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Le mouvement des membres au cours du comportement de nidification 
chez la Tortue Luth (Dermochelys coriacea). Etude préliminaire 

à la connaissance du répertoire moteur des tortues marines
[W ith 4 text-figs]

Ruchy kończyn w procesie lęgowym żółwia skórzastego (Dermochelys coriacea)

A b s t r a c t .  The locomotor behaviour of Dermochelys coriacea when the females land 
■on beaches for nesting involves the same kind of limb movements as during swimming. 
The p a tte rn  of coordination shows a sim ultaneous action of the fore limbs, then of the 
hind limbs. The pa tte rn  is very different for digging the nest and sweeping the nesting 
area. For the digging of the nest each hind limb moves alternatively in a ra the r complex 
way using the proxim o-distal addition of the degrees of freedom of the articulations of the 
appendage, the paddle acting as a type of helicoid spade, drilling, then removing the sand 
outside the hole. For the sweeping of the area, the hind limbs form a single transversal 
system , one being protracted  when the other is retracted, helped by the ro tation  of the 
girdle around a vertical axis. Those peculiarities are associated to some morphological 
features of the Leatherback Turtle, for instance the lack of rigid link between the verte
bral column and the ilia as well as w ith the pseudo shell. This work is based upon ob
servations and analysis of cinemovies taken in French G-uiana.

I. INTRODUCTION

Parmi les Chéloniens actuels, la tortue luth (Dermochelys coriacea) est la 
plus grande et celle qui présente le plus de caractères hautement spécialisés 
en relation avec une vie en plein océan. Aux membres antérieurs, l’avant-bras 
et la main extremement allongée, sont enfermés dans une rame dont le bord 
tranchant est à peine déformé par l ’extrémité des phalanges.

Aux membres postérieurs, le pied est totalement inclus dans une palette 
beaucoup plus courte, constituée par les métatarsiens et les phalanges. Elle 
peut se déployer en éventail ou se replier, les rayons s’alignant côte à côte.

La femelle revient périodiquement sur des plages sablonneuses pour pondre 
dans un nid creusé par ses membres postérieurs. Ce travail préliminaire concerne 
la description des phases de creusement du nid, pour les replacer dans le réper
toire des mouvements locomoteurs.

II. M A TERIEL ET M ETHODES

Nous avons procédé à l’analyse image par image de documents cinémato
graphiques super 8, à la cadence de 24 i/s. caméra Beulieu, et de photographies
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Niniejsza praca, oparta na analizie zdjęć filmowych nakręconych w Gujanie 
Francuskiej, omawia mechanizmy ruchowe żółwia morskiego (Dermochelys 
coriacea) podczas wschodzenia na ląd w okresie lęgowym. Przemieszczanie się 
po lądzie odbywa się według tego samego wzorca co pływanie w wodzie — od
pychanie się od podłoża za pomocą obu przednich, a następnie obu tylnych 
odnóży. Zupełnie odmienna jest praca odnóży podczas wykopywania i zasypy
wania gniazda. W trakcie kopania gniazda każde z tylnych odnóży wykonuje 
naprzemiennie złożony cykl ruchowy, wwiercając się śrubowato w podłoże i na
stępnie odrzucając piasek na zewnątrz. Przy zasypywaniu gniazda tylne od
nóża przyjmują położenie poprzeczne do długiej osi ciała, na przemian kurcząc 
się i rozciągając, przy czym czynności te są posiłkowane przez rotację tułowia 
wokół jego osi pionowej. Powyższe mechanizmy wiążą się z charakterystycz
nymi cechami budowy żółwia skórzastego, szczególnie z elastycznym połącze
niem kręgosłupa z kośćmi biodrowymi i miękkim pancerzem.
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