). After 
I 38-181 days the young monitors hatch . 

Tijdens de langdurige warme periode van afgelopen zomer heerslen in de (onver
warmde) aquaria waarin ik. larven van de hamerkikker (Limnodynastes peronii) op
kweek, regelmatig temperaturen van rond de 30°C; een uitzonderlijke situatie, die bij mij 
niet eerder was voorgekomen. In deze periode deden zich -voor het eerst- problemen 
voor bij mijn metarnorfoserende 'limno' s' wat betreft de ontwikkeling en het naar buiten 
groeien van de voorpootjes. Soms traden de voorpootjes gedeellelijk of in het geheel niet 
naar buiten, in andere gevallen ontwikkelden zich zeer dunne en kreupele pootjes die 
voor de ki.kkertjes onbruik.baar waren. Het mankemenl schijnt onherstelbaar te zijn, 
meestal echter Ieven de ki.kkertjes te kort (ze kunnen geen voedsel bemachtigen) om dil 
le verifieren. Normaal gesproken beginl de resorptie van de staart eersl dan wanneer de 
voorpootjes al flink ontwikkeld zijn; nu echter zette de resorptie vaak aJ in wanneer er 
uitwendig nog nauwelijks iets waste zien van voorpootontwikkeling. 
Een vergelijkbaar verschijnsel zijn de zgn . 'luciferpootjes' ('Streicholzerbeine') bij 
andere kikkers, vooral die van de familie Dendrobatidae. Het doel van deze tip is 
de houders van Dendrobatidae of andere kikkers met dit voorpootprobleem erop 
opmerkzaam te maken dat, misschien, het voorpootjesprobleem le maken zou kunnen 
hebben mel een te hoge temperatuur tijdens de periode van de voorpoolontwikkeling. 
Let wei: het betrefl hier slechts een vermoeden en het heeft daarom weirug zin om op 
grond van zo weirug aanwijzingen uitgebreid te filosoferen over de precieze wijze, 
waarop een te hoge temperatuur in deze ontwikkelingsfase zijn desastreuze uitwerking 
zou moeten· hebben. Overigens traden de problemen bij rrtijn ' Iimno's' niel meer op 
nadal de temperatuur in rrtijn bakken gedurende eruge weken weer een normale zomerse 
waarde (ca. 23°C) had bereik.t. 
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Herpetologische waamemingen in Costa Rica (I) 
Inleiding, klimaat en landschap 

INTRODUCTIE 
De naam Costa Rica is in kringen van 
terrariumliefuebbers bekend als het land 
van herkomst van vele terrariumdieren. 
Vele duizenden basilisken, boomkikkers 
en gifkik.kers zijn vanuit dat land naar 
Europa vervoerd. De gei"mporteerde dier
soorten doen het vaak goed in gevangen
schap en planten zich zelfs voort. Er zijn 
echter ook soorten die om de een of andere 
reden niet tot voortplanting willen over
gaan. Mogelijk is de manier van houden 
van de dieren dan de oorzaak. Een fout in 
het gegeven klimaat bij voorbeeld, want 
Costa Rica is niet een groot oerwoud . De 
republiek mag dan nauwelijks groter zijn 
dan Nederland (50.000 km2 tegen Neder
land 38.000 km2) variatie in klimaat is er 
volop. Er zijn 'grote' oerwoudgebieden, 
maar ook behoorlijk hoge bergen en sa
vannegebieden . Het klimaat van twee ge
bieden die zo'n 20 kilometer uit elkaar 
liggen kan sterk verschillen. 
Costa Rica was eind 1982 en begin I 983 
een politiek stabiel en sociaal rustig land, 
ondanks de Middenamerikaanse ligging 
tegen Nicaragua aan. Mogelijk dat in deze 
situatie verandering komt, we hopen ech
ter van niet. 
Ons plan om gedurende een langere tijd bij 
wijze van vakantie en studiereis door 
Costa Rica te trekken is ons ingegeven 
door bovengenoemde feiten. We hebben 
vanaf september 1982 tot en met januari 
1983 in Costa Rica doorgebracht en daar, 
zoals te voorspellen was, een grote hoe
veelheid reptielen en amfibieen gezien . 
Van deze waamemingen zullen we U in de 
komende artikelen verslag doen . 

