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Herpetologische waarnemingen in Costa Rica (ill) 
Pijlgifkikkers (Dendrobatidae) en 
klompvoetkikkers (Atelopidae) 

INLEIDING 
In Costa Rica komen zeven soorten gif
kikkers voor. Wij hebben daarvan vijf 
soorten gevonden, op vochtige bodems en 
bij stroompjes. 
De levenswijze verschilt per soon, soms 
troffen we d.rie soorten bij elkaar aan. Zo 
vonden we Phyllobates vittatus, Demlro
bates auratus en D. granuliferus naast el
kaar langs een riviertje. Het riviertje lag in 
de Valle de Diquis bij het stadje Palmar 
Norte, ongeveer op zeeniveau. De omge
ving was vrij droog en stoffig. Rond de 
stad zijn hoofdzakelijk. weiden en planta
ges te vinden. Het echte bos is terugge
drongen tot de toppen van de nabijgelegen 
heuvels. Een smal strookje bos aan weers-
2!ijden van een uit die heuvels stromend 
riviertje vormde een onderbreking van het 
we ide landschap en tevens de biotoop voor 
de gifkikkers . 
Het riviertje was gemiddeld zo' n vier 
meter breed en 20 em diep. Er waren snel
stromende en bijna stilstaande stukken. Af 
en toe splitste het zich om na een paar 
meter weer samen te gaan. De bedding van 
het riviertje bestond uit keien en grind met 
her en der hopen aangespoelde bladeren. 
De kanten van de bedding waren vrij steil. 
Ook de wanden van het smalle dalletje 
waardoor de rivier stroomt waren vrij steil, 
kleiachtig met wat kiezel en een ± 20 em 

dikke Iaag vrij droog blad. De begroeiing 
was beperkt tot varentjes en zaailingen van 
bomen. De relatieve luchtvochtigheid 
schommelde tussen 60 en 90%, in de om
geving van het stroompje kan dat hoger 
zijn . Om 16.30 uur werden de volgende 
temperaturen gemeten: bodem 25,4°C; 
Iucht vlak boven de bodem 27 ,2°C; een 
stilstaand stu.k water 24,2°C. Vrijwel de 
hele bedding was beschaduwd en in de 
weinige zonnige stuk.ken hebben we geen 
ki.kkers gezien. Behalve de genoemde 
Dendrobatidae vonden we er enkele 
Eleutherodactylus-soorten, Anolis polyle
pis, Basiliscus .basiliscus en Spilotes 
pullatus. 

PHYUOBATES VITTATUS 
Op de bovenbeschreven plaats vonden we 
in de ochtend enkele exemplaren vlak 
langs een klein sijpelend stroompje tussen 
de bladeren. Later op de dag hoorden we 
ze wei, maar zagen ze nauwelijks . Het 
bleek dat de dieren zich schuil hielden 
onder overhangende plantenresten tussen 
boomwortels. Als zij ons zagen, schoten 
ze dieper hun holletjes in en verdwenen ze 
uit het zicht. AI die holletjes bevonden 
zich binnen een meter van het water. We 
vingen een exemplaar, dit mat 32 rom en 
woog 3,8 g. 

http:Rebccqu,",Ir.al


Dendrobates 
granuliferus, 
Palmar None. 

Dendrobates 
auratus, Palmar 
None. Foto: 
Th. Kemperman. 

DENDROBATES GRANUL/FERUS 
De algemeenste soort op de beschreven 
plaats was Dendrobates granuliferus. Er 
waren op deze plek verschillende k.leurva
rianten te ontdekken: exemplaren met een 
geheel rode rug, andere met een groten
deels turkooise rug, een rode kop en een 
duidelijke witte vlek onder de ogen. Acht 
van de tien dieren die we vingen, waren 
tussen de 20 en 22 mm en wogen tussen de 
0,8 en I,Og. De andere twee waren kleiner 
en eveneens helder gekleurd, maar minder 
fel. De diertjes Ieefden vooral langs de 
sneller stromende stukken van de rivier. 
Wanneer we te dichtbij kwamen, kropen 
ze onder een blad, maar ze lieten zich 

binnen een minuut weer zien. Ze k.lommen 
vaak over de kale stenen, soms hipten ze 
loodrecht ornhoog. Verder dan een meter 
van het water vonden we ze niet. Tussen 
de bladeren aan de kant van het riviertje 
was het uiteraard nogal vochtig en er leef
den springstaartachtige diertjes. Ook 
vonden we er vee! kleine miertjes, maar 
die zijn in Costa Rica alomtegenwoordig. 

DENDROBATESAURATUS 
Ook deze soort leefde langs het beschre
ven riviertje, in vergelijk.ing met D . gra
nuliferus meer langs de stilstaande stuk
ken. We zagen ze vaak op kale stenen of 
op grindbedjes tussen grote keien, aan de 
rand van het stroompje. Ze verscholen 
zich graag in spleten tussen stenen. Twee 
exemplaren werden gewogen en gemeten: 
4,0 g, 34mmen 3,0g, 33 mm. Wehebben 
deze soort, in tegenstelling tot de eerder 
genoemde soorten, ook op enkele andere 
plaatsen gevonden. Tussen San Isidro del 
General en Dominical, bij Baru , vonden 
we een wat gelig exemplaar in een lang
zaam stromend beekje, dat over trapsge
wijs aflopende platte stenen in een grote 
(± 50 m2) plas uitrnondde. Tussen de 
stenen waren spleten en daarin schuilde de 
kikk.er, samen met een gekko (Lepido
blepharis). Dit stuk beek werd slechts 
door een enkele boom beschaduwd. Deze 
twee waarnemingen betreffen Pacifische 
dieren, die grotendeels zwart zijn met een 
groene tekening en soms een blauwe buik 
of blauwe handjes hebben . Aan de andere 
kust, in een cacaoplantage bij Cahuita, 
vonden we een Atlantische vorm: vooreen 
groot deel groen met zwarte vlekken. Dit 
dier bevond zich ver van water op de sterk 
beschaduwde bodem en verdween snel 
tussen de bladeren. Aileen halve cacao
doppen bevatten nog wei wat water. De 
vindplaats Jag ongeveer 150 meter boven 
de zeespiegel. In een buitenwijk van de 
havenstad Limon vonden we een doodge
reden exemplaar. Volgens SAVAGE ( 1968) 
komen deze dieren soms in bromelia's op 
geringe hoogte (3m) voor. 
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DENDROBATESPUMIUO 
De algemeenste gifkik.ker van Costa Rica 
is de aardbeikikker. De dieren Ieven in alle 
vochtige wouden tot 1000 m hoogte, maar 
w ij hebben ze alleen aan de Atlantische 
kust gezien. Waar ze voorkomen zijn ze 
vaak heel talrijk. Een rijke vindplaats was 
de omgeving van het dorp Arenal. We 
vonden ze daar op een helling waar allerlei 
gekapte bomen lagen. Over de kJeiige 
bodem sijpelde her en der water. De dier
tjes hipten over de kale bomen, over de 
bemoste takken en afgevallen epifyten. Ze 
verstopten zich bij onze nadering in hol
letjes in de takken of tussen losse kJei
klonten, maar kwarnen spoedig weer te
voorschijn . We vonden ze in het zelfde 
gebied ook langs een ca. tien meter brede 
strook bos tangs een riviertje. Over de hele 
bosbodem, dus ook vrij ver van het water, 
waren ze te vinden. We maten daar om 
11.00 uur een bodemtemperatuur van 
21 oc en een luchttemperatuur van 23°C. 
Het was bewolkt, met afwisselend regen 
en zon. De regen bereikte de bosbodem 
meestal niet direkt, maar sijpelde langs de 
stanunen van de bomen omlaag. De bo
dem was er weer kJeiig met een laag bla
deren van ca. vijf em dik. In de Iaagland
bossen zijn de diertjes het meest te vinden 
op een vochtige bodem. In een rest re
genbos bij 1 abillos vonden we de dieren op 
een modderige helling. Ze tjirpten van
onder een stukje schors en bladeren. De 
temperatuur in die omgeving was 26°C in 
de middag ( 15.00 uur) en 22°C in de avond 
(21.00 uur). De bodem had een dikke laag 
bladeren, maar nauwelijks begroeiing. 
Qua vochtigheid was hij te vergelijken met 
een Nederlands elzeobroekbos. 
Er is vrij vee! variatie in kleur en formaat 
bij deze soort. SCHULTE (1980) laat een 
aantal kJeurvarianten zien uit Panama. AI
le dieren die we in Costa Rica hebben 
gezien, waren rood, maar soms Iichtrood 
of ook bruinrood. In enkele gevallen 
waren de pootjes donkerl>ruin, bij andere 
meer paarsachtig. Meestal waren dieren 
op eenzelfde vindplaats min of meer het-

zelfde gekJeurd. We hebben deze soort 
verder nog gevonden bij Puerto Viejo, Rio 
Frio en op vele plaatsen tussen Quesada en 
Puerto Viejo. De dieren kwarnen vaak sa
men voor met Bufo haerrUJtiticus, Anolis 
humilis en Anolis lionotus. 

