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Lacerta is het tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. 
In principe komen aile artikelen over reptielen en amfibieen, alsmede terrariumtechniek, planten en geleedpotigen 
in aanmerking voor opname. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting, gedrag en milieu (oecologie). 
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hoofdstukken aanbrengen. Geen voetnoten gebruiken. Een sarnenvatting of, zo mogelijk, een Engelse summary 
toevoegen. In de literatuurlijst aile titels opnemen waamaar in de tekst wordt verwezen en omgekeerd; titels alfabe
tisch op auteur en vermeld zoals gebruikelijk in Lacerta. Als illustraties komen in aanmerking: zwart-wittekeningen 
(Oostindische inkt), zwartwit- en kleurenfoto's en -dia's. Dia's worden automatisch geretoumeerd, andere illustra
ties aileen op uitdrukkelijk verzoek. Auteurs ontvangen na publikatie automatisch drie presentexemplaren (eventueel 
meer in overleg vooraf met de hoofdredacteur). 

Het lidmaatschap van de vereniging omvat o.a. een abonnement op Lacerta (6x per jaar) en bet Lacerta Mededelin
genblad (llx per jaar). Verenigingsjaar en jaargang lopen van oktober tot en met september. De contributie 
1990/1991 bedraagt I 52,00 (Nederland en Belgie), I 75,00 (Europa) of US S 38,00 (Outside Europe). 
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Bij de voorplaat: 
De geblokte zandveldhagedis (Nucras tessellata) 

Taxonomisehe status: Familie Laeertidae. 
Verspreiding : Het zuiden van Namibie, Naquamaland en aangrenzend Botswana, bet 

Besehrijving 

Biotoop 
Voedsel 

Voortplanting 
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zuiden van Afrika. 
: Lengte 20-25 em, maximaal31 em. Slank, met een lange staart. 5-7 vergrote 

sehilden onder de voorpoten en 36 tot 54 sehubbenrijen rood bet liehaam. 
11-18 femoraalporien. De kleur is variabel, sommige exemplaren zijn rood
aehtig bruin met sleehts twee vage lengtestrepen over de rug. 

: Halfwoestijnen en savannen. 
: Voornamelijk sehorpioenen, maar ook kevers en spinnen. De prooidieren 

worden overdag uit hun sehuilplaatsen opgegraven. 
: Vrouwtjes leggen drie of vier eieren. 

: BRANCH, B., 1989. Field guide to the snakes and other reptiles of Southern Africa. London. 

Harry Biard 



Huldiging en afscheid van enkele bestuursleden van Lacerta 

Op zaterdag 13 oktober jl., tijdens de twee-daagse najaarslanddag van Lacerta, werd officieel 
afscheid genom en van Gerard Visser, Cees van Sliedregt en Ed Elzenga, als bestuursleden van 
Lacerta. 
Gerard Visser was gedurende bijna drie jaren, van september 1987 tot juni 1990, voorzitter van 
Lacerta. In deze periode heeft hij een duidelijk en eigen stempel op de vereniging gedrukt. Hij heeft 
zich o.a. hard gemaakt voor de verbetering van het tijdschrift en een betere samenwerking tussen 
Lacerta en verwante hobby-verenigingen, zoals de Nederlandse Schildpaddenvereniging en de 
Europese Slangenvereniging. Hij ontving als dank een oorkonde. 
Cees van Sliedregt was vanaf 1982 de 'public relations'-man van Lacerta. Door zijn werk had hij 
belangrijke contacten met veel kranten en ook met de televisie. Tevens was hij vanaf 1982 tot en 
met 1989 de stuwende kracht achter de voorjaarslanddagen van Lacerta. Hij was mede-organisator 
van de tentoonstellingen Terra '80 en '85 te Nijmegen. Momenteel is hij nog steeds voorzitter van 
de werkgroep Nijmegen. Onder dankzegging voor zijn inzet werd hij benoemd tot 'Lid van Ver
dienste' en ontving hij de erespeld en een oorkonde. 
Ed Elzenga heeft op allerlei gebieden veel betekend voor Lacerta. Als secretaris van de werkgroep 
Limburg, van 1973 tot 1979, gaf hij de stoot voor de inventarisatie door Lacerta van de Limburgse 
herpetofauna. Als secretaris van Lacerta, vanaf juni 1978, bepaalde hij, twaalf jaar lang, voor een 
belangrijk deel het gezicht van Lacerta, zowel naar binnen als naar buiten . Hij was ook nog een 
aantal jaren redacteur van het Mededelingenblad en van de knipselkrant. Hij maakte de cumula
tieve index op de eerste 35 jaargangen van Lacerta. Voor zijn bijzondere verdiensten voor Lacerta 
werd Ed tot erelid benoemd en ontving ook hij de erespeld en een oorkonde. 
Ed, Cees en Gerard, namens aile leden van Lacerta hartelijk dank voor alles wat jullie tot nu toe 
voor Lacerta hebben gedaan. 

J.W.Th.M. Verhoeven 
waarnemend voorzitter 

De afscheidnemende 
bestuursleden: v.l.n.r. 
Cees van Sliedregt, 
Ed Elzenga en 
Gerard Visser. 
Foto: R.J. Jansen. 
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Aandoeningen van eierstokken 
bij hagedissen en slangen 
Met bijzondere aandacht voor een ouderdomskwaal, 
de steriele eierstokontsteking (ovariitis) 

INLEIDING 
Toenemende belangstelling voor en 
resultaten met kweken van slangen en 
hagedissen, dwingt tot meer inzicht in 
de voortplantingsprocessen. Funda
menteel onderzoek betreffende de 
voortplanting is al enkele jaren geleden 
begonnen. Er wordt bier slechts een 
korte samenvatting van gegeven, die 
voorafgaat aan meer gedetailleerde in
formatie over de ziektekundige gevol
gen. 
Het ovarium (eierstok) van slangen of 
hagedissen wordt beinvloed door omge
vingsfactoren. In de ovaria zijn een 
groot aantal, aileen microscopisch her
kenbare, eicellen of oOcyten aanwezig. 
Zij liggen onregelmatig verspreid in 
groepjes door het ovarium. Zij zijn om
geven door bloedvaten en lymfebanen. 
Maanden of weken voor de paring, 
waarbij de eicellen bevrucht kunnen 
worden, beginnen een aantal eicellen 
zich al te ontwikkelen. Onder invloed 
van uitwendige omstandigheden, zoals 
voeding, vocht, verandering in dag
lichtlengte, beginnen de oOcyten groter 
te worden door eigeel in zich op te ne
men. De eiwitten waaruit het eigeel zal 
bestaan worden gemaakt in de lever. Dit 
zijn de vitelline-eiwitten of ook wei 
vitellinogenen genoemd. Zij worden 
via het bloed naar het ovarium en de 
eicellen gebracht. De eicellen zijn in 
staat deze eiwitten uit het bloed op te 
nemen door een proces wat bekend 
staat als 'pinocytose', waarbij kleine 
druppeltjes vocht met eiwit door de cel
membraan been naar binnen gesluisd 
worden. Er worden twee typen vitelline
eiwitten gemaakt. In de beginfase van 

de groei van de eicellen wordt een kleur
loos produkt gevormd, dat als een 
homogene massa in de eicellen opgeno
men wordt; de eicellen worden nu lang
zaam groter. In een later stadium vindt 
een snelle omvangsvermeerdering van 
de eicellen plaats. Dan nemen zij een 
gelig vitelline-eiwit op, dat bij micro
scopisch onderzoek uit kleine brokjes 
en korreltjes blijkt te bestaan. Eicellen 
in het eerste stadium - met de witte 
vitelline- worden primaire follikels ge
noemd, die uit het tweede stadium 
(gele, brokkelige vitelline) zijn secun
daire vitellinogene follikels. Als ze vol
groeid zijn en de situatie optimaal is, 
worden de eifollikels uitgestoten (de 
eisprong), door de lichaamsholte ge
transporteerd naar de eileider, waar zij 
bevruchtworden. 
Welke mechanismen regelen de produk
tie van vitelline? Dit zijn hormonen 
die in het hersenaanhangsel, de hypo
fyse, gemaakt worden, en daarvan 
vooral degene die zich tot het ovarium 
aangetrokken voelen, de zogenaamde 
gonadotropinen. Een belangrijk hor
moon daarvan is bet follikel-stimule
rend hormoon (FSH). Dit FSH stimu
leert het ovarium tot de produktie van 
oestrogenen of follikelhormonen, die 
dan op hun beurt de lever weer aanzet
ten tot de produktie van vitelline
eiwitten. Het transport van de vitellinen 
wordt ook grotendeels door oestroge
nen geregeld. De opname van vitellinen 
in de eicellen wordt waarschijnlijk 
vooral geregeld door het FSH. (Zie ook 
schema 1) 
De voortplanting van reptielen wordt, 
zoals gezegd, vooral bepaald door om-