GEOLOGIE 
Costa Rica ligt op de Centraalamerikaanse 
landbrug. In een geologisch recent verle
den is die landbrug waarschijnlijk een 

aantal keer 'open neer' gegaan. 'Op' be
tekent dat de landbrug er is, 'neer' dat de 
landbrug onder de zeespiegelligt en er nog 
slechts enkele eilandjes resteren. Tijdens 
de perioden dat de landbrug boven zee
niveau lag vond er een 'trek' p1aats van 
soorten. Soorten uit Noord-Amerika trok
ken naar het zuiden, die uit Zuid-Amerika 
naar het noorden. Ze pasten zich aan aan 
de nieuwe omstandigheden en nieuwe 
soorten ontstonden . Op de eilanden die 
resteerden tijdens perioden waarin de 
landbrug onder water stond bleven soorten 
achter die zich door lange isolatie van 
andere, verwante, soorten gingen onder
scheiden . Bij het weer boven water komen 
van de landbrug bleven sommige van deze 
eilandsoorten bestaan naast de oprukkende 
soorten uit noord en zuid. Deze processen 
namen miljoenen jaren in beslag . 

SOORTENRIJKDOM 
Of het hierboven geschrevene het grote 
aantal soorten verklaart Iaten we in het 
midden. Fe it is dater in Costa Rica een wei 
zeer groot aantal wordt gevonden. SAVAGE 

noemt 360 soorten (ondersoorten worden 
hier niet gerekend), terwijl ARNOLD & 

BURTON ( 1978) voor Europa ten westen 
van 36 °0. L. slechts 129 soorten noemen . 
Het tropische klimaat van het land is ook 
geen afdoende verklaring. Suriname heeft 
volgens HOOGMOED 43 hagedissesoorten, 
Costa Rica, ongeveer een kwart qua op
pervlakte van Suriname, heeft 66 soorten. 
Een niet geheel te negeren factor voor de 
soortenrijkdom is het feit dat er in Costa 
Rica veel onderzoek is gedaan naar rep
tielen en amfibieen . Het aantal nog niet 
beschreven soorten zaJ in Costa Rica dui
delijk lager zijn dan in een vergelijkbaar 
weinig onderzocht gebied . 
De in Costa Rica levende soorten zijn 
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onder te verdelen in drie groepen: de noor
delijke soorten, oorspronkelijk Noord
amerikaanse vormen die in Costa Rica de 
zuidgrens van hun verspreidingsgebied 
hebben. Rana pipiens b. v. leeft vanaf 
Canada tot Costa Rica. Sceloporus heeft er 
zijn meest zuidelijke vertegenwoordiger, 
S. rnalachiticus. De tweede groep is die 
van de endernische vormen. Oat zijn vor
men die alleen in Costa Rica of de direkte 
omgeving daarvan Ieven zoals Basiliscus 
plumifrons, Dendrobates granuliferus en 
A no lis tropidolepis. Tenslotte zijn er de 
van oorsprong Zuidameri.kaanse vormen; 
Neusticurus apodemus mag dan een Cos
taricaanse endeem zijn, het is ook de meest 
noordelijke vertegenwoordiger van het ge
slacht Neusticurus . Voor de terrarium
houder is belangrijk dat de Noordameri
kaanse vormen vaak in het droge noord
westen Ieven, de overige vormen meer in 
andere de len van het land. 