COLOSTETHUS NUB/COLA 
Dit kJeine k.ikkertje is een onbekende in 
terrariumkringen. De dierijes zijn stank 
met een spits snuitje en ongeveer 20 mm 
lang. De rug is grijs of grijsbruin, de flan
ken zwart. Tussen de rugkJeur en de flank
kJeur bevindt zich een witte streep. De 
buik is eveneens wit. De pootjes zijn rood
achtig. Deze fraaie k.ikkertjes zijn overdag 
aktief en we vonden ze op beschaduwde 
plaatsen rond stilstaande stukken water. 
Ze zaten zowel in als naast het water, maar 
niet in diepe stukken. We vonden zein een 
klein stroompje bij San Cristobal, tussen 
San Isidro del General en Dominical. Het 
stroompje bestond uit kJe.ine, in elkaar 
overlopende plasjes, tussen grote keien op 
een dicht begroeide helling. Langs de oe
vers van de plasjes lagen vaak hopen aan
gespoelde bladeren. De bodem was oven
gens leemachtig. Om 10.30 uur maten we 
een watertemperatuur van 23 ,5°C en een 
luchttemperatuur van 26,5°C. 
De larven van deze k.ikkertjes hebben een 
paraplu-vorrnige zuigmond. De paraplu is 
naar voren gericht en hiermee schuimen ze 
de oppervlakte van het watertje af 
(SAVAGE 1%8). Zelf hebben we geen 
larven gevonden. In de genoemde biotoop 
werden ook Anolis aquaticus en Neusti
curu.s apodemus gevonden. 



Ate/opus varius, 
Rio San Luis. 

Ate/opus varius 

ANDERE PIJLGlFKJKK.ERS 
Phyllobates lugubris hebben we niet 
gevonden. Deze soort komt voor in het 
Atlantische bosgebied. De rug is zwart 
met gele streepjes en de pootjes zijn 
groenig. 
De soort met oranje rugstrepen en blauw
groene pootjes die in Nederland gehouden 
wordt, is Phyllobates vittatus. SAVAGE 

( 1968) noemt zowel de Atlantische als de 
Pacifische soort P. lugubris. Onder die 
naam zijn sindsdien Pacifische dieren in de 
dierenhandel verkocht. Later heeft men 
twee soorten onderscheiden en de Pacifi-

sche vorm vittatus genoemd, terwijl de 
Atlantische vorm lugubris bleef heten. 
V andaar de verwarring in terrariumkrin
gen. 
Colostethus talamancae is een effen ge
k.Jeurd, meest grijzig, k.ikkertje van het 
Atlantische gebied . We hebben ook deze 
soort niet gevonden. Dendrobates spe
ciosus komt volgens SCHULTE ( 1980) voor 
in het Chiriquimassief van Panama en de 
Costaricaanse uitloper ervan. Dit laatste 
gebied is helaas grotendeels het slachtoffer 
van 'slash and bum' geworden. SAVAGE 

(1980) noemt deze soort niet in zijn tabel. 
Mogelijk dat hij deze soort nu als identiek 
aan D . pumilio beschouwt. 

ATELOPIDAE 
De Atelopidae zijn in Costa Rica met drie 
soorten vertegenwoordigd: Ate/opus chi
riquiensis. A . sene.x en A. varius. Aileen 
de laatste soort hebben we waargenomen . 
Theo Kemperman zag hem in het nevelbos 
bij Monteverde, op ongeveer 1600 meter 
hoogte. De dieren waren daardonkergroen 
met dunne gele streepjes. Ze Ieefden op de 
zeer modderige, met een di.k.ke laag bla
deren en tak.ken bedekte bodem van het 
bos. Zelf hebben we ze ook gevonden op 
ongeveer 800 meter hoogte in een bosrest 
langs de Rio San Luis. In een snel
stromend en dichtbeschaduwd beekje 
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zagen we de dieren zitten op de rand van 
stenen, net boven water. In het donker 
vielen de zwart en gee! gevlekte dieren 
nauwelijks op. 
We maten om 12.00 uur een watertempe
ratuur van 20,8°C en en luchttemperatuur 
van 23,6°C. De dieren vinden zon en 
warmte niet aangenaam. Toen we ze vin
gen om ze te fotograferen ontsnapten ze 
met een soort achterwaartse salto. 
Deze soort is sterk gebonden aan stromend 
water. De larven bewonen snelstromende 
en zuurstofrijke beken . Ze hebben een 
grote zuigmond, waarmee ze zich aan 
stenen kunnen vasthechten . Ze zijn heel 
gevoelig voor watervervuiling . Langs het 
riviertje door Monteverde komen ze vrij 
vee! voor, behalve over een stuk van ca. 
een kilometer stroomafwaarts van een 
melkfabriek. De kleine hoeveelheid melk 
die in het water terechtkomt bij het spoelen 
van bussen en tanks is a! funest voor de 
larven. (HAYES, pers. comm.) 
De door ons gevonden dieren waren flu
weelzwart met grote geelgroene vlekken 
en een rode vlek of streep op de buik, ze 
behoren daarom tot de ondersoort loomisi. 

DE LIMNO-LARF ALS YOEDSELDIER 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
COSTA RICA (Ill) 
DENDROBATIDAE AND A TELOPIDAE 
Phyllobates vi/latus, Dendrobates auratus and D. 
granu/iferus were found near Palmar None, in a 
forest remainder along a small river. The riverbed 
consisted of small stones and pebbles, with heaps of 
leaves. P. viuatus was found under overhanging 
treeroots. D. granuliferus was the most commonly 
observed species . 1t lived close to the water, es
pecially along faster streaming parts . They hid under 
dead leaves when disturbed, but appeared again 
within a minute. D. aura/us was also found near the 
river, but along the more quiet pans and on pebble
beds . D. auratus was found near Baru between 
S . Is idro and Dominica! in a slow stream , descending 
over a stair-like arrangement of flat rocks. The 
species hid in splits between rocks. In Cahuita it was 
found in a cocoa-plantation. Dendrobates pumilio 
was found commonly in the Atlantic lowlands, up to 
1000 m. It· was observed on dry forest soil as well as 
on wet pans. Colostethus nubicola was seen in a little 
stream along the road from S. Isidro to Dominica! . 
They were found near and in the water. Phyllobates 
lugubris and Co/ostethus talari10ncae were not ob
served, neither was D. speciosus. 
Ate/opus varius was found near Monteverde. In the 
cloud-forest , at 1600 m, a dar~-green form with 
lighter stripes was found. Along a fast running stream 
near San Luis river a black and yellow form was 
found. 
In most cases temperatures in the habitats at the time 
of observation, are given. 

Ik kweek al jarenlang Limnodynastes peronii en dit dier geeft vele omvangrijke legsels 
per jaar (zie ook MJDDENOORP, A.J., 1981. Limnodynastes peronii, gedrag en kweek. 
Lacerta 40(3): 38-44). AI gauw kon ik de Iarven van deze kikker binnen mijn 
kennissenkring en zelfs daarbuiten niet meer kwijt. Dus ging ik op zoek naar andere 
toepassingen en kwam uiteindelijk uit bij mijn salamanders. Vee! salamanders (o .a. 
Paramesotriton) eten in de natuur o .a. kikkerlarven (Rana spec.). Dit voedsel kunnen 
we in gevangenschap nabootsen door het voederen van Limno-larven . Het vangen van 
kikkerlarven in het wild om ze te vervoederen is moreel onaanvaardbaar, bovendien 
heeft de Limno-larve het grote voordeel dat het zeker zeven tot negen maanden duurt 
voordat hij metamorfoseert. Ook kunnen we de Iarven langere tijd op de gewenste maat 
houden door ze koud te zetten. Limno-iarven kunnen ook gevoederd worden aan jonge 
exemplaren van b. v. Natrix en Thamnophis . 
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IN LEIDING 
In mei 1982 bezochten wij de Joegosla
vische kust en de eilanden Rab, Hvar, 
Jerolim en Stipanska. Verder werd er een 
bezoek gebracht aan de waterval van de 
Krka-rivier die meer landinwaarts ligt. 
V anwege de vroege maand werden er geen 
juveniele dieren waargenom.n. 