gevingsfactoren. Ben zeer belangrijke 
omgevingsfactor, die vooral bet hersen
aanhangsel en dus de produktie van 
FSH beinvloedt, is bet Iicht. Hoge 
lichtintensiteiten beinvloeden de 
voortplanting in positieve zin. Bij vele 
slangen en hagedissen heeft allang voor 
de paring een stimulering van bet her
senaanhangsel plaatsgevonden. Vaak is 
bet zelfs zo dat een effectieve voort
planting bepaald wordt door hoge licht
intensiteiten gedurende de zomer
maanden in bet jaar voorafgaand aan 
de paringen in bet volgend voorjaar. 
Verdere factoren zijn: 2) de dieren, 
3) ruimte en omgeving, 4) normale 
seizoensvariatie in de daglichtlengte, 
5) temperatuur, 6) vochtigheid en 7) 
beschikbaarheid van voedsel. AI deze 
omgevingsfactoren zijn door de mens 
te beinvloeden. Behalve bet Iicht, als 
belangrijkste factor, zijn ook de sei
zoensgebonden variatie in daglicht
lengte, de temperatuur (vooral hogere 
temperaturen werken gunstig) en de be
schikbaarheid van voedsel van belang. 
Vele slangen zijn zogenaamde facul
tatieve voortplanters; waarbij de be
schikbaarheid van voedsel van belang 
is. In de natuur planten veel slangen 
zich maar eens in de twee jaar voort. 
Als er echter voldoende voedsel ver
krijgbaar is, produceren slangen en 
hagedissen elk jaar nakomelingen. 
Hagedissen die in gevangschap geboren 

RELATIES TUSSEN HET HERSENAANHANGSEL 
(HYPOPHYSE) EN HET OVARIUM BIJ SQUAMATA 

Hypophyse 

?----._ 
Ovaria Eifollikels 

(oestrogen en) ., =f 

Le!er, , ' ' ,. , , ,. 
(vitellinen) 

Schema 1. Onderlinge bernvloeding van de organen bij de voortplanting. 

zijn - zullen als ze genoeg voedsel krij
gen - zich veel sneller voortplanten dan 
in de natuur. In de natuur is er een 
nauwe samenhang tussen de aanwezig
heid van water en van voedsel. (Voor 
details zie DUVALL et al., 1982). 

SITUATIE GEDURENDE DE 
NORMALE OVARmLE CYCLUS, 
DRACHTIGHEID EN EIAFZETTING 
Na de eisprong veranderen de resten 
van de eicellen in bet ovarium in corpora 
lutea (gele lichaampjes). De cellen van 
bet stratum granulosa, die tot dan toe 
de eicel omgeven hebben, gaan woeke
ren en veranderen in luteine-cellen. 
Over bet algemeen blijven de corpora 
lutea bij levendbarende squamaten 
Ianger bestaan dan bij eierleggende. 
De cellen van de corpora lutea vormen 
geslachtshormonen zoals progesteron 
en andere steroiden (stoffen met een 
verwante chemische structuur). Bij 
squamata is bet voortbestaan van de 
dracht slechts gedeeltelijk afhankelijk 
van de aanwezigheid van progesteron. 
Daarnaast zijn hormonen van belang 
die door bet hersenaanhangsel gepro
duceerd worden. 
Wanneer bet legsel geproduceerd 
wordt, of de geboorte plaatsvindt, 
daalt plotseling bet gehalte aan proges
teron in bet bloed. Daardoor wordt de 
eileider gevoelig voor oxytocine ( een 
hormoon uit de hypofyse-achterkwab) 
en voor bet hormoon arginine-vaso
tocine. Onder invloed van de laatste 
twee hormonen treden ritmische samen
trekkingen op van de eileiders en wor
den de eieren of de jongen geprodu
ceerd. In de loop van de tijd kan de 
opvolging van de verschillende ontwik
kelingen zeer verschillend zijn. Zelfs 
ondersoorten kunnen duidelijke ver
schillen te zien geven, zoals aangegeven 
voor twee ondersoorten van de stekel
hagedis (Sce/oporus a. aeneus en S. a. 
bicanthalis) (Schema 2). 
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Sceloporus a. aeneus 

UUU//UW/Toenadering en paring 

IWUIUUIUU/UUIUUIUU Maximale activiteit van testikels 

~~UOWUUI Jongen 

IUIIIIIUU/111/Im Eieren in de oviduct 

mUUUUIU Ovulatie 

UUJUUUU///1/II/UU/III Vitellogenese 

J F M A M J J A S 0 N D 

Sceloporus a. bicanthalis 

l1U11L Toenadering en paring 1/UU/IIU}/ 

Maximale activiteit testikels UUIUUWWIUIUI 

1/U/IUUUJUIUJUII/111 Jongen 

/UUIUUUIIUUWUUUIUUUUU/WI Eieren in oviduct 

IWU/UIU/111 Ovulatie 

l1U11L Vitellogenese 1/UUUI//UUIUUII 

J F M A M J J A S 0 N D 
Schema 2. Opeenvolging van geslachtelijke fasen bij twee ondersoorten van Sceloporus. 

VERANDERINGEN IN HET 
OVARIUM TEN GEVOLGE VAN 
ABNORMALE OMGEVINGS
INVLOEDEN 
Eigen ervaringen met kousebandslan
gen ( Thamnophis radix var. haydem) 
gaven te zien dat bij een strikt systeem 
van 12 uur Iicht I 12 uur donker, en 
een constante temperatuur en lucht
vochtigheid, dat gedurende twee jaar 
volgehouden werd, afwijkingen optra
den in de ontwikkeling van de eifolli
kels. Er waren wat kleine en enkele 
grotere follikels aanwezig (er ontbrak 

dus een groter aantal uniforme, even 
grote follikels). De grote follikels 
waren zo groot dat zij een gelige inhoud 
zouden moeten hebben. Zij hadden 
echter dezelfde bleke inhoud als de 
kleine, primaire follikels. Daarnaast 
was er een andere afwij king namelij k 
dat een vrij groot aantal follikels een 
bloederig aspect vertoonden, wat er op 
wees dat zij geresorbeerd werden en er 
dus geen eisprong had plaatsgevonden. 
Onder deze omstandigheden werden er 
geen jongen geboren. 
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ATRESIE 
Atresie of resorptie van follikels komt 
tamelijk vaak voor (BETZ, 1963; 
GURAYA, 1965) en wei vooral in de eer
ste fase van de primaire follikels. In ons 
materiaal (niet uitsluitend van T. radix) 
werd bet ook gevonden in ovaria waar
in secundaire follikels aanwezig waren. 
In de theca (die bestaat uit twee laagjes 
van gespecialiseerde cellen die de eicel 
omgeven) drongen ontstekingscellen 
binnen. Vervolgens waste zien dat de 
membraan van eicellen degenereerde 
en te gronde ging. Vanuit bet bind
weefsel dat de theca omgeeft, groeiden 
bloedvaten in bet vitelline-eiwit. Het 
was langs deze bloedvaten dat grote 
aantallen macrofagen (bepaalde eel
len die optreden bij ontstekingen) aan
gevoerd werden. De bloedvaten in de 
vitelline-massa waren door massa's 
macrofagen omgeven. Deze macro
fagen verspreidden zich ook in de 
vitelline. Zij namen de resten van de 
vitelline-eiwitten in zich op om zich 
weer op weg te begeven naar de bloed
vaten, zodat de vitelline afgevoerd 
werd en elders vernietigd. Een enkele 
keer werd er kalk afgezet in een over
gebleven restje vitelline. Langzamer
hand nam bet aantal bloedvaten toe 
dat in de vitelline doordrong; om en 
tussen de bloedvaten werd wat bind
weefsel geproduceerd. Rondom de ei
cel werd nu bindweefsel gemaakt, 
dat vergelijkbaar is met littekenweefsel 
en dus erg stevig is van structuur. Ten 
slotte ontstond er een kleine Iitteken 
dat uitsluitend uit bindweefsel be
stond. Resorptie van eifollikels is een 
langdurig proces. Een boa (Candoia 
carinata) vertoonde gedurende twee 
jaar een plaatselij ke verdikking van 
bet lichaam op de plaats van de ovaria. 
Toen zij daaraan geopereerd werd, 
bleek dat er in bet ene ovarium drie en 
in bet andere vier follikels lagen die 
werden geresorbeerd. Bij slangen die 

dergelijke veranderingen in hun ovaria 
vertoonden, was een enkele keer een 
voorgeschiedenis die aan schijndracht 
deed denken. In de voorgeschiedenis 
werd dan melding gemaakt van copula
ties en een ogenschijnlijk normale 
start van de dracht. Na enkele weken 
echter, veranderden de wijfjes en ge
droegen zich alsof ze niet (meer?) 
drachtig waren. Door onderzoek van 
enkele van zulke dieren, die gebtorven 
waren aan ziekten die niet gepaard gaan 
met een verandering in de hormoon
huishouding, kon worden vastgesteld 
dat er een begin van resorptie van 
vitelline-eiwit uit de resten van de folli
kels was en dat er geen eieren in de 
eileider lag en. 