KLIMAA TEN BEGROEIING 
Costa Rica kent drie belangrijke klimaat
typen . Het tropisch vochtige klimaat met 
regen in aile jaargetijden, het tropisch 
savanneklimaat met een duidelijk begrens
de droge en regentijd en het 'tropisch' 
bergklimaat. Deze klimaattypen zijn niet 
scherp van elkaar gescheiden , maar !open 
min of meer geleidelijk in elkaar over. De 
invloed van mensen op de klimaattypen is 
tamelijk groot. Waar mensen bos kappen 
om plaats te maken voor landbouw en vee
tee it wordt het klimaat droger en de regen
tijd duidelijker. 
Het tropisch vochtige klimaat heerst in het 
Atlantisch laagland en in het zuidelijke 
deel van het Pacifisch laagland. Het regent 
er vaak en veel. Het Atlantisch gebied kent 
een korte, min of meer, droge tijd in ok
tober en een iets langere droge tijd van 
januari tot mei . 'Droge tijd' betekent dan 
dat het minder regent dan normaa1, de re
genbuien zijn niet zo hevig en vinden in 
het laatst van de middag en de daaropvol
gende nacht plaats. In de 'regentijd' is het 
niet ongebruikelijk dat het 24 uur per dag 

regent. De regenbuien zijn soms van een 
hevigheid zoals wij die kennen tijdens een 
hevige onweersbui . De temperaturen in dit 
gebied zijn hoog, tussen de 22 en 32°C op 
zeeniveau; lager op grotere hoogten . Deze 
temperatuurgegevens slaan op de situatie 
op ongeveer een meter boven de bod em en 
in de schaduw . In de zon kunnen de tem
peraturen zeer hoog oplopen en de Iucht is 
daar dan ook vaak behoorlijk droog . Op 
deze warme en droge plaatsen vinden we 
b. v . A me iva quadrilineata. Deze hagedis 
zal zich daarom naar onze mening in een 
tropisch regenwoud terrarium waarschijn
lijk minderthuis voelen! Yeel betere, meer 
op de natuurlijke situatie gelijkende om
standigheden heersen in een droog tro
pisch terrarium. 
In het zuidelijke dee! van het Pacifisch 
laagland is de situatie vrijwel hetzelfde , zij 
het dat de 'droge ' tijd er duidelijk droger 
is. 

Het tropisch savanne klimaat met een dui
delijke droge tijd vinden we in het noord
westen van het land. In de droge tijd is er 
slechts af en toe een Iichte bui. In de regen
tijd kan het er echter noodweer zijn met 
hevige windvlagen en slagregens. De re
gentijd is van mei tot september, maar tot 
in november kunnen er hevige regenbuien 
vallen. 
Het ' tropisch ' bergklimaat tenslotte vin
den we overal in het land boven de 1200 
meter. De precieze gegevens van dat kli
maat verschillen van plaats tot plaats, af
hankelijk van de windrichting, van de hel
ling, de richting van de heersende wind en 
eventuele windschaduw door andere berg
ruggen . In het algemeen is het er behoor
lijk koel, meestal nogal vochtig met vaak 
mistbanken en een zeer fijne motregen die 
soms hele dagen blijft hangen . De tempe
raturen zijn hoogte afhankelijk. Op hoog
ten alsop de Volcan Poas (2700 m) en de 
Cerro Ia Muerte (3400 m) is nachtvorst 
niet uitgesloten . Daar blijft de dag-tempe
ratuur vaak onder de 20°C en is een nacht
temperatuur van 6°C normaal . 
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HERPETOFAUNAGEBIEDEN 
Yolgens onze waarnemingen kan het land 
opgedeeld worden in een zestal gebieden 
met een specifieke herpetofauna. Deze ge
bieden komen niet op alle punten overeen 
met de herpetofaunagebieden van SAvAGE 