RAB 
Het eiland Rab is een van de meer dan 700 
eilanden die Joegoslavie rijk is. Het is een 
vruchtbaar eiland met o.a. steeneiken. De 
meeste Joegoslavische eilanden hebben 
geen zoet water. Op een enkel eiland is een 
meer. Aileen op de grotere eilanden zijn 
beekjes en die zijn aileen buiten het wanne 
seizoen met water gevuld. 
In zo'n beekje bij de hoofdstad Rab (eiland 
en hoofdstad hebben vaak dezelfde naam), 
vonden we Natri.x natri.x persa (ring
slang), Rana ridibunda ridibunda (grote 
groene kikker) en kikkervisjes hiervan. 
Van de zes waargenomen slangen hadden 
er vijf een gele nekvlek en een een oranje 
nekvlek. Twee slangen werden gevangen. 
Be ide dieren hadden een lengte van 50 em. 
Het ene dier w·as gestreept op de flank. 
Van de zeven supralabiaalschilden grens
den het 3e en 4e aan het oog. Verder drie 
postoculairschilden en 21 ri jen dorsale 
schubben. Bij het vangen braakten de die
reo kikkervisjes en scheidden uitwerpse
len uit. Aile Rana ridibunda ridibunda 
bezaten een felgroene dorsale streep. 
Podarcis sicula campestris (rulne hagedis) 
bewoont hier zowel vochtige als droge 
biotopen: in het gras vlak naast de beek, in 
het gras op een camping, op rotsen langs 
de zee, op muurtjes in dorpjes. Er werd 
geen enkele Podarcis melisellensis flu
mana (karsthagedis) gezien. Volgens 
ARNOLD bewoont sicula vruchtbare ge
bieden vaak bij menselijke nederzettingen 
en bewoont melisellensis ruigere, vaak 

niet in cultuur gebrachte streken. Op Rab 
hebben we niet in ruiger gebied gezocht. 
In 1981 werden beide soorten in flinke 
aantallen waargenomen op . het eiland 
Pasman. Ze bewoonden de zelfde biotoop: 
steenhopen met veel begroeiing in wijn
gaarden. Van de waargenomen sicula's 
hadden de meeste dieren een felgroen 
voorlichaarn. Een exemplaar bezat een 
netvormige tekening. Deze netvorm komt 
bij Joegoslavische dieren niet vaak voor. 
Bij de dieren uit zuid ltalie en Sicilie 
( Podarcis sicula sicula) of die van wid
Corsica, Sardinie en Menorca (Podarcis 
sicula cettii) is deze netvorm algemeen. 
Op het buureiland Krk komt de ondersoort 
Podarcis sicula kurtklari voor, die in te
genstelling tot Podarcis sicula campestris 
van Rab niet een witte maar een rode buik 
kunnen hebben. Deze rode buik komt ai
leen bij de mannetjes voor. P.s. kurtklari 
heeft als P.s. campestris van Rab een fel 
groen voorlichaarn. (Overigens is sinds 
1980 Krk geen echt eiland meer omdat het 
door een brug met het vasteland verbonden 
is). Bufo bufo spinosus (gewone pad) die 
een steenrode kleur heeft, kwam voor in 
een kuil op een camping en werd op de 
weg (platgereden) gevonden . 
Een manier om meer te weten te komen 
over de aanwezige soorten is het Iaten zien 
van plaatjes aan de plaatselijke bevolking. 
Zo kwamen we erachter dat naast boven
genoemde soorten ook wellicht op Rab 
voorkwamen: Bufo viridis, Bombina va
riegata, Hyla arborea, Testudo hermanni, 
Hemidactylus turcicus, Tarentola mauri
tanica (noemde men tarantel) en Lacerta 
trilineata . Van Testudo hermanni wist 
men te vertellen dat ze in grotere aantallen 
voorkwamen op het buureiland Pag. Ook 
wist men te vertellen wat er niet op Rab 
voorkwam: Emys orbicularis, Ophisaurus 
apodus, Vipera ammodytes. Wei wist men 
dat op Krk gifslangen voorkwamen. Dit is 
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Vipera ursinii macrops (bevestigd in 1980 
door BRUNO). Deze methode van plaatjes 
Iaten zien Ievert natuurlijk niet het bewijs 
op dat deze dieren er daadwerkelijk wei of 
niet zitten, temeer daar er ook mensen bij 
waren die het verschil sussen Podarcis 
sicula en Lacerta trilineata niet zagen. 

KRKA-RIVIER 
Deze rivier heeft acht watervallen. Wij 

melijk in het kustgebied voorkomen. Maar 
ze kunnen tot 130 km landinwaarts ge
vonden worden. Podarcis muralis maculi
ventris komt aileen tot Senj aan de kust 
voor. Voor de rest van Joegoslavie is deze 
soort beperkt tot de koelere biotopen in het 
binnenland zoals de omgeving van de 
Plitvice-meren 55 km landinwaarts. 
Andere waamemingen in en bij de Krka
rivier waren: Rana ridibunda ridibunda 
(met fel groene vertebrate streep), Bufo 
bufo spinosus, Natrix natrix persa, Bom
bina variegata kolombatovici . We hebben 
deze vuurpadden ec~ter aileen 's avonds 
horen roepen. 

HVAR 
Bij het plaatsje Vira op het eiland Hvar 
vonden we: Podarcis melisellensis fiuma
na en Lacerta oxycephala. Geen waar
nemingen van Podarcis sicula campestris. 
P . mfllisellensis was hier in vergelijking 
met L. oxycepha/a een echte bodembewo
ner die zich ophield in het gras. L. oxy
cephala werd steeds op mi.Iren en rotsen 
gezien. Van de acht gevonden exemplaren 
hadden er twee een turkooisgroene (gave) 
staart (geregenereerde staarten worden 
nooit meer turkooisgroen) . Aile dieren 
hadden een normale rugkleur: gee! bruin en 
soms met een groenige schijn . In het hoag

land van het vasteland en op sommige 
eilanden zijn ze vee! donkerder of kunnen 
geheel zwart zijn. Van eigen waamemin-

bezochten de eerste waterval, Skradinski 
buk, die zo'n 20 kilometer landinwaarts o 

ligt. Reden om aan te nemen dat Podarcis 
sicula campestris hier niet voorkomt 'om
dat deze hagedis beperkt is tot de kust en 
enkele eilanden. Toch vonden we deze 
soort en niet zoals we verwacht hadden 
Podarcis melisellensis fiumana . Waar
schijnlijk komt dit doordat de rivier de 
Krka in open verbinding met de kust staat. 
Meestal is het binnenland door bergen van 
de kust gescheiden. Van Lacerta horvathi, 
Lacerta mosorensis en Podarcis melisel
lensis fiumana is bekend, dat zij vooma-



gen weten we, dat de dieren op het eiland 
Korcula niet donker en op het eiland 
Pasman wei donker (maar niet zwart) zijn . 
Yerder witaehtige, ongevlekte onderzij
den. Gemeten maximum snuit-cloaea 6 
em. 
Podarcis melisellensis fiumana had de 
volgende tekening. Mannetjes: onderzijde 
oranje, meestaJ ongevlekt, meestal blauwe 
sehildjes langs buikrand; bovenzijde groen 

Lacerraoxycephala, ongetekend. Yrouwtjes: onderzijde wit of 
Vi.ra. Geen tur- oranje, soms gele keel, meestal ongevlekt, 
kooisgroene staart. soms blauwe schildjes langs buikrand; 

bovenzijde groen of bruin, ongetekend. 
Als de dieren gevlekt op de onderzijde 
waren, was dit sleehts matig gevlekt. 
Gemeten maximum snuit-cloaea 6 em. 