VERANDERINGEN IN HET 
EIGENLIJKE WEEFSEL (PAREN
CHYM) VAN HET OVARIUM 
Deze verandering die wij een steriele 
ovariitis ( ontsteking van bet ovarium) 
genoemd hebben zijn duidelijk van aile 
tot nog toe beschreven veranderingen 
te onderscheiden. De aandoening 
treedt bij squamaten regelmatig op, in 
bet bijzonder bij oudere dieren. Het vet
weefsel van de ovaria raakt ontstoken 
en vaak wordt resorptie van eifollikels 
waargenomen. De oorsprong van de 
ontsteking van bet vetweefsel is waar
schijnlijk een lekkage van vitelline uit 
een eifollikel naar bet omgevende vet
weefsel. Onder invloed van bet erg 
prikkelende en ontstekingverwekkende 
vitelline, begint bet proces. Vetcellen 
degenereren en er ontstaan meren van 
vet. AI snel ontstaat er in bet vetweefsel 
een granulomateuze ontsteking. De vet
massa' s worden omgeven door verschil
lende cellen die vaak optreden bij ont
stekingen zoals reuscellen, macrofa
gen, polymorfkernige pseudo-eosino
fiele cellen en door bindweefsel. De ont
steking breidt zich geleidelijk uit in bet 
vetweefsel. Ten slotte kunnen de ovaria 



LACERTA 49(2) 39 

in grotere litteken-achtige massa's van 
ontstekingsweefsel veranderen, waarin 
slechts met moeite nog enkele kleine 
eifollikels te herkennen zijn. Een enkele 
keer worden afzettingen van choleste
rolkristallen in het ontstoken weefsel 
gevonden. Door de ontsteking kan het 
ovarium niet meer normaal functione
ren. Het dier wordt onvruchtbaar. 
Het is denkbaar dat de aandoening 
door mensen wordt veroorzaakt, bij
voorbeeld door onvoorzichtig aftasten 
van de buik, zoals kan gebeuren bij 
pogingen om vast te stellen of er ei
follikels in het ovarium zijn. Bij de 
palpatie (aftasting) kan de eimembraan 
scheuren, waarna er vitelline in het om
gevende weefsel komt. 
Er is een enkele aanwijzing dat de aan
doening ook spontaan kan ontstaan. 
Deze aanwijzing werd verkregen bij een 
ratelslang (Crotalus viridis). Dit dier 
stierf plotseling, nadat het heftige 
krampen van de buikspieren had ver
toond. Bij sectie bleek dat er in beide 
ovaria een aantal volledig ontwikkelde 
eifollikels aanwezig waren. Aile ver
toonden scheurtjes. Het vitelline was 
verspreid in de omgevende weefsels. 
Bij microscopisch onderzoek bleek dat 
de eifollikels waren verscheurd. De 
eimembranen waren als grillige vliezen 
te herkennen. Er lag vitelline in het 
vetweefsel. Vitelline was ook in lymfe
banen rondom het darmkanaal aanwe
zig, kennelijk werd dit al afgevoerd. 

SLOTOPMERKINGEN 
Uit dit overzicht blijkt dat er al enkele 
afwijkingen te beschrijven zijn die van 
belang zijn voor de kweek met reptie
len. De hormonale kant van de voort-

planting is nog niet goed te beinvloeden 
met medicamenten. Voor de liefhebber 
is momenteel het belangrijkst voor zijn 
dieren optimale milieuomstandigheden 
te creeren, zodat de inwendige rege
lingen van hormonen en de afstemming 
van organen op elkaar optimaal ver
lopen. 
Een belangrijke conclusie uit de ver
worven kennis van de steriele ovariitis 
is dat het hanteren van de dieren voor
zichtig moet gebeuren. Wil men probe
reo te voelen of er eifollikels in de 
ovaria zijn, dan kan men een slang 
bet best los over de vingertoppen Iaten 
kruipen. Bij hagedissen zijn er geen 
methoden om eifollikels te voelen. Ge
probeerd zou kunnen worden deze door 
echografisch onderzoek zichtbaar te 
maken (wat bij slangen al goed lukt). 

DISORDERS OF THE OVARIUM 
IN SQUAMATA 
In recent times breeding results with lizards and 
snakes have largely improved. More information 
about egg formation is much needed. Hormonal 
control of this proces is discussed. 
Sub-optimal environmental conditions can cause 
diseases such as sterile ovariitis in which follicles 
are damaged. Proteines infiltrate from the follicle 
to the surrounding tissue causing infections. This 
disease is usually due to improper palpation of the 
animal. However, some spontanious cases are 
known. 
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De roodstaart -rotshagedis (Platysaurus 
intermedius rhodesianus) in het Matopos 
nationale park te Zimbabwe 

IN LEIDING 
In september 1988 ben ik door Bots
wana en Zimbabwe gereisd. Een van de 
mooiste gebieden die bezocht werden 
was bet Matopos nationale park, ca. 
25 km ten noorden van Bulawayo. 
Dit park is pas kort geleden tot be
schermd gebied verklaard en nog vrij 
onbekend. Het landschap van Matapos 
wordt gedomineerd door grote graniet
formaties die door de Afrikaanse be
volking 'kopjes' worden genoemd. 
Het gebied is rijk aan zoogdieren en 
vogels. Vanaf bet hoogste punt heeft 
men volgens de overlevering een kijk 
over de wereld. De rotsformaties op 
bet hoogste punt worden bewoond door 
een groot aantal roodstaart-rotshage
dissen. 

BESCHRIJVING 
Een middelgrote tot grote hagedis met 
over de breedte 20 tot 22 buikschilden 
en 76 tot 102 rugschilden in bet midden 
van bet lichaam. De buikschilden liggen 
in 35 tot 48 overdwarse rijen en 18 tot 
26 rijen in de lengte. De mannetjes heb
ben 15 tot 28 femoraalporien. De kop 
van bet mannetje is aan de bovenzijde 
blauw-groen met drie onduidelijke 
Iichte strepen. Het lichaam is aan de 
flanken geel-groen, op de rug over
gaand in rood. De borst is rood-blauw 
of groen gekleurd. De staart is meestal 
geel of oranje. 
De vrouwtjes en juveniele exemplaren 
zijn aan de bovenzijde zwart met drie 
duidelijk afstekende strepen, te weten 
een smalle op de rug en twee op de flan
ken. De staart is geelachtig met een don
kere middenstreep. De buik is blauw
achtig wit met een bleek oranje vlek 
op de borst en op de buik met een zwarte 
vlek. De staartbasis is oranje, terwijl 
de rest van de staart stro-geel is. 
De dieren kunnen een totale lengte van 
315 mm bereiken; de mannetjes zijn 
meestal groter dan de vrouwtjes (AUER
BACH, 1987). 

GEDRAG 
Zodra de zon de rotsen verwarmt ko
men de hagedissen te voorschijn om 
zich op te warmen. Het grootste deel 
van de dag houden ze zich hiermee 
bezig. Aileen op bet heetst van de dag 
verschuilen ze zich in de rotsspleten, 
om in de late namiddag weer te voor
schijn te komen . De mannetjes verde
digen hun territorium door hun rivalen 
de opvallende kleuren van hals en borst 
te tonen. De dieren zijn erg schrikachtig 



Platysaurus intermedius rhodesianes. Bovenste twee afbeeldingen een 
mannetje, onderste foto een vrouwtje. 

en verdwijnen bij het minste geringste 
tussen de rotsen. Het is bijna onmoge
lijk om de dieren daaruit te halen. 
Ze blazen zich op en zetten zich daar
door klem tussen de rotsen. Forceren 
zou de dieren beschadigen en in het 
ergste geval de dood veroorzaken. 
Na een paar minuten geduld echter 
komen ze vanzelf weer te voorschijn 
om hun zonneplek weer in te nemen. 
Met wat oefening zijn ze tot op enkele 
centimeters te benaderen. 