(1980). 
Het eerste gebied (I op het kaartje) is het 
gebied waar het klimaat een duidelijke 
droge tijd kent. Het is een vrij open land
schap met nog en.kele betrekkelijk grote 
bosgebieden , maar grotendeels door men
sen verwerkt tot weilanden en ak.k.ers . We 
vinden er o.a. bladverliezende bomen, 
vee! gri jze geschubde tillandsia' s, epi
fytische cactussen en mimosastruiken. 
De reptielen en amfibieen bewonen er met 
name de bosreslen tangs riviertjes en, net 
als bij ons, de hagen en houtwallen tussen 
percelen. Een typische soort voor dit ge
bied is Ctenosaura simi/is . 
Het tweede gebied (II op het kaartje) is het 
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Pacifisch regenwoud. Grote delen van dit 
gebied zijn ontgonnen met de 'slash and 
bum' methode , het omhak.k.en van delen 
bos die dan vervolgens in brand worden 
gestoken. Het daaruit voortkomende land
schap is ongeveer gelijk aan gebied l. 
Oorspron.kelijke de len zijn oerwouden met 
hoge bomen, grote kokerbromelia ' s, aller
lei epifyLen en rode passiebloemen. 
Typische soorten zijn Anolis polylepis en 
Dendrobates granuliferus . Dit gebied is in 
de terrariumliteratuur, met name die over 
ki.kkers, bekend als de 'Golfo Dulce·. 
Het gebied III op de kaart, de Valle del 
General , hebben we slechts vluchtig be
zocht. Het is droger dan gebied II en lijkt 
daardoor eerder op l. Uit dit gebied zijn 
betrekkelijk vee! aileen daar gevonden 
soorten bekend. Het is niet onmogelijk dat 
dat aileen maar het gevolg is van inlen
sieve zoekakties juist in dat gebied. 
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Gebied IV op het kaartje is de vulkanenrij. 
Het landschap is hier een mengeling van 
mistige nevelbossen , bergweiden en klei
ne beekjes. Met name in de nevelbossen 
heerst er een rijkdom aan epifyten. Op 
sommige stanunen en takken is de laag 
mos wei een centimeter of vijf dik. Het is 
ook niet ongebruikelijk dat epifytische 
varentjes op groene bladeren groeien. 
Typisch voor deze zone is het voorkomen 
van grote hoeveelheden ki.kkers. 
Gebied V is dat van het Atlantisch Iaag
Iandbos. Grote delen hiervan zijn nog on-
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ontgonnen, maar de 'vooruitgang' rukt 
wei op. Ontgonnen gebieden worden 
meestal bananenplantages of weidegebie
den . Tussen de ontgonnen gebieden door 
zijn er nog delen oorspronkelijk bos. 
Langs riviertjes blijft ook meestal nog een 
strook van een meter of tien breed van de 
oorspronkelijke beplanting bewaard. 
Buiten de bosgebieden zijn dat de plaatsen 
waar reptielen en amfibieen huizen. De 
oorspronkelijke beplanting bestaat uit 
hoge bomen met vee! epifyten , vooral 
Araceeen. Typische soorten zijn Dendra
bates pumilio en Basiliscus plumifrons. 
Gebied VI tenslotte is het Talamanca
hoogland. Dit is een gebied met nevelbos
sen en weiden, sterk gelijkend op IV . Dit 
gebied echter herbergt een aantal soorten 
die (nog?) niet in gebied IV zijn gevonden . 