JEROLIM 
Jerolim is een van de kleinere eilanden (± 
0,5 km2) in de groep Pakleni Otoci die 
voor de hoofdstad Hvar van het eiland 
Hvar liggen. Het is onbewoond, ongecul
tiveerd en een naturisten-eiland. Yolgens 
MERTENS komt hier Podarcis melisellensis 
plutonis voor. Dit was voor ons de aan
leiding om deze eilandengroep eens nader 
te onderzoeken. Y an de vele tientallen 
dieren die we zagen hebben we er tien 
gevangen (en weer teruggezet). Hieronder 
volgt een beschrijving van zes variabele 
dieren . 
Mannetje: egaal groen rugdek, zwarte dor
solaterale strepen, zwarte vertebrale streep 
aileen op achterlichaarn, flanken gevlekt, 
massetericumschild raakt supratemporaal
schilden, kleine liehtblauwe sehildjes 
langs buikrand, buik wit ongevlekt , onder
zijde staart zwak gelig ongevlekt. 
Mannetje: egaal groen rugdek, flanken 
bruin zonder tekening, masseterieum
schild raakt supratempora<ilsehilden, 
kleine lichtblauwe schildjes langs buik
rand , buik wit ongevlekt, onderzijdc: staart 
zwak oranje ongevlekt. 
Yrouwtje: egaal bruin rugdek, flanken 
bruin zonder tekening, masseterieum
schild raakt supratemporaalschilden, 
kleine blauwe sehildjes langs buikrand, 
buik wit ongevlekt, onderzijde staart zwak 
gelig ongevlekt. 
Yrouwtje: rugdek groen met zwarte dorso
laterale en vertebrale streep, flanken ieder 
twee witte strepen, massetericumschild 
raakt supratemporaalschilden, geen ge
kleurde sehildjes langs buikrand, buik wit 
ongevlekt , onderzijde staart zwak oranje 
ongevlekt. 
Twee mannetjes: rugdek groen, dorsolate
rale en vertebrale strepen onderbroken 
zwart waardoor een vlekkentekening ont
staat, massetericumsehild raakt supratem-
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poraalsehilden, grote blauwe sehildjes 
langs buikrand, buik wit, onderzijde staart 
zwak oranje ongevlekt, een mannetje heeft 
een gevlekte witte buik; langs de blauwe 
buiksehilden heeft hij zwarte vlekjes. 
Er zijn dus dieren met een egaal groene of 
egaal bruine rug (uniforme fase), een ge
vlekte rug of een gestreepte rug. Aile ge
vangen dieren hebben gemeen dat ze een 
witte buik hebben. Ook de dieren die niet 
gevangen werden hadden een witte buik; 
nooit een rode of oranje buik . De maxi
mum gemeten snuit-cloaea lengte was 6 
em. Aile hadden duidelijke gele femoraal
porien. 
Op het eiland Jerolim hebben we een 
mungo (roofdier dat gespeeialiseerd is in 
het doden van slangen; enkele eeuwen ge
leden ingevoerd door zeelieden) met jon
gen gesignaleerd, zodat er dan ook wel 
geen slangen meer zullen voorkomen. 

STLPANSKA 
Vlak naast Jerolim ligt het iets grotere 
eilandje Stipanska (eveneens onbewoond, 
ongecultiveerd en een nudisteneiland). 
Ook hier weer veel variabele ruggen. In 
tegenstelling tot Jerolim kwarnen hier wei 
dieren voor met een oranje buik (zowel bij 
mannetjes als vrouwtjes). Maximum ge
meten snuit-eloaca lengte bij mannetjes 
6,5 em en bij vrouwtjes 6 em. Enkele 
naturisten wisten ons te vertellen dat zij in 
1981 twee slangen hadden gezien die vaak 

bij elk.aar lagen te zonnen. Missehien hier 
nog geen mungo's? De biotoop op beide 
eilanden bestaat uit rotsen met begroeiing 
vlak aan zee en uit bossages, open plekken 
en rotsen op de rest van het eilandje. Ook 
hier hadden mannetjes duidelijke gele 
femoraalporien . 

DISCUSS IE 
Wij vroegen ons af, als de dieren op Jero
lim Podarcis melisellensis pluton is waren, 
met welke we op Stipanska te doen had
den. BOHME, als herpetoloog verbonden 
aan het Zoologisehes Forsehungsinstitut 
und Museum Alexander Koenig te Bonn, 
sehreef ons dat al die rniero-eilandrassen 
niet vee! waarde hebben. Hij spreekt hier 
dan ook niet van ondersoort maar van ras . 
Volgens ons zou het eigenlijk ook on
mogelijk zijn dat aileen op Jerolim een 
hagedis voorkomt met bepaalde ken
merken, die de hagedissen van Hvar, 
Stipanska, Sveti Klement en aldie andere 
zeer kort bij elk.aar liggende eilandjes, niet 
hebben. Op zo'n manier kan je wei hon
derden ondersoorten ereeren. Wij vragen 
ons dan ook af wat de criteria voor het 
benoemen van een ondersoort zijn. BOHME 
schreef ons ook dat het onzeker was of de 
soort P. melisellensis wei een soort was en 
in Albanie niet overging in Podarcis tau
rica ionica! In het overzieht Iaten we maar 
open of we moeten spreken van pluton is of 
fiumana. 
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RAB;RAB 
Natrix. natrix. per sa 
Rana ridibunda ridibunda 
Bufo bufo spinosus 
Podarcis sicula campestris 
KRKA-RJVJER 
Podarcis sicuw campesms 
Rana ridibunda ridibunda 
Bombina variegara kolombarovici 
Bufo bufo spinosus 
Natrix. narrix. per sa 
HVAR; VIRA 
Podarcis melisellensis flu mana 
Lacerta oxycephala 
HYAR; JELSA 
Lacerta oxycephala 
JEROLIM 
Podarcis melise//ensis 
STJPANSKA 
Podarcis melise//,nsis 

Nog een melding uit 198 I : BRAcK I KANAL (bij Split) 

6 
tientallen (en honderden kikkervisjes) 
2 
meerdan 100 

10 
tientallen 
enkele roepende dieren 
I 

9 
8 

2 

tientallen 

tientallen 

Carella careua careua I 

Tijdens onze speurtochten ontmoenen we een Duitse collega die ons de volgende meldingen gaf: 

PEUESAC (schiereiland tegenover eiland Koreula) 
Vipera ammodyres ammodytes 
Ewphe quaruorlineara quatuor/ineara 
Ophisaurus apodus 
Tesrudo hemumni hermanni 
(en een mungo) 

DANKWOORD 
Wij dank en Dr. W. Bohme voor de informatie die hij 
ons heefl gegeven . 

enkele 
I 

tientallen 
tientallen 

SUMMARY 
Herpetological observations were made at the Yugo
slavian coast , the islands Rab , Hvar, Jerolim and 
Stipanska, and one of the Krka-falls . Remarks are 
made about habitat preference and morphological 
differences . In a general view the spec ies and number 
of animals that where actually seen are shown. 
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Huisvesting en verzorging van 
waterschildpadden ( 6); 
Chelydra serpentina serpentina, de 
bijtschildpad 

GENUS- EN SOORTBESCHRIJVING 
Tot het genus Chelydra behoort slechts 
een soort, namelijk Chelydra serpentina, 
de bijtschildpad. 
Naast de nominaatvonn serpentina ser
pentina komen nog drie ondersoorten 
voor. Het verschil tussen deze ondersoor
ten is in principe het aantal en de plaats van 
de zogenaamde 'baarddraden' (vleesach
tige uitsteeksels op de kin) . 
De drie ondersoorten zijn: Chelydra ser
pentina osceola (2 baarddraden, lange 
puntige uitsteeksels in de nek) ; Chelydra 
serpentina rossignonii (4 baarddraden) ; 
Chelydra serpent ina acutirostris (6 baard
draden). 
Het carapax (rugschild) van de gewone 
bijtschildpad ( Chelydra sepentina serpen
tina) is ovaal gevonnd, heeft drie lengte
kielen en is ruw van struktuur. Aileen oude 
exemplaren hebben een vrij glad rugpant
ser, waarbij de kielen nagenoeg zijn afge
sleten. 
De kleur van het rugschild kan varieren 
van lichtbruin bij jonge dieren tot danker
bruin of zelfs zwart bij volwassen exem
plaren. Op elk afzonderlijk schild bevindt 
zich een patroon van radiale lijnen . 
Het plastron (buikschild) is kruisvonnig 
en zo klein dat de weke delen, op de buik 
na, onbedekt zijn. De k.leur is geel-bruin 
en zonder tekening. De basiskleur van de 
kop, poten en staart is grijsbruin tot 
donkerbruin. Aan beide zijden van de kop 
bevinden zich een tweetal lichtbruine 
strepen, die van het oog tot in de nek 
lopen. 
De nek en de onderkant van de poten zijn 
voorzien van wratachtige uitsteeksels. In 
tegenstelling met de ondersoort Chelydra 
serpentina osceola zijn de uitsteeksels in 