YO EDSEL 
Rotshagedissen Ieven van ongewer
velde dieren, zoals termieten, vliegen, 
kevers, larven en kakkerlakken. Andere 
vertegenwoordigers uit het geslacht 
Platysaurus eten ook wei plantaardig 
materiaal, zoals bloemknoppen, jonge 
bladeren en zaden (BRANCH, 1988). 
De door mij bezochte populatie in het 
Matopos nationale park leeft waar
schijnlijk uitsluitend van dierlijk voed
sel, daar de rotsen volkomen onbe
groeid zijn. 
In gevangenschap dienen we de dieren 
zowel dierlijk als plantaardig voedsel te 
verstrekken. De dieren zijn in terraria 
goed te houden en in gevangenschap 
zijn leeftijden van veertien jaar geen uit
zondering. 

VOORTPLANTING 
In de paartijd betrekken de mannetjes 
een strategisch punt op een rots en ver
dedigen dit dan tot bloedens toe. Ze 
vormen een groep van vrouwtjes en 
juveniele exemplaren rand zich. De 
dieren worden geslachtsrijp aan het 
eind van het tweede of derde levensjaar. 
Twee langgerekte eieren worden ge
woonlijk in november of december ge
legd. Deze zijn relatief groat (7-10 x 
17-22 mm) en zijn zacht van structuur. 
Ze worden gelegd in diepe scheuren in 
het graniet, waar gewoonlijk vochtige 
rottende bladeren liggen. Diverse 
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De roodstaart-rotshagedis is tamelijk afgeplat. 

vrouwtjes leggen hun eieren op dezelfde 
plaats, zodat op een plaats soms wei 
twaalf legsels gevonden kunnen worden 
(PATTERSON, 1987). 

PLATYSAURUS INTERMEDIUS 
RHODES/ANUS IN ZIMBABWE 
During a trip in Zimbabwe and Botswana popula
tions of P. i. rhodesianus were observed. They li
ve on rock formations. At daybreak the lizards 
appear to heat up. Any disturbance drives them 
back into hiding. Insects are the main food. No 

vegetable food is taken. Females lay soft eggs in 
crevices in the rock. Up to twelve females can use 
the same spot for egg laying. 
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De Nederlandse slangen in de jaren tachtig 
Analyse van waarnemingen en beschrijving 
van landelij ke verspreidingspatronen 

INLEIDING 
Het Ministerie van Landbouw, Natuur
beheer en Visserij heeft een Natuurbe
leidsplan uitgebracht waarin onder 
meer aangegeven wordt dat de onder
linge samenhang van natuurgebieden 
erg belangrijk is. Met bet plan wil men 
verbindingen voor planten en dieren 
realiseren, contactzones tussen leefge
bieden die nu gescheiden zijn door bar
rieres. Het natuurbeleidsplan beoogt 
daarmee een zogenaamde 'Ecologische 
Hoofdstructuur van Nedefland' tot 
stand te brengen, een samenhangend 
geheel van natuurlijke en halfnatuur
lijke gebieden, waarbinnen contact en 
uitwisseling van planten en dieren be
staat. In veel gevallen zullen verbin
dingen actief tot stand gebracht moeten 
worden. Zeker voor de Nederlandse 
reptielen is dit bet geval, want de leef
gebieden van slangen en hagedissen 
zijn de afgelopen dertig jaren deels on
geschikt geworden, of kleiner, waar
door bet voorkomen van de soorten in 
ons land heel erg versnipperd is ge
raakt. 
De Herpetogeografische Dienst heeft, 
in samenwerking met de Universiteit 
van Amsterdam, een plan uitgewerkt 
waarmee voor de Nederlandse reptielen 
onderzocht wordt hoe het contact tus
sen de populaties van de verschillende 
leefgebieden verbeterd kan worden. Dit 
'Reptielen-Natuurbeleidsplan' wordt 
door het Ministerie van LNV gesubsi
dieerd. De eerste fase van bet plan be-

stond uit een analyse van bet databe
stand, waarbij duidelijk werd hoe de 
landelijke verspreiding van elk van de 
reptielen eruitziet. De interpretatie van 
zo'n verspreidingspatroon geeft aan 
hoe de onderlinge samenhang van leef
gebieden er op landelijk niveau uitziet, 
en waar opvallende barrieres voorko
men. Vervolgens kan dan aangegeven 
worden met welke methoden, voor elk 
van de soorten, de infrastructuur van 
hun verspreiding in Nederland te verbe
teren is. In dit artikel gebeurt dit voor 
de drie soorten slangen, de ringslang 
(Natrix natrix), de adder ( Vipera berus) 
en de glad de slang ( Coronella austria
co). 
Het laatst gepubliceerde landelijke 
overzicht van de verspreiding van de 
Nederlandse slangen (BERGMANS & ZUI

DERWIJK, 1986) werd samengesteld uit 
vindplaatsgegevens tot en met 1984. 
Daarbij werd 1970 als scharnierjaar 
gekozen, hetgeen wil zeggeP dat waar
nemingen vanaf 1970 als recent werden 
beschouwd. In de bier volgende analyse 
nemen weals scharnierjaar 1980, waar
bij we veronderstellen dat de waarne
mingen gedaan sinds 1980 de actuele 
situatie weerspiegelen. Wanneer er 
redenen zijn om daaraan te twijfelen 
wordt daar in de beschrijvingen bij de 
soorten op ingegaan. 
De aandacht in dit artikel gaat vooral 
uit naar nieuwe ontwikkelingen sinds 
het uitkomen van de verspreidingsatlas; 
onveranderde situaties worden niet op-
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Ringslang (Natrix natrix) . Foto: G. W. de Vries. 

nieuw beschreven. Zo zijn de gevaren 
die de drie slangen bedreigen uitvoerig 
aan de orde geweest in eerder genoemde 
atlas. Die bedreigingen bestaan nog 
steeds en we gaan niet uitgebreid in op 
de oorzaken. W el hopen we in dit artikel 
de richtlijnen aan te geven voor bet 
nemen van maatregelen waarmee een 
verdere aantasting van de landelijke 
infrastructuur voor de slangen voor
komen kan worden, en waar mogelijk 
hersteld. 
We presenteren voor elke soort twee 
figuren van hun verspreiding in Neder
land . De eerste geeft een beeld van ver
anderingen van verspreiding in de tijd, 
met gegevens per uurhok van de peri ode 
v66r 1970, de periode 1970-1980, en de 
periode vanaf 1980 (een uurhok is 
5x5 km groot, zie hierover BERGMANS & 

ZUIDERWIJK, 1986). In de tweede figuur 
zijn aileen gegevens gekarteerd van 
1980 en later. De kartering is weer op 
basis van uurhokken, maar tevens is 
een gradatie aangebracht voor het aan
tal vindplaatsen binnen de uurhokken. 
Die laatste voorstelling geeft het duide-

Iijkst de situatie in de jaren tachtig 
weer. 
De inventarisaties sinds 1980 zijn vol
doende intensief geweest om met de ver
zamelde gegevens de werkelijke ver
spreidingen te kunnen benaderen. We 
wijzen er echter op dat bet waarnemen 
van amfibieen en reptielen nog steeds 
niet systematisch gebeurt en dat lang 
niet aile waarnemingen worden gemeld. 
De hier gepresenteerde verspreidingen 
die gebaseerd zijn op wei gemelde waar
nemingen geven dan ook geen volledig 
beeld van de werkelijke verspreiding. 
Ook moet men bedenken dat een gemel
de waarneming betrekking kan hebben 
op een migrerend dier, buiten het leef
gebied van het dier in engere zin. Daar
naast hebben we regelmatig te maken 
met waarnemingen van dieren die er
gens niet van nature voorkomen maar 
er zijn uitgezet, en zich vervolgens 
langere of kortere tijd handhaven. Dit 
soort waarnemingen zijn ook in de figu
ren verwerkt, maar indien er twijfel 
bestaat over de natuurlijkheid van een 
vindplaats is dat in de tekst aangegeven. 
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Indien er gerede twijfel bestaat over de 
betrouwbaarheid van een melding is die 
niet gekarteerd. 
De figuren zijn samengesteld met be
hulp van bet gegevensbestand van de 
Landelijke Herpetofauna-Inventarisa
tie waarin de gegevens van de Herpeto
geografische Dienst van Lacerta, de 
Provincie Drenthe en bet Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer zijn opgeslagen. 
Aanvullingen kregen we van de Herpe
tologische Studiegroepen van de pro
vincies Limburg, Noord-Brabant, Gel
derland, Utrecht, Noord-Holland en 
Zuid-Holland. 