NA TUURBESCHERMING EN 
NATIONALEPARKEN 
In Costa Rica is men de laatste jaren door
drongen van de noodzaak de daar aan
wezige rijkdom aan natuur te beschermen. 
De noodzaak is niet aileen gebaseerd op 
idealisme. Een natuurgebied is een trek
pleister voor onderzoekers en ook toe
listen . Oat brengt geld in het Iaatje. Ook 
voor de bewoners van het land zelf is· een 
natuurgebied een trekpleister. Vulkanen 
en bepaalde stranden trekken vee! be
zoekers uit de Centrale Vallei. Om de wa
tervoorziening van de Centrale Vallei en 
bijvoorbeeld ook het kunstmatige meer 
van Arena! in stand te houden is het be
Iangrijk grote bosgebieden rondom te be
waren. Omdat de rivieren niet uit gletsjers 
ontstaan, maar uit regenval, condensatie 
van Iuchtvochtigheid op de plantengroei 
en door het afstaan van door de planten
groei vastgehouden bodemvocht, ver
dwijnt met een bosgebied ook alle daaruit 
ontspringend open water. Vanuit de rege
ring is een organisatie in het Ieven ge
roepen die het beheer heeft over bijna 
twintig natuurgebieden door het land 
heen. Oat zijn nationale parken, met faci
Iiteiten voor bezoekers, biologische reser-
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vaten of soms historisch belangrijke plaat
sen. Daamaast zijn er nog gebieden die 
door andere organisaties beheerd worden 
en als bescherrnd gebied gelden . Zelfs 
enkele gemeenten hebben een stukje van 
hun grondgebied bestemd tot gemeentelijk 
natuurgebied. Zo is tien procent van het 
land nu !Jescherrnd gebied. 
Belangri jke nationale park en zijn Santa 
Rosa in het noordwesten wat oorspronke
lijk een historische plaats was(hier werd in 
de vorige eeuw een invasie van een huur
lingenleger tot staan gebracht) maar het 
heeft nu ook een functie als bescherrnd 
gebied voor zeeschildpadden en vele dier
soorten uit het drogere klimaat. Overigens 
blijkt hier, nu er geen menselijk ingrijpen 
op grote schaal meer voorkomt, het regen
bos zich langzaam weer te herstellen. Ver
der Tortuguero in het noordoosten, een 
moerasgebied met een belangrijk leg
strand voor zeeschildpadden . Cahuita, een 
koraalrif; Corcovado, een overigens bijna 
onbereikbaar oerbosgebied aan de Golfo 
Dulce. Ook zijn vele vulkaantoppen en 
enkele stukken strand bescherrnd. Wij 
hebben enkele van deze parken bezocht en 
er vaak langere tijd vertoeft. De uitdruk
king 'nationaal park' bij een vindplaats 
slaat dus op een bescherrnd gebied. 

lETS OVER KOMENDE ARTJKELEN 
Binnen een klimaatgebied is er nog een 
grote variatie aan verschi llende micro
klimaten . Het is ondoenlijk die allemaal 
te beschrijven . De beschrijving van de 
microklimaten zal daar te vinden zijn waar 
hij het meest van belang is: bij de be
schrijving van de diersoort die er gevon
den is . 
De door ons in de volgende artikelen be
schreven diersoorten vallen in twee groe
pen uiteen: die dieren die we zelf ge
vonden hebben en die die we niet ge
vonden hebben, maar die toch zoveel in 
terraria gehouden worden dat enige op
merkingen over de biotoop, die we dan 
wei hebben gezien, mogelijk nuttig zou
den kunnen zijn. 

Het is de bedoeling dat aan het eind van de 
artikelenreeks een uitgebreide literatuur
lijst verschijnt met daarin opgenomen aile 
referenties die worden genoemd. Vooraf 
echter (zie literatuur) noemen we een aan
tal werken voor iedereen die meer van de 
algemene herpetologie van Costa Rica wil 
weten. 
SAvAGE ( 1980) is een deterrninatiewerk 
waarin aile tot dan toe uit Costa Rica be
kende en erkende soorten zijn opgenomen. 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
COSTA RICA (I) 
The rather small country of Costa Rica on the 
American Iandbridge is very rich in reptilian and 
amphibian species. Three main climates can be dis
tinguished. A tropical wet climate (rain all year , 
some s lightly drier periods) , a tropical savanne 
climate (dry period from September to May) and a 
tropical mountain climate . 
Six herpetofaunal regions are discerned . The nonh
westem region (I) with a definite dry period and 
Ctenosaura simi/is as typical species . Region I( is the 
Pacific rainforest reg ion , with hardly any rainforest 
left. Ana/is polylepis and Dendrobates granu/iferus 
are typical species. The Va lle del General. region Ill . 
is only shonly visited and taken as a different region 
due to the occurence of many species typical for that 
valley . The vulcan region is the founh . The Atlantic 
rainforest (V) is described ; its herpeto fauna is restric
ted to the original forest and to the small forest re
mains near rivers . Region VI, the Ta lamanca high
land, is rather identical to IV , only seperdted because 
some species are restricted to the latter. 
ln Costa Rica there is a system of national parks . 
Some of the more imponant National parks are men
tioned. Funher articles will desc ribe the micro
climates of species observed . Also notes on species 
not observed, but ofte n kept in captivity will be 
given. 
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BOEKBESPREKING 