de nek bij de nominaatvonn kort en stomp. 
De kop is verhoudingsgewijs groot en 
bezit krachtige kaken. De bovenkaak: is 
haak:vonnig . De ogen zijn vrij hoog 
geplaatst, waardoor ze van bovenaf 
zichtbaar zijn. Op de kin bevinden zich 
twee baarddraden. 
De poten zijn stevig , vrij kort en voorzien 
van krachtige nagels . De staart is even 
lang of zelfs Ianger dan het rugschild. Hij 
is dik en voorzien van gezaagtande kielen. 
Gewoonlijk bedraagt de lengte van het 
rugpantser 20 tot 40 em. De recordlengte 
is 47 em. Bij deze afmetingen moet be
dacht worden, dat mannetjes groter wor
den dan vrouwtjes. Het gewicht van vol
wassen dieren loopt uiteen van 5 tot 20 
kg.Buiten het verschil in grootte is bij 
mannetjes de afstand tussen de staartwor
tel en de anaalopening relatief groter. 
Voorts ligt deze anaalopening voorbij de 
achterrand van het rugschild. 
De enige schildpad, die Iijkt op de bijt
schildpad, is de gierschilpad (Macrocle
mys temmincki), eveneens afkomstig uit 
de Verenigde Staten . "Deze schildpad 
wordt echter aarunerkelijk groter (tot 66 
em) en zwaarder (tot max . 99,5 kg). De 
belangrijkste uiterlijke verschillen zijn een 
vee! grover gestruktureerd rugschild (ook 
bij oudere dieren) en een zwaardere kop 
met en sterke haak.vorrnige bek . 

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING 
Chelydra serpentina serpentina: van Nova 
Scotia, New Brunswick, zuidelijk Quebec 
en zuid-oostelijk Alberta in Canada, zuid
waarts ten oosten van de Rocky Mountains 
tot noordelijk Florida en de kust van Texas 
in de Verenigde Staten. 



Fig. I. 
Verspreidingsgebied 
van Chelydra serpen
lina in Noord-, 
Midden- en Zuid
Amerika. 
J. C.s. serpentina. 
2. C.s. osceola. 
3. C.s. rossignonii. 
4. C.s. acutirostris. 
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Chelydra serpentina osceola: Florida 
(behalve het noordelijk gedeelte) in de 
Verenigde Staten en mogelijk het Yucatan 
schiereiland in Mexico. 
Chelydra serpentina rossignonii: van de 
oostkust van Mexico tot in Costa Rica . 
Chelydra serpentina acutirostris: van 
Panama tot in Ecuador. 

LEVENSWlJZE 
De bijtschildpad stelt nauwelijks eisen aan 
zijn biotoop en komt dan ook voor in 
rivieren, meren, beken, poelen, moeras
sen en zelfs in (brak) getijdewater. 
Hij geeft de voorkeur aan water met een 
zachte modderbodem, voorzien van 
waterplanten, stronken, takken e.d. 
De dieren zijn omnivoor. Hun voedsel be
staat voor circa 70% uit dierlijk materiaal 
en voor de rest uit plantaardig mate
riaal.De bijtschildpad voedt zich met 
vissen, insekten, krabben , garnaJen, 
schelpdieren, slakken, regenwormen, 
kik.kers, padden, salamanders, slangen, 
kleinere schildpadden, vogels, kleine 
zoogdieren en waterplanten. 
Jonge bijtschildpadden gaan op zoek naar 
voedsel, terwijl volwassen exemplaren 
een geschikte prooi opwachten en dan pas 

toeslaan. Een kleine prooi wordt in zijn 
geheel verzwolgen. Grotere prooien 
worden in de bek genomen en met de 
voorklauwen in stukken gereten. Vogels 
en kleine zoogdieren worden onder water 
getrokken en verdronken voordat ze wor
den opgegeten. 
De bijtschildpad is overdag weinig aktief 
en ligt dan ingegraven in de modderige 
bodem of hij drijft aan de oppervlakte met 
slechts de ogen en de neusgaten boven 
water. Hij verlaat het water maar zelden 
om te zonnen. Wei is bekend, dat hij soms 
vrij lange tochten over land maakt van de 
ene poel naarde andere . 
Tijdens het koude jaargetijde gaat de 
bijtschildpad in een winterslaap. Deze pe
riode duurt van begin oktober tot uiterlijk 
mei (in het noordoostelijk deel van zijn 
verspreidingsgebied) . Hij graaft zich daar
toe in de modder in of verbergt zich in 
holen van muskusratten. Opmerkelijk is, 
dat vaak grote aantallen samen op een plek 
overwinteren. Zo vermeldt LAGLER 

( 1943), dat hij op een overwinterings
plaats een gewicht van 500 'pounds' aan 
bijtschildpadden vond. Zodra de dieren uit 
de winterslaap komen en de temperatuur 
rond de I5°C ligt, begint het paarseizoen. 
Dit seizoen loopt van april tot november, 
afhankelijk van het gebied. 
De mannetjes zijn geslachtsrijp na vijf jaar 
en de vrouwtjes twee a drie jaar later. v oor 
beide sexen geldt dan, dat ze een afmeting 
hebben bereikt van minstens 20 em. 
Tussen el.kaar beconcurrerende mannetjes 
kan het in de paarperiode tot hevige ge
vechten komen, die soms eindigen met de 
dood van een der dieren. 
Waargenomen is, dater voorafgaand aan 
de paring een voorspel kan plaats vinden, 
alhoewel dit soms ook achterwege wordt 
gelaten. Zo beschrijft ZA.PPALORTI ( 1976), 
dat hij in 1968 getuige was van een voor
spel, waarbij de dieren met de koppen naar 
elkaar toegekeerd op de bodem lagen, de 
nekken gestrekt en het achterlichaam om
hoog getild. De koppen bewogen zijde
lings heen en weer in tegengestelde rich-
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ting, waarbij het lichaarn naar voren en 
naar achteren werd bewogen. LEHMANN 

( 1966) beschrijft, dat bij het baltsgedrag 
het mannetje ook water door de neusgaten 
opnam en krachtig uitblies, waardoor 
luchtbellen in het water ontstonden. 
Bij de paring zelf klimt het mannetje op het 
vrouwtje en ornklemt haar rugschild met 
aile vier de poten. Zijn staart draait hij 
onder de staart van het vrouwtje. Hij bijt 
daarbij het vrouwtje in de nek om te ver
hinderen dat zij haar kop intrekt, want dat 
zou tot gevolg hebben dat zij tegelijkertijd 
haar staart kromt, waardoor het mannetje 
niet in staat is zijn geslachtsorgaan in de 
cloaca van het vrouwtje te brengen. 
Daama vindt de copulatie plaats. 
Soms komt het voor, dat het vrouwtje in 
staat is meerdere legsels te produceren na 
een enkele paring. Ook kan zij het sperma 
bewaren en binnen enkele jaren opnieuw, 
zonder voorafgaande paring, een bevrucht 
legsel produceren. Aileen wordt het aantal 
bevruchte eieren na verloop van tijd 
minder. 
De eieren worden afgezet van eind mei tot 
en met september, maar voomamelijk in 
de maand juni. Daartoe wordt een open 
plek opgezocht, die wei tot op enkele hon
derden meters van het water verwijderd 
kan Jiggen. Het nest wordt door het 
vrouwtje met de achterpoten gegraven in 
zand, leem of plantaardig afval. Vaak 
worden als nestplaatsen ook de holen van 
muskusratten gebruikt. De nestkuil is 
ongeveer J 8 em diep en bestaat uit een 
brede ruimte voor de eieren met aan de 
boven- of zijkant een relatief smalle toe
gang. Het vrouwtje legt met een tussen
poos van steeds ongeveer een m.inuut haar 
eieren en deze worden afwisselend met de 
linker- en rechterachterpoot op hun plaats 
in de nestkuil gedeponeerd. Een legsel kan 
JJ-83 eieren bevatten, maar gewoonlijk 
20 tot 30. De witte, ronde eieren hebben 
een diameter van 23-33 mm en wegen 7 tot 
15 gram.Na bet leggen wordt de kuil met 
de acbterpoten dichtgegooid. 
Een onderzoek van HAMMER ( 1969) wees 