RINGSLANG 
In de jaren tachtig komen waarnemin
gen van ringslangen vooral uit bet 
noorden, midden en westen van Neder
land. Die waarnemingen kristalliseren 
zich uit tot drie zogenaamde 'versprei
dingskernen'. De meest noordelij ke 
kern beslaat bet zuidoosten van Fries
land, de kop van Overijssel en bet weste
lijke deel van Drenthe; een tweede kern 
is te zien op de Veluwe; de derde kern 
ligt meer westelijk op de Utrechtse Heu
velrug en loopt uit over bet Utrechts
Hollands veenweidegebied en langs bet 
IJsselmeer tot in Waterland, ten noor
den van bet IJ. Zie figuur 2. 
Tussen de drie Nederlandse kerngebie
den liggen zones (enerzijds in Over
ijssel, anderzijds de Gelderse Vallei) 
waar slechts resten te zien zijn van een 
uitgebreider verspreiding in vroeger tijd 
(zie figuur 1), toen via deze zones de 
kerngebieden met elkaar verbonden wa
ren. De recente vindplaatsen zijn onder
ling geisoleerd, waardoor bet contact 
en de uitwisseling tussen de kerngebie
den niet Ianger lij kt te bestaan. 
In figuur 1 is ook te zien dat een zone 
van vroegere vindplaatsen om de ver
spreidingskernen been ligt. In Friesland 
en Noord-Holland bestaat die zone uit 
louter vroegere vindplaatsen; langs de 

oostgrens en in de zuidelijke provincies 
komen tussen vroegere nog recent ge
melde vindplaatsen voor. Vooral gedu
rende bet laatste decennium is de ooste
lijke randzone flink uitgedund. Het ver
spreidingsgebied in Nederland is dus 
verder aangetast. De randpopulaties 
lijken zowel ten opzicbte van elkaar als 
ten opzicbte van de kerngebieden geiso
leerd te zijn, hetgeen onder meer bete
kent dat de Nederlandse ringslangen 
geisoleerd zijn van andere Europese 
populaties. 

NOORDELIJKE VERSPREIDINGSKERN 

Zwaartepunten in de verspreidingskern 
vallen samen met veengebieden die als 
natuurgebied beheerd worden of exten
sief agrariscb in gebruik zijn. Het Focb
teloerveen en omgeving in bet noord
westen van Drentbe is een zwaartepunt; 
bet zuidwesten van Drentbe vormt met 
de Boswachterij Appelscha, de natuur
gebieden rood Uffelte en Havelte en de 
tussenliggende weilanden een zwaarte
punt; in Friesland vormen de oever
landen van Tjonger en Linde, en gebie
den langs bet Koningsdiep zwaartepun
ten die als zodanig bekend geworden 
zijn door bet inventarisatiewerk van 
Hans van den Bogert. De Weerribben 
in de kop van Overijssel en bet Kuinder
bos in de NO-Polder vormen andere 
zwaartepunten. De terreinen tussen de 
subkernen zijn in de regel geschikt voor 
migratie van ringslangen maar er zijn 
ook barrieres. Tussen de populaties van 
bet Fochteloerveen en de boswachterij 
Appelscha liggen bijvoorbeeld intensief 
agrarisch gebruikt land en een drukbe
reden provinciale weg. Een andere agra
riscbe zone en een drukke rijksweg 
scbeiden de leefgebieden van Tjonger 
en Linde van die langs bet Koningsdiep. 
De Kuinderbospopulatie is een relatief 
jonge populatie. Direct na bet droog
vallen van de NO-Polder in 1942 zijn de 
eerste ringslangen al waargenomen. 
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RINGSLANG 

N atrix natrix 

Meldingen van de periode 
1980- 1990 (5x5 km) 

De laatste melding komt uit de periode 
1970-1980 (5x5 km) 

De laatste melding is van v66r 1970 (5x5 km) 

Het leefgebied is sindsdien groter ge
worden. (lnformatie boswachter Ties 
Hanssens, die de ontwikkeling vanaf 
bet begin heeft meegemaakt). De noor
delijke verspreidingskem is open voor 
migratie aan de west- en zuidwestkant 
maar niet aan de oostkant, waar de A28 
een barriere is. Ook de zuidkant is waar
schijnlijk geblokkeerd, waar de rijks
weg Zwolle-Coevorden loopt en bet 
land voor intensief agrarisch gebruik 
is ingericht. 

VELUWEKERN 

Ringslangen komen verspreid voor over 
de gehele Veluwe tot aan de rivierdalen 
van IJssel en Rijn, maar nauwelijks in 
de rivierdalen zelf. Alleen bij Rhenen 
zijn ringslangen in de uiterwaarden 
waargenomen (informatie Rose Blom
mers-SchlOsser). Uitgesproken zwaar
tepunten zijn er weinig. Belangrijk zijn 
de bossen ten noorden en ten zuiden van 
Apeldoorn, bet Deelerwoud en de 1m
bosch en bet kleinschalige complex van 
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RINGSLANG 1980 - 1990 

Natrix natrix 

r:;l 
L.::..J 

Meldingen kwamen uit 1-2 km hokken 
per 5x5 km hok (bezetting <10%) 

Meldingen kwamen uit 3-5 km hokken 
per 5x5 km hok (bezetting 10-20%) 

Meldingen kwamen uit 6 of meer 
km hokken per 5x5 km hok (bezctting >20%) 

weilanden en bospercelen tussen Die
reo, Eerbeek en Brummen. Voorts zijn 
bet vooral landgoederen, waar ring
slangen regelmatig gezien worden, bij
voorbeeld Warnsborn. 
De Veluwekern wordt doorsneden door 
een aantal snelwegen die evenzovele 
barrieres betekenen. Migratieroutes 
van ringslangen gaan vaak via water
lopen. De duikers onder snelwegen 
kunnen dus een passagemogelijkbeid 
betekenen. In bet centrale deel van de 

Veluwe zijn die mogelijkbeden ecbter 
beperkt in aantal. Wei zijn er tal van 
droge onderdoorgangen, die voor ring
slangen minder gescbikt zijn, zoals 
spoor- en zandwegtunnels onder de 
Al2, de A50 en de AI, en de wildwissels 
die over de A50 zijn gebouwd. Waar
scbijnlijk bestaat er weinig uitwisseling 
tussen de verscbillende leefgebieden 
op de Veluwe die, op enkele na, tocb al 
dun met ringslangen bezet zijn. 
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WESTELIJKE KERN 
Kleinere zwaartepunten liggen in 
bet overgangsgebied van Utrechtse 
Heuvelrug naar Bemsvailei, waar ook 
de spoorbaan Hilversum-Amersfoort 
loopt. Daar werden ringslangen met 
name langs de spoorlijn en op land
goederen waargenomen (DE JONG, 
1989). Ben ander klein zwaartepunt ligt 
in bet overgangsgebied van Utrechtse 
Heuvelrug en Kromme Rijn, waar even
eens landgoederen zijn. Ben belang
rijk zwaartepunt vait samen met bet 
Utrechts-Noordhollandse weide- en 
plassengebied en strekt zich uit van 
Amsterdam en de IJsselmeerdijk in bet 
noorden tot aan Loosdrecht in bet 
zuiden, en tot in bet Gooi in bet oosten. 
Nergens in Nederland werden op zoveel 
plaatsen in de jaren tachtig ringslangen 
waargenomen. Dit komt zonder twijfel 
mede door de intensieve zoekacties van 
Martin Melchers en Geert Timmermans 
(MELCHERS & TIMMERMANS, 1991). 
Van tailoze uurhokken zijn waarnemin
gen uit meer dan 15 kilometerhokjes 
bekend. Er bestaan aanwijzingen dat 
ringslangen migreren tussen de IJssel
meerdijktrajecten ten noorden en ten 
zuiden van bet IJ. In feite is bet beeld 
dat deze westelijke kern geeft niet an
ders dan in de verspreidingsatlas werd 
gepubliceerd, aileen is bet nu vollediger 
geworden. Oat de soort op een aantai 
plekken van de Utrechtse Heuvelrug 
recent niet meer is waargenomen lijkt 
in dit Iicht bezien van betekenis. 