THE BEHAVIORAL ECOLOGY OF 
THE KOMODO MONITOR 
WALTER AUFFENBERG, 1981 

Pas in 1912 maakte de wetenschap kennis 
met de Komodovaraan. De grootste recen
te hagedis heeft sindsdien voortdurend in 
de belangstelling van herpetologen ge
staan. Tientallen publicaties waren hier
van het gevolg die vaak vol stonden met 
onjuistheden. Zo was men er bijvoorbeeld 
lang van overtuigd dat de Ora, zoals de 
bewoners van het eiland Komodo hem 
noemen, een lengte van zeven meter be
reikte (echter de mannetjes worden 
'slechts' drie meter, vrouwtjes blijven iets 
kleiner). Uit al deze onderzoekingen was 
een nog vrij fragmentarisch beeld van de 
Ora ontstaan. Om dit beeld zo compleet 
mogelijk te maken, deed de beroepsherpc
toloog AUFFENBERG 13 maanden veld
onderzoek op Komodo, Padar, Rintja en 
west-Flores (elders komt de Komodo
varaan niet voor) . De resultaten staan uit
gebreid in het onderhavige boek. 
Uiteraard opent het met een inleiding, 
waarin het gebied en de onderzoeksmetho
den beschreven worden. Yervolgens 
wordt de morfologie beschreven, waaruit 
o.a. blijkt dat mannetjes van vrouwtjes te 
onderscheiden zijn door het bezit van post
anaal porien (dit geldt helaas niet voor de 
meeste andere varanesoorten) . Een kort 
hoofdstukje is gewijd aan de verspreiding, 

waama het belangrijke dee! overoecologie 
volgt. Hierin vinden we o.a. gegevens 
over de habitat en het activiteitspatroon. 
lndividuele verschillen, een gedragsin
ventarisatie en de zintuigen vullen het vol
gende hoofdstuk. Yervolgens komt de de
mografie waarin we gegevens aantreffen 
over de sexratio (er zijn ongeveer drie 
maal meer mannetjes dan vrouwtjes), ver
spreiding, levensduur, groei e.d. Hiema 
wordt de voortplanting uitvoerig bespro
ken, waarbij het opmerkelijk is dater een 
primitieve paarvonning is. Het voorlaatste 
dee! van het boek vertelt wat Ora's eten en 
hoe ze er aan komen. Uit vroegere versla
gen was al bekend dat Komodovaranen ten 
dele aaseters zijn; dat het ook uitstekende 
jagers zijn blijkt in dit boek. Grote exem
plaren vangen vanuit een hinderlaag langs 
een wildspoor herten, zwijnen en zelfs 
buffels . Het boek eindigt met en.kele op
merkelijke inter- en intraspecifieke inter
acties metals allerlaatste een pleidooi voor 
een zeer stringente beschenning van de 
Ora (interactie mens-varaan). Gezien zijn 
uiterst kleine verspreidingsgebied is dit 
zeker terecht . 
AI met aJ is dit een uitstekend boek boor
devol informatie over een hagedissesoort . 
Y oor terrariumhouders jarruner dat het niet 
over een terrariumdier gaat. 

Tjaldo Brandenburg 