uit, dat van I 02 legsels uiteindelijk slechts 
25% vemietiging door predatoren ontliep. 
De eieren dienen als voedsel voor onder 
andere kraaien, skunks, wasberen en 
minks (Amerikaanse wezel) . Daarnaast 
worden de nesten ook verstoord en ver
nietigd door mensen. 
Afhankelijk van bet gebied komen de 
eieren uit na 55 tot 125 dagen. Dit gebeurt 
gewoonlijk van eind augustus tot begin 
oktober. Ook is bet mogelijk, dat de eieren 
overwinteren en pas in bet volgend voor
jaar uitkomen. 
De jonge dieren hebben een bijna rond 
rugpantser dat een Jengte heeft van 26 tot 
31 mm en een breedte van 24 tot29 mm. 
Het gewicht van de dieren bedraagt onge
veer 5,7 gram. Jonge bijtscbildpadjes 
groeien vrij snel. GIBBONS (1968) onder
zocbt een zestal exemplaren en stelde vast, 
dat de dieren na een jaar een afmeting 
had den bereikt van 54 tot 66 mm , na twee 
jaar van 83 tot 108 mm, na drie jaar van 
124 tot 145 mm, na vier jaar van 146 tot 
184 mm, na vijf jaar van 177 tot 211 mm 
en na zes jaar van 204 tot 238 mm. 
Dejonge dieren vallen vaak ten prooi aan 
reigers, roerdompen, kraaien, haviken, 
stierkikkers (Rana catesbeiana), grote 
vissen en slangen. De mens is de aller
belangrijkste vijand van de volwassen 
bijtscbildpad . Ook de alligator pakt 
waarschijnlijk wel eens een exemplaar. 
Vanuit menselijk oogpunt bekeken, heeft 
de bijtschildpad geen gemakkelijk karak
ter. Ondanks zijn ogenschijnlijk trage na
tuur is bij bijzonder agressief en bijt ra
zendsnel naar alles wat hem te na komt. De 
enorme kaken kunnen daarbij geduchte 
wonden toebrengen. Voelt bij zich op het 
land bedreigd dan neemt bij een typische 
verdedigingsbouding aan. Hjj dru.kt de 
voorkant van zijn lichaarn op de grond, 
terwijl bij boog op de achterpoten staat. 
Daarbij trekt hij in eerste instantie zijn kop 
in en spert zijn bek open, waarna hij 
razendsnel en onverwacbts kan toebap
pen. Het verhaal gaat, dat een volwassen 
bijtscbildpad in staat is een bezemsteel in 
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tweeen te bijten. 
Volgens POPE ( 1939) kan deze sehildpad 
meer dan 25 jaar oud worden. AGASSIZ 

(1857) meldt, dat een exemplaar zelfs een 
leeftijd van 45 jaar heeft bereikt. 

VERWRGING IN GEV ANGENSCHAP 
Jonge bijtsehildpadden kan men onder
brengen in een relatief klein aquarium, 
omdat de dieren zeker niet tot de eategorie 
'zwemmers' gerekend kunnen worden. Zij 
seharrelen wat over de bodem en liggen 
soms uren op dezelfde plaats. Voor een 
drietal exemplaren is een verblijf van pak
weg 80x40x40cm toereikend. 
Naarrnate de dieren groter worden zal men 
de behuizing moeten aanpassen. Voor een 
volwassen paartje bijtsehildpadden is een 
bak vereist met een watergedeelte van 
minimaal 150x75x60 em en een landge
deelte met een oppervlakte van 70x50 em. 
(NETIEN&ZUURMOND, 1983). Dit landge
deelte is niet bedoeld als zonneplaats 
(hieraan hebben bijtsehildpadden geen be
hoefte), maar als plek om de eieren af te 
zetten. Om dit te stimuleren dient men 
boven het landgedeelte een spot van b. v. 
60W te monteren, zodat plaatselijk een 

hogere temperatuur wordt verkregen. 
Boven het aquarium, dat overigens uit 
veiligheidsoverwegingen goed (en stevig) 
moet worden afgedekt, kan een verliehting 
door middel van gloeilarnpen of TL-bui
zen worden aangebraeht. 
In prineipe is het niet noodzakelijk om het 
water te verwarrnen, omdat karnertempe
ratuur (20 a 22°C) ruim voldoende is 
evenals een naehtelijke afkoeling tot zo'n 
graad of 15. Staat het verblijf in een on
verwarrnde ruimte, waar lagere tempera
turen heersen dan hiervoor aangegeven, 
dan zal dit voor de dieren, gezien hun 
verspreidingsgebied, geen sehadelijke ge
volgen hebben. Wei dient men dan de 
dieren aan een jaareyclus te onderwerpen, 
d. w .z. tegenover een koude (winter-) 
periode een warrne (zomer-) periode, met 
korte respeetievelijk lange beliehtings
duur. 
De waterstand in het verblijf is uiteraard 
afhankelijk van de grootte van de sehild
pad. Als uitgangspunt kan daarbij dienen, 
dat het dier met zijn volledig uitgestrekte 
nek nog net de waterspiegel kan bereiken. 
Voor het sehoonhouden van het water be
velen wij het zogenaamde biologisehe 
bodemfiltersysteem aan (NETIEN&ZUUR

MOND, 1983). Als bodembedekking kan 
dan grof zand of grind worden gebruikt. 
Het is wenselijk in het verblijf sehuilplaai
sen (holen) te ereeren door middel van 
stuk.ken kienhout, patioblokken en/of zo
genaamde sehoorsteenblokken. Het is af te 
raden bedoelde blokken te stapelen, aan
gezien de dieren door hun kraeht een der
gelijke eonstruetie kunnen omgooien. 
Het voedsel in gevangenschap kan bestaan 
uit muggelarven, tubifex, regenwormen, 
naakt- en huisjesslakken, vis, garnalen, 
mosselen, hart of ander mager vlees, diep
vrieskuikens, nest- en volwassen ratten en 
muizen en plantaardig materiaal (water
planten en diverse groenten als andijvie en 
sla). De hoeveelheid en grootte van het 
voedsel moet uiteraard worden afgestemd 
op de grootte van de sehildpadden. On
danks de gretigheid van de dieren dient 
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men er voor te waken hen te overvoeren. 
Zij gebruiken door hun vrij passieve le
venswijze weinig energie en kunnen daar
door met relatief weinig voedsel toe. Onze 
dieren worden daarom maar eenmaal per 
week gevoerd om vervetting te voorko
men. 
Belangrijk is het te weten hoe deze 
agressieve e.q. gevaarlijke dieren moeten 
worden gehanteerd. In vee! populaire 
boeken over sehildpadden wordt besehre
ven dat men een bijtsehildpad het beste aan 
zijn staart kan optillen. Deze handeling 
kan wei toegepast worden indien de dieren 
snel van de ene in de andere bak overgezet 
moeten worden. Wei moet daarbij bedaeht 
worden, dat men het dier op ruime afstand 
van het liehaam houdt, zodat hij bij 
eventuele bijtpogingen geen gelegenheid 
krijgt verwondingen aan de verzorger toe 
te brengen. 
Moet de sehildpad om welke reden dan 
ook langduriger worden vastgehouden dan 
bestaat bij de hierboven besehreven me
thode het gevaar, dat de staart kan breken. 
Om dit te voorkomen is het beter het dier 
met beide handen aan de aehterzijde van 
het sehild beet te pakken en dan ook weer 
op een veilige afstand van het liehaam te 
houden. Daarbij moet men wei oppassen 
voor de k.lauwen van de aehterpoten. 