TUSSEN DE KERNEN 

De ringslangen van de noordelijke kern 
en die van de Veluwe hebben ooif via 
Overijssel met elkaar in contact ge
staan; bet contact tussen de Veluwe en 
de Utrechtse Heuvelrug liep via de Gel
derse Vallei. In beide gebieden zijn wei 
r!ngslangen waargenomen maar van 
verbindingszones is geen sprake meer. 
In Overijssel is bet aantai vindplaatsen 

niet gering, maar bet betreffen steeds 
kleine leefgebieden waartussen barrie
res voorkomen (ZOON, 1990). Ben ac
tuele bedreiging vormen de uitbrei
dingsplannen voor Rijksweg 35 tussen 
Zwolle en Almelo. In de Gelderse Vailei 
is de soort verdwenen op een aantai 
plaatsen waar hij tussen 1970 en 1980 
nog voorkwam, door verdere intensi
vering van landbouw; aileen op enkele 
landgoederen zijn recentelijk nog ring
slangeD in de Gelderse Vallei aangetrof
fen (LENDERS & STRONKS, 1989). 

VERSNIPPERDE POPULATIES 
IN HET RANDGEBIED 

De waarnemingen in bet zuidoosten van 
Drenthe werden gemeld uit 1980 en 
1981 en zijn later niet bevestigd. In 
Twente, waar de ringslang v66r 1970 
aigemeen voorkwam werd recent 
slechts een waarneming (uit 1988) 
bekend. De vier uurhokken met recente 
meldingen uit de Achterhoek berusten 
op zes waarnemingen van de ringslang 
uit 1983. Sinds 1985 wordt de streek 
bekeken door de Herpetologische Stu
diegroep Gelderland; tot nu toe werden 
geen ringslangen meer waargenomen 
(correspondentie Rob Lenders). Nieu
we vindplaatsen werden nabij Groes
beek gemeld. In Limburg kwamen uit 
drie gebieden elkaar bevestigende waar
nemingen, waarbij aangetekend moet 
worden dat de ringslangen die gemeld 
zijn van de Brunsummer Heide daar 
als gevolg van uitzetting zijn terechtge
komen {VAN BUGGENUM & HERMANS, 

1986); 15 a20 km verderop in Duitsland 
komen ringslangen van nature voor 
(GEIGER & NIEKISCH, 1983). Zo'n aan
sluiting bij een populatie in bet buiten
land bestaat bij de eerder genoemde 
grenspopulatie niet (GEIGER & NIB
KISCH, 1983) of in zeer beperkte mate 
(PODU)UCKY, 1979). De meldingen 
uit Noord-Brabant betreffen vaak in
cidentele waarnemingen van waar-
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schijnlijk zwervende ringslangen. AI
leen uit de omgeving van Bergen op 
Zoom en uit de Peel kwamen herhaalde 
waarnemingen. Echter van beide gebie
den wordt aangenomen dat de ringslang 
er niet van nature voorkomt (informatie 
betreffende de Peel: Herpetologische 
Studiegroep Noord-Brabant; Bergen 
op Zoom: A.H.P. Stumpel). In Zuid
Holland werden ringslangen inciden
teel gezien op Oost-Voorne en in Rijs
wijk. Pas onlangs werd bekend dat tot 
1974 ook ringslangen voorkwamen 
rond een duinmeer tussen Schevenin
gen en Kijkduin (informatie Wim Boek
hout); in de buurt van Gouda komt 
een deelpopulatie voor die door WILLI

GENBURG ( 1988) op een aantal van on
geveer 40 dieren geschat werd. Die po
pulatie staat mogelijk in contact met 
ringslangen in Utrecht. Daar zijn echter 
nog geen aanwijzingen voor; het tussen
liggende gebied is niet goed bekend. 
Volgens SCHEYGROND (1990) zijn de 
ringslangen rond Gouda niet van na
tuurlijke oorsprong; rond 1940 zijn 
daar circa 20 dieren uitgezet en v66r 
die tijd had Scheygrond nooit ring
slangen waargenomen, later wei in die 
omgeving. In Noord-Holland komen 
kleine populaties voor ten westen en 
ten zuidwesten van Amsterdam die mo
gelijk in contact staan met de ringslan
gen van bet westelijke kemgebied. 
Dit kon echter nog niet worden aange
toond. De waarnemingen in Flevoland 
bij de Oostvaardersplassen betreffen 
mogelijk steeds hetzelfde dier dat sinds 
drie jaar in dezelfde omgeving wordt 
waargenomen. De waarneming in de 
NO-Polder bij Emmeloord betreft een 
zwerver uit 1989, die waarschijnlijk af
komstig is van de Kuinderbospopulatie. 

ADDER 
Het grootste deel van de adderwaarne
mingen uit de jaren tachtig komt uit 
twee gebieden, een noordelijk gelegen 

verspreidingskern die een groot deel 
van Drenthe en aangrenzend deel in 
het zuidoosten van Friesland omvat en 
een tweede verspreidingskern in het 
midden van Nederland: de Veluwe (zie 
figuur 4). Tot in de jaren zeventig zijn 
er nog adders gemeld van de Utrechtse 
Heuvelrug, waar de adder vroeger een 
leefgebied had dat aansloot bij zijn ver
spreiding op de Veluwe (zie figuur 3). 
Er zijn uit Utrecht geen waarnemingen 
van na 1980 bekend. De laatste ons be
kende meldingen dateren van 1975 en 
1976. Aangenomen wordt dat de adder 
in Utrecht is uitgestorven. 
Buiten de twee grotere verspreidings
kemen komt de adder voor in een aantal 
kleinere gebieden die gelsoleerd liggen 
van andere gebieden in Nederland, en 
soms in contact staan met natuurgebie
den in Duitsland of Belgie. 

NOORDELIJKE VERSPREIDINGSKERN 

In het zuidoosten van Friesland en bet 
deel van Drenthe dat westelijk van de 
autosnelweg Hoogeveen-Assen ligt, 
heeft de adder een verspreiding die vrij
wel aaneengesloten lijkt te zijn (figuren 
3 en 4). Deze bestaat echter uit een 
aantal subkernen, die gevormd worden 
door de grotere bos- en heidegebieden. 
Tussen de subkemen lopen wegen en 
vaarten en ligt landbouwgebied. In bet 
landbouwgebied kunnen kleine bos- en 
heidegebieden voorkomen. Uit diverse 
van die kleinere terreintjes worden 
adders af en toe gemeld. 
Grotere gebieden met veel addermel
dingen worden gevormd door de bos- en 
heidegebieden van zuidwestelijk Oren
the. De Drenthsche Hoofdvaart met 
daarlangs rijksweg 12 is een barriere 
tussen het Dwingeloosche Veld en de 
bos- en heidegebieden van de gemeente 
Havelte en Diever. De Appelschase 
Vaart en grootschalig landbouwgebied 
vormen een barriere tussen het Fochte
loerveen en Boswachterij Appelscha. 
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ADDER 

Vipera berus 

Meldingen van de periode 
1980- 1990 (5x5 km) 

De laatste melding komt uit de periode 
1970-1980 (5x5 km) 

De laatste melding is van v66r 1970 (5x5 km) 

VELUWE 

Het verspreidingsgebied van de adder 
op de Veluwe bestaat uit tal van 
leefgebieden, onderling geisoleerd 
door woonkernen, landbouwgronden, 
grootschalig beheerde heide, en auto
wegen. Met name de autosnelwegen 
vormen barrieres die de Veluwepopu
latie opsplitsen. Een subkern in het 
noordelijke deel van de Veluwe wordt 
begrensd door de ASO in het oosten en 
de AI in het zuiden. Een subkern in het 

zuidwestelijk deel van de Veluwe ligt 
tussen de AI, de ASO en de A12. Andere 
subkernen zijn kleinere gebieden als de 
Imbosch, de Doorwertsche Heide en 
Wolfheze. In Wolfheze zijn er waarne
mingen uit een gebied aan beide zijden 
van de ASO. Er zijn enkele waarnemin
gen van adders langs de spoorlijn Ede
Arnhem. Plaatsen waar spoorwegen 
onder de snelweg doorgaan kunnen ver
bindingen vormen tussen de subkernen. 
Andere potentH!le verbindingen tussen 
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ADDER 1980 - 1990 

Vipera berus 

Meldingen kwamen uit 1-2 km hokken 
per 5x5 krn hok (bezetting <10%) 

Meldingen kwamen uit 3-5 km hokken 
per 5x5 krn hok (bezetting 10-20%) 

Meldingen kwamen uit 6 of meer 
km hokken per 5x5 krn hok (bezetting >20%) 

de populaties aan weerszijden van snel
wegen vormen fiets- en voetgangers
tunnels en de wildwissels over de ASO. 
Er zijn ons geen gegevens bekend over 
bet daadwerkelijk gebruik door adders 
van dit soort passages. 

GEYSOLEERDE VINDPLAATSEN 

Friesland: De noordelijk gelegen vind
plaats Sippenvennen is nieuw. Er is bier 
in 1988 tweemaal een adder waargeno
men. Waarscbijnlijk gaat bet om uitge-

zette dieren want adders zijn bier aileen 
van rond de eeuwwisseling bekend en 
sindsdien nooit waargenomen (infor
matie Hans van den Bogert). 
Groningen: De laatste melding uit oos
telijk Groningen dateert uit 1975. Er 
zijn ecbter weinig gegevens uit deze 
regio. Een grondige inventarisatie kan 
aantonen of er nog steeds dieren aanwe
zig zijn. De vindplaats in bet uiterste 
deel van bet zuidwesten van Groningen 
sluit aan bij de noordelijke versprei-
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dings kern. 
Drenthe: De meldingen van de gebieden 
ten oosten van Bmmen dateren van 
voor 1984. Ben concentratie van vind
plaatsen ligt in bet Amsterdamsche 
Veld. In dit deel van Drenthe en in bet 
aangrenzende deel van Duitsland ko
men grote heide- en veengebieden voor. 
In principe is bier uitwisseling tussen 
populaties in Drenthe en Duitsland 
mogelijk. Volgens PODU)UCKY (1979) 
heeft de adder bier echter een beperkt 
verspreidingsgebied. Recente gegevens 
over de verspreiding en de omvang van 
de aangrenzende populaties in Duits
land wijzen op een goed bezet adder
gebied (informatie Geert de Vries). 
Overijssel: Uit de Bngbertsdijksvenen, 
een groot heidegebied in bet oosten van 
Overijssel, zijn veel nieuwe waarnemin
gen bekend (correspondentie J. Bek
huis), deze wijzen op de aanwezigheid 
van een goede populatie. Uit bet zuid
oosten van Overijssel zijn uit bet begin 
van de jaren tachtig waarnemingen van 
adders gemeld uit enkele verspreide ge
bieden. Ben kleine concentratie vind
plaatsen komt van Aamsveen, dat in 
contact staat met veengebieden in 
Duitsland waar bet leefgebied zich mo
gelijk voortzet. Br zijn hierover geen ge
gevens bekend. 
Gelderland: Ben addermelding van de 
Mookerhei berust waarschijnlijk op 
verwarring met de gladde slang. Die 
vindplaats is niet gekarteerd. Geiger 
meldt adders van bet dichtbij liggende 
Reichswald {GEIGER&NIEKISCH, 1983). 
De gladde slang wordt door Geiger & 
Niekisch niet voor dit gebied genoemd. 
Volgens H. Strijbosch echter komen 
zowel in de omgeving van Mook als in 
bet Reichswald aileen gladde slangen 
voor. Ben persoon die in bet Reichswald 
door een slang was gebeten meldde zich 
met de dader in bet Nijmeegse Radboud 
Ziekenhuis. De slang bleek een gladde 
slang te zijn (informatie H. Strijbosch 

en J. Thissen). 
Noord-Brabant: Het Goor staat als 
vindplaats in de verspreidingsatlas ver
meld maar is bier niet gekarteerd. Re
cente meldingen ontbreken. Volgens de 
Herpetologische Studiegroep Noord
Brabant is bier sprake van verwarring 
met de gladde slang. In 1986 is op de 
Cartierheide voor bet laatst een adder
vrouwtje waargenomen. Het betreft 
bier waarschijnlijk een van de laatste 
dieren uit dit gebied. Grondige inven
tarisaties in 1987 en 1988 hebben geen 
nieuwe waamemingen van adders opge
leverd (correspondentie Herpetologi
sche Studiegroep Noord-Brabant). In 
1980 is de adder voor bet laatst in de 
Maria peel waargenomen. Het ging vrij
wel zeker om uitgezette dieren (P. Key
ser in: correspondentie Herpetologi
sche Studiegroep N-B). Wij nemen aan 
dat er in de Peel en op de Cartierheide 
geen adders meer voorkomen. Met bet 
verdwijnen van de adder uit deze gebie
den is de soort voor Noord-Brabant 
afgeschreven. De verspreidingskaart 
geeft bier dan ook niet de meest actuele 
situatie weer. 
Limburg: De adderpopulatie van De 
Meynweg vormt de meest zuidelijk ge
legen populatie in ons land. Het leefge
bied van de adder loopt bier voor een 
klein deel door in Duitsland en ligt sterk 
geisoleerd ten opzichte van andere 
adderpopulaties (GEIGER & NIEKISCH, 
1983). 

GLADDBSLANG 
Waarnemingen van de gladde slang zijn 
vooral gemeld van de Veluwe, waar de 
soort zijn grootste verspreidingsgebied 
in Nederland heeft. De gladde slang is 
ook gemeld van een aantal relatief grote 
gebieden in Drenthe en zuidoostelijk 
Friesland. Andere waarnemingen wer
den gedaan in kleinere gebieden als de 
bossen bij Mook ten oosten van Nijme
gen, de Peel en natuurgebieden langs 
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Adder (Vipera berus). Foto: G.W. de Vries. 

Gladde slang (Coronella austriaca). Foto: G. W. de Vries. 

de landgrenzen in Limburg en in 
Noord-Brabant. De gladde slang heeft 
op de Utrechtse Heuvelrug een leefge
bied gehad . Uit dit gebied rest nog een 
melding (JONKERS, 1980). Ondanks de 
toegenomen inventarisaties de laatste 

jaren in deze provincie, is dit de laatste 
melding van de gladde slang in Utrecht 
gebleven. Wij nemen aan dat behalve 
de adder ook de glad de slang uit Utrecht 
is verdwenen. Ook in Overijssel is de 
gladde slang verdwenen. Er zijn sinds 
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GLADDESLANG 

Coronella austriaca 

Meldingen van de periode 
1980- 1990 (5x5 km) 

De laatste melding komt uit de periode 
1970-1980 (5x5 km) 

De laatste melding is van v66r 1970 (5x5 km) 

1980 geen nieuwe meldingen meer bin
nengekomen van de laatste vindplaat
sen uit bet zuidoosten van Overijssel. 

RESTPOPULATIES 

Drentbe en Friesland: De gebieden van
waaruit de gladde slang is gemeld vor
men restanten van een vroeger meer 
aaneengesloten verspreidingsgebied. 
De restpopulaties liggen voor een groot 
deel geisoleerd van elkaar door auto- en 
waterwegen en landbouwgebied. Door 

bet geringe aantal waarnemingen is niet 
duidelijk in hoeverre er nog sprake is 
van levensvatbare populaties in deze 
regio. Mogelijk zijn die nog aanwezig 
in bet Focbteloerveen en in bet bos- en 
beidegebied bij Diever (Boscboord, 
Berkenbeuvel) en in bet Dwingelooscbe 
Veld. Het Focbteloerveen beeft met 
waarnemingen uit zes kilometerbokken 
per uurbok de grootste dicbtbeid aan 
vindplaatsen in Nederland. 
Gelderland: Zoals reeds bij de adder is 
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GLADDE SLANG 1980 - 1990 

Coronella austriaca 
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Meldingen kwamen uit 1-2 km hokken 
per 5x5 km hok (bezetting <10%) 

~ Meldingen kwamen uit 3-5 km hokken 
per 5x5 km hok (bezetting 10-20%) 

~ Mcldingen kwamen uit 6 of meer 
km hokkcn per 5x5 km hok (bezetting >20%) 

geschreven, is de Veluwe door autosnel
wegen in stukken gesneden, waardoor 
ook voor de gladde slang de leefgebie
den onderling geisoleerd zijn geraakt. 
Omdat hoge en brede spoorbermen met 
loofbomen een habitat voor deze slang 
kunnen vormen (ZUIDERWIJK, 1989), 
is uitwisseling in principe mogelijk tus
sen subpopulaties die door een auto
snelweg gescheiden zijn, via een spoor
weg met beboste bermen. Een voor
beeld is te zien bij Wolfheze, waar glad-

de slangen in natuurgebiedjes aan beide 
zijden van de A50 voorkomen en ook 
de bermen bewonen van de spoorweg 
die ter plaatse de A50 kruist. Behalve 
van de Veluwe wordt de gladde slang 
nog regelmatig gemeld uit de bossen bij 
Mook en ook langs de daar lopende 
spoorbaan. Het leefgebied loopt bier 
door in Duitsland, waar de soort be
kend is van bet Reichswald (informatie 
H. Strijbosch en J. Thissen, zie ook bij 
de adder). Een andere grenspopulatie 
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komt voor bij het Wooldse Veen, waar 
de gladde slang uit vier kilometerhok
ken is gemeld. 
Limburg en Noord-Brabant: Uit een 
aantal Limburgse grensgebieden wordt 
de gladde slang af en toe gemeld, met 
name uit De Meynweg. Voorts is de Peel 
een bekend leefgebied voor de gladde 
slang. Op de grens van Brabant met 
Belgie komen twee grenspopulaties op 
geringe afstand van elkaar voor. Dever
spreidingsgebieden lopen hier mogelijk 
nog door in Belgie zodat er sprake kan 
zijn van een leefgebied dat wat betreft 
de omvang vergelijkbaar is met De Peel 
en De Meynweg. 