KWEEK 
Het is reeds diverse ma1en ge1ukt om 
Chelydra serpent ina in gevangensehap tot 

voortplanting te brengen. 
LEHMANN ( 1966) besehrijft de geslaagde 
kweek van een Chelydra serpentina 
serpentina-mannetje met een earapax1en
gte van 18 em en een Chelydra serpent ina 
osceola-vrouwtje met een earapaxlengte 
van 16 em. Deze sehildpadden waren 
ondergebraeht in een aquarium van 
80x40x40 em, zonder verwarming en met 
een waterstand van 20 em. De temperatuur 
van het water varieerde tussen 20 en 25°C. 
Zeven maanden na de laatste paring 
werden 19 eieren ge1egd; twee eieren 
werden gedeponeerd in het water, terwijl 
er 17 op I 0 em die pte werden be graven in 
een laag voehtig zand . De eieren werden 
uitgebroed bij een temperatuur van 20 tot 
25°C. Later bleken er sleehts aeht eieren 
bevrueht te zijn . Een ei werd te vroeg 
opengemaakt en uit de resterende zeven 
eieren kwamen na 80 tot 89 dagen jonge 
sehildpadjes. In de volgende maanden 
stierven vier exemplaren door onbekende 
oorzaak. De overige drie dieren hadden na 
ongeveer 2 1/2 jaar een earapax1engte 
bereikt van 12 em. 
Verder besehrijft HIRSCHFELD (1972) een 
min of meer geslaagde kweek in het viva
rium van de stad Keh1 in West-Duits1and 
tussen een Chelydra serpentina acutiros
tris-mannetje met een earapax1engte van 
33 em en een gewieht van 12 kg en een 
Chelydra serpentina rossignonii-vrouwtje 
met een earapaxlengte van 29 em en een 
gewieht van 9 kg. Deze kweek verliep 
eehter niet zo ~ueeesvol.ln 1969 werden 
19 eieren ge1egd en in een broedstoof 
gedeponeerd. Door afwezigheid van de 
verzorger werden de eieren eehter onvo1-
doende bevochtigd, zodat s1eehts zes 
eieren tot ontwikkeling kwamen. Hierin 
bevonden zieh reeds vo1groeide sehild
padjes, die eehter in het ei waren afge
storven. Van een tweede 1egse1 dat jaar, 
bestaande uit 12 eieren, b1eken er later drie 
onbevrueht te zijn . De overige negen uit 
het ei gekropen sehi1dpadjes werden ech
ter verzwo1gen door een jonge kaaiman, 
die in hetze1fde verb1ijfwas gehuisvest (!). 

http:uccesvol.ln
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In 1970 werden in een legsel 28 eieren 
afgezet, waarvan er 18 tot ontwik.keling 
kwamen. Helaas werden 17 eieren door 
mijten aangevreten en werd slechts een 
jong geboren. 
Hoewel door bovengenoemde auteurs ver
schillende methodes voor het uitbroeden 
van de eieren worden toegepast, geven wij 
toch de voorkeur aan de broedstoof, zoals 
door ons in een eerder artikel is beschreven 
(NETIEN&ZUURMOND, 1983). 

WETENSW AARDIGHEDEN 
Vroeger werden bijtschildpadden wei door 
indianen gebruikt bij het opsporen van 
verdronken mensen. Het dier werd dan aan 
een lange lijn te water gelaten en met zijn 
feilloze reuk voor 'aas' wist hij het lijk dan 
snel te lokaliseren. 
Bekend is, dat van Chelydra serpentina 
hoogst zelden albino exemplaren voorko
men . Zo verzorgde POGLAYEN-NEUWALL 

( 1976) een albino mannetje dat in de om
geving van Louisville (Kentucky, V .S .) 
werd gevonden. Het dier had pigmentloze 
rode ogen en het pantser en de weke de len 
waren geelwit gek.Jeurd. Helaas overleed 
het dier na bijna zes jaar gevangenschap 
aan een longontsteking. 
Soms komen er ook lichamelijke afwij
kingen voor bij de bijtschildpad. Zo bezat 
Grace Wiley een bijtschildpad met twee 
koppen, die 'Nip' en 'Tuck' genoemd 
werden. (ANONYMUS, 1967). 

Het dier werd als jong gevangen en had 
toen een gewicht van ruim 7 gram. Hij 
groeide verder en bereikte na 5 ~ jaar een 
gewicht van 3,4 kg. Helaas is niet bekend 
of het dier na die periode nog lang in Ieven 
is gebleven. 
Als voedsel staat de bijtschildpad in hoog 
aanzien bij de mens. In de grote steden van 
zijn verspreidingsgebied wordt hij dan ook 
tamelijk vee! verkocht op markten.Soms 
worden gevangen exemplaren nog enige 
tijd vetgemest, voordat zij tot voedsel 
(vlees, soep) worden verwerkt. Ook de 
eieren van de dieren worden door de mens 
gegeten. 

THE SNAPPING TURTLE, CHELYDRA 
SERPENTINA 
This large turtle is found from Canada to Ecuador. It 
can be found in any sort of water, even in tidal zones. 
The species is omnivorous; 30% of its diet consists of 
plant material . In captivity the snapping turtle doesn't 
need a large terrarium; a terrestrial part is only 
necessary for egg laying. 
It can be fed with almost everything eatable. Because 
of its powerful yaws the snapping turtle should be 
handled with much care . 
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Een andere echtgenote vertelt (2) 

Het was zondagmiddag, mooi weer en we 
gingen wandelen in een mooi natuurge
bied in noord Limburg. Volgens Ed een 
interessant gebied omdat je er nogal eens 
'wat tegen kwam'. Op mjjn vraag om 
nadere uitleg werd geantwoord dat 'als we 
geluk hebben, we misschien wei adders 
zien, die komen hier wei voor. .. ' De 
rillingen liepen over mijn rug . Tijdens de 
wandeling heb ik de grond v66r mij zorg
vuldig in de gaten gehouden in de voor
komende hoop 'dat we geen geluk zouden 
hebben', en dat hadden we dan ook niet. 
Wei deed Ed opeens geheirnzinnig en 
maande mij tot uiterste stilte. Er bleek een 
hagedis op een boomstronk te zitten, zich 
koesterend in de zon. Het fototoestel werd 
ingesteld en doodstil werd het dier be
naderd. Vreemd genoeg vluchne het niet 
direct weg en op een zeker moment kon Ed 
hem zelfs in een razendsnelle beweging 
vangen. Maar toen vroeg hij doodge
moedereerd of ik hem even vast wilde 
houden zodat hij een opname van zeer 
dichtbij kon maken. 
Ik! Vasthouden! Mijn liefde voor hem 
werd op de proef gesteld maar won het 
uiteindelijk van de angst. Toen ik het 
beestje voorzichtig vasthield en ik het 
angstig kloppen van zijn hartje hoorde , 
werd ik mij ervan bewust dat het diertje 
voor mij waarschijnlijk een grotere angst 
had dan ik voor hem . Het voelde ook niet 
zo eng aan als ik gedacht had. Mijn eerste 

grote zelfoverwinning was behaald ! lk zou 
er wei aan wennen dacht ik .. .. 
Tussen de 'Lacertaan ' en de 'Jeerling
Lacertaanse' boterde het best en de 
schildpadden in het huis van mijn schoon
moeder in spe bekeek ik met gepaste 
eerbied doch afstandelijk. Er werden 
inmiddels trouwplannen gemaakt en in 
onze toekomstige wooing had Ed in ge
dachten al ruimte gereserveerd voor 'een 
paar bakken', die elk zo 'n 150x80x80 em 
zouden moeten worden. Installaties en 
kastjes eronder had hij eveneens a! ge
pland. Het argument dat 'elke hobby geld 
kost a is je er iets van wilt maken' deed mij 
bezwijken om er mjjn goedkeuring aan te 
hechten en zo werden plannen voor de 
'paar bakken' nader uitgewerkt. Ed en zijn 
vader gingen aan de slag. Hun plezier in de 
zaak werkte aanstekelijk en ik begon het 
best leuk te vinden. 
De bakken waren klaar en de schildpadden 
konden uit het huis van mijn a.s. schoon-

. ouders overgebracht worden naar hun 
nieuwe behuizing. Terwijl de bakken ge
bruiksklaar werden gemaakt, zei mijn man 

. (zo terloops even over zijn schouder): 

. 'Een paar beesten zinen vol alg. Misschien 
kun jij dater alvast even afborstelen onder 
de kraan' . Doodstil bleef ik zinen. Ik zou 
eraan moeten geloven! Een borsteltje werd 
mij in de hand gedrukt en er was geen 

· ontkomen meer aan, wilde ik niet totaal 
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afgaan. Mijn fenne opvoeding bleek zijn 
vruchten af te werpen en i.R vennande 
mijzelf met het idee dat het er toch eens 
van moest komen, dus nu maar. Dapper 
greep ik in de emmer, waarin het een 
gespartel van jewelste was, en greep op 
goed geluk een schild dat haast uit mijn 
handen gleed, kreeg enkele krabben van 
de onverwacht sterke paten en nagels van 
het betrok.k:en slachtoffer en ik zette het 
beest in de wasbak. Het bleekeen 'dik.kop
schildpad' te zijn (de specialist in mij 
spreekt). lk pakte het borsteltje en began 
de alg te verwijderen. 
Het leek goed te gaan, totdat. . .een 
vreselijke Iucht in mijn neusgaten drong. 
Proestend en naar adem snakkend gaf ik 
een noodkreet waarop Ed toesnelde. 
Volgens hem 'was het dier aileen maar 
bang en gebruikte zijn natuurlijke verde
digingsmiddel'. Niets aan de hand, verder 
poetsen .. . . Na deze vuurdoop die ik tot 
het bittere einde volbracht, was mijn angst 
voor de dieren venninderd. Ik.leerde welk. 
voedsel ze moesten hebben en als het v!ees 
of vis of garnalen waren dan wilde ik ze 
ook wei voeren. De kweekpotten met 
meelwonnen en wasmotten venneed ik 
zorgvuldig. Zo'n held was ik nou ook weer 
niet! Het duurde niet lang of Ed en ik zaten 
knus naast elk.aar het gespartel van de 
schildpadden in hun nieuwe behuizing te 
bewonderen . Het was een leuke aanwinst 
voor het interieur van zijn werkkarner ge
worden en, a! zeg ik het zelf, een lust voor 
het oog, hetgeen vele farnilieleden en 
vrienden met ons eens waren . In mijn 
studie voor 'Lacertaanse' was ik gevor
derd doch nog niet geslaagd. 
We zouden in augustus trouwen en als doe! 
van onze huwelijksreis werd bepaald dat 
we naar Suriname zouden gaan. Ed had in 
1978 een reis gemaakt met twee andere 
Lacertanen naar dit oord en zijn enthou
siaste verhalen en prachtige dia's hadden 
zijn uitwerking op mij niet gemist. Boven
dien vond ik het wei romantisch, zo met 
zijn tweetjes in de jungle. Ik. was mij ervan 

bewust dat ik 'enige enge dieren uit de 
encyclopedic ' zou kunnen tegenkomen, 
maar daar zou, Ed mij wei van kunnen 
redden, .. . dacht ik. De eerste dag in 
Paramaribo op onze pensionkarner vie! het 
mij op dater geen ruiten waren. Alles wat 
ieeft en beweegt kon dus vrij in en uit 
!open. Zo ook, zoals naderhand bleek, een 
gek.k:o, die ik tijdens het tandenpoetsen op 
de muur zag. Ik. kon op het laatste ogenblik 
voorkomen dat ik de tandenborstel in
slikte, want mijn schrik was groat. Het 
beest naderde mij vastberaden en school 
razendsnel over de muur. Ed was en
thousiast en mompelde iets van 'mabouya, 
mabouya' . lk. narn mij voor 's nachts met 
een oog open te slapen. Wie weet water 
allemaal over je heen kruipt. Toen wij daar 
onze eerste tocht naar Foengoe-eiland 
maakten (Raleigh-watervallen), waar het 
in en om onze logeergelegenheid bleek te 
wemelen van lange groene hagedissen die 
Ed wederom vrolijk toesprak met: 
'Ameiva, ameiva' en er in de kastjes en om 
het huis bruine monsters rondsprongen die 
mij met duivelse ogen aankeken maar door 
Ed liefkozend 'Bufo marinus ' werden 
genoemd, bleek mij alras dat ik nog niet 
.geslaagd was voor Lacertaanse. lk.liet het 
allemaal maar gebeuren. Na enkele dagen 
began ik het gedrag van de beesten zelfs 
leuk te vinden en het werd heel gewoon dat 
ik zei: 'Ed, er zitten weer twee bufo's in de 
kast, haal ze er even uit, wil je?' 
1982: Mijn opleiding is voltooid. Geen 
te.nn zal mij nog angstaanjagend in de oren 
klinken. Ieder reptiel of welk. amfibie dan 
ook zal ik aanschouwen alsof het 'dood
nonnaal' is. lk. ben er vertrouwd mee 
geworden. De vele boeken en tijdschriften 
over de hobby van mijn echtgenoot wor
den door mij wei eens opengeslagen. 
Lacertanen die mijn echtgenoot willen 
spreken ontvang ik met een blik van 
saamhorigheid in mijn ogen. Kortom, ik 
ben geemancipeerd, tot een bijna-ware 
Lacertaanse, want. . . meelwonnen vind ik 
loch nog steeds eng ... . 
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BOEKBESPREKING 
BIBLIOGRAPHIE DE L'HERPETO
FAUNE FRAN<;AISE 
G.H. PARENT, 1982. 

Het is te danken aan de schier grenzeloze 
ijver, de grote belezenheid, de volharding 
en het perfektionisme van dhr. Parent, de
zelfde auteur die onder meer ook een bi
bliografie van de herpetofauna van Belgie 
en Luxemburg op zijn naarn heeft staan, 
dat we nu beschi.kken over een lijvig werk 
waarin al water, hetzij in de Franse, hetzij 
in een andere taal, over de in Frankrijk 
voorkomende amfibieen en reptielen ge
schreven is, alfabetisch op auteur is ver
zameld. De bibliografie telt maar liefst 
3330 titels en is voorzien van een uitvoerig 
kommentaar ( onderverdeeld in de hoofd
jes: Les objectifs, les criteres de selection 
des references; les particularites de presen
tation; Ia composition des index; les re
cherches complementaires a effectuer), 
een systematische, geografische en een 
aanvullende thematische index en krijgt, 
blijkens een mededeling op p. 372, nog 
enkele indices erbij in de nabije toekomst. 
Er zijn erg weinig herpetologen die zich 
het maken van een bibliografie tot taak 
stellen en het is daardoor extra bewonde
renswaardig dat een Belgische herpeto
loog de gigantische moeite heeft genomen 
en de onbaatzuchtigheid heeft kunnen op
brengen om dit belangrijke hulpmiddel te 
vervaardigen, ten dienste van de herpeto
logie van Frankrijk. De bibliografie draagt 
de subtitel 'Bibliographie critique et 
indexee de Ia litterature en rapport avec 
l'herpetofaune fran<;aise et comportant des 
information chorologiques'. Voor een ge
detailleerde gebruiksaanwijzing en ver
antwoording moet men het kommentaar 
opslaan (eigenlijk dus de inleiding van het 
werk), waarin de auteur uitlegt welke 
principiele keuzes er zijn gemaakt en 
waarin deze bibliografie uitsteekt boven 
zovele andere en hoe bibliografieen er in 
het algemeen zouden moeten uitzien. AI 
wie het op zich neemt een biologische bi-

bliografie te maken zou er dus goed aan 
doen het commentaar van Parent te lezen 
als inleiding en voorbereiding op de vele 
vragen en moeilijkheden waarover men 
met zichzelf afspraken moet maken al
vorens het werk te beginnen. 
Op het punt van wat wei en wat niet op
genomen dient te worden in zulk een bi
bliografie kan men van mening verschil
len. Mijns inziens hadden een aantal titels 
die handelen over de herpetofauna van de 
buurlanden wei weggelaten kunnen wor
den. Op nog een punt zou ik met Parent 
van mening verschillen, narnelijk dat van 
de noodzaak om zoveel mogelijk titels van 
een kritisch kommentaar te voorzien. Het 
is mooi meegenomen dat de bibliograaf 
door zijn praktische en bibliografische 
kennis bepaalde waa.rnemingen kan be
twijfelen of onbetrouwbaar kan verkJaren 
en bibliografische details kan geven in zijn 
kommentaar, maar afgezien hiervan kan 
de kommentator toch in lang niet aile ge
vallen een gedokumenteerde kritiek kwijt 
in de paar regels die hem ter beschikking 
staan na iedere titel. Ik zou me goed kun
nen voorstellen, echter, dat juist de heer 
Parent aparte artikelen zou kunnen wijden 
aan het Ieven en werk van enkele vooraan
staande herpetologen wier oeuvre inuners 
door hem in zijn geheel gelezen is (bijv. 
Heron-Royer, Rollinat). Dit lijkt mij al
thans interessanter werk dan het maken 
van nog eens enkele indices. 
Tot slot: Het is , dunkt me, onnodig nog te 
vennelden dat het raadplegen van de bi
bliografie aan te raden is aan al wie zich 
serieus met de Franse herpetofauna bezig
houdt. Ik neem aan dat vele Europese her
petologen het zouden toejuichen indien 
dhr. Parent het op zich zou willen nemen 
soortgelijke bibliografieen te maken voor 
de Duitse of de Spaanse herpetofauna. 

M. Sparreboom 