DISCUSS IE 
De drie soorten slang en hebben elk voor 
zich een eigen type landelijke versprei
ding. Bij de ringslang zijn de versprei
dingskernen relatief gezond; de verbin
dingszones tussen de kernen zijn echter 
verzwakt. Het beleid voor de ringslang 
moet op drie niveaus gericht zijn: verbe
teren van de leefgebieden, versterken 
van de interne structuur van de versprei-

dingskernen, en herstellen van het con
tact tussen de kerngebieden. Ten aan
zien van het laatste is de vraag: waar 
moeten de verbindingszones komen te 
liggen, en hoe moeten die eruitzien? 
Hierop wordt later ingegaan. 
Bij de adder zijn de twee overgebleven 
verspreidingskernen nog duidelijk aan
wezig maar ze zijn intern aangetast door 
een groot aantal barrieres. Verbindings
zones tussen de kernen bestaan niet 
meer en zijn op korte termijn niet her
stelbaar. De geografische afstand is te 
groat geworden en in het tussenliggende 
gebied komen geen restpopulaties voor 
die als 'stepping stones' zouden kunnen 
dienen. De versnippeting van leefge
bieden binnen de verspreidingskernen 
is op dit moment het grootste probleem. 
Het beleid voor de adder zal nu gericht 
moeten zijn op het verbeteren van leef
gebieden voor adders en het versterken 
van de interne structuur van de kern
gebieden. Op langere termijn kan de 
aandacht naar verbindingszones tussen 
verspreidingskernen uitgaan. 
Bij de gladde slang zijn de oude ver-

Boerenerf aan bosrand in Drenthe. Ringslangen worden regelmatig gezien rond de ho utstapel en de 
composthoop. In de composthoop worden eieren gelegd. Foto: A. Zuiderwijk. 
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spreidingskernen zodanig aangetast 
dat ze als kern niet meer herkenbaar 
zijn. Zo is bet verspreidingsgebied op 
de Veluwe opgebouwd uit een aantal 
subpopulaties waarvan de samenhang 
niet duidelijk is en waarschijnlijk niet 
meer bestaat. Wei komen op veel plaat
sen in bet land gelsoleerde populaties 
voor, bijvoorbeeld relatief veel in de 
zuidelijke provincies. Het beleid voor 
de gladde slang heeft als belangrijkste 
prioriteit bescherming van de (sub)
populaties zodat die zich kunnen hand
haven en mogelijk zelfs uitbreiden. 
Op langere termijn kunnen bier en daar 
verbindingen tussen subpopulaties wor
den hersteld. 

UITGANGSPUNTEN VOOR EEN BELEID 

VOOR DE RINGSLANG 

Voor een verbinding van de drie ver
spreidingskernen zijn de volgende twee 
alternatieven denkbaar: 
1. De verbinding tussen de noordelijke 

kern en de Veluwe gaat via bet mid
den van Overijssel, en tussen de 
Veluwe en de westelijke kern via de 
Gelderse Vallei. Dit is de 'oude 
route'. Een nadeel van deze route is 
dat de overgebleven resten leefge
bied van de ringslang, die de bouw
stenen zouden moeten vormen voor 
de verbinding, nog steeds in kwan
titeit en kwaliteit achteruitgaan, 
vooral in de Gelderse Vallei, maar 
ook in Overijssel. 

2. Een alternatieve mogelijkheid is 
een verbindingszone langs Flevoland 
welke aansluit bij aile drie versprei
dingskernen. Het Kuinderbos en de 
Weerribben van bet noordelijke 
kerngebied krijgen dan via de bossen 
langs de randmeren contact met de 
noordelijke Veluwerand, en op
nieuw via de randmeren contact met 
de populatie van de IJ sselmeerdij k 
in het westelijke kerngebied. Dit is 
voor ringslangen een 'nieuwe route' 

maar waarschijnlijk de meest realis
tische, om de volgende redenen. 

Ringslangen op de hogere zandgronden 
gaan harder achteruit dan in laagveen
gebieden en langs de IJsselmeerdijk. 
Kolonisatie van deze 'nieuwe route' zal 
moeten plaatsvinden vanuit de popula
ties van bet Kuinderbos en de Weer
ribben enerzijds en anderzijds tussen 
Amsterdam en Muiderberg. Genoemde 
populaties zijn redelijk stabiel en dat 
is nodig om migranten voor de nieuwe 
route te verwachten. De nieuwe route 
via Flevoland heeft een bijkomend 
voordeel: met de kolonisatie van Flevo
land komt een uitgestrekt leefgebied 
voor de ringslang beschikbaar, de Oost
vaardersplassen en de bossen langs de 
randmeren. In 1990 is begonnen met 
een onderzoek naar de leefbaarheid 
van deze gebieden voor ringslangen. 
De eerste indruk is dat de Oostvaar
dersplassen en de bossen langs de rand
meren in principe geschikt zijn als leef
gebied en dat de infrastructuur van 
Flevoland met weinig veranderingen 
voor migrerende ringslangen aangepast 
kan worden. Een plan hiervoor wordt 
uitgewerkt. Daarin wordt ook aandacht 
geschonken aan methoden voor een op
timaal beheer van de uitvalspopulaties, 
in de Weerribben en bet Kuinderbos, en 
die tussen Muiden en Amsterdam. 

UITGANGSPUNTEN VOOR EEN BELEID 

VOOR DE ADDER 

Om de interne structuur van de kern
gebieden te kunnen verbeteren moet 
nader worden gekeken naar de samen
hang van de subpopulaties binnen de 
kerngebieden. Een gezonde infrastruc
tuur van een verspreidingskern is opge
bouwd rond een aantal 'hot spots', 
vitale subpopulaties die omliggende 
minder levenskrachtige subpopulaties 
ondersteunen, en 'stepping stones', 
kleine locale leefgebiedjes die migratie 
tussen subpopulaties kunnen vereen-
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Goederenspoordijk en aanliggende volkstuinen en sloot in Diemen bij Amsterdam. Ha bitat voor 
ringslangen. Foto: A. Zuiderwijk. 

voudigen. Voor de adder zal duidelijk 
moeten worden waar de goede popula
ties voorkomen die als 'hot spot' in 
aanmerking komen; waar (rninder goe
de) populaties voorkomen die als ' step
ping stone' een rol kunnen spelen; hoe 

groot de afstand kan zijn tussen gebie
den die overbrugd worden en hoe de 
overbrugging eruit kan zien. Voorts is 
het erg belangrijk te weten wat de mini
male afmetingen van een leefgebied 
moeten zijn om een gezonde populatie 

Berm tussen een vergrast heideveld en een tweebaansweg in Drenthe. Vindplaats adder. 
Foto: A . Zuiderwijk. 



LACERTA 49(2) 59 

Opnarne langs de spoorlijn Ede-Arnhem waar gladde slangen en zandhagedissen werden gezien. 
De spoordijk gaat door natuurgebied, is ter plaatse 4 m hoog en begroeid met loofbomen. 
Foto: A. Zuiderwijk. 

adders te huisvesten. Antwoorden op 
deze vragen zoeken we in de noordelijke 
verspreidingskern. Daar liggen name
lijk een aantal kleine en minder kleine 
leefgebieden van adders ingebed in een 
natuurontwikkelingsgebied, voor de in
richting waarvan tevens adviezen ge
wenst zijn (conform het Natuurbeleids
plan van het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij). Verdere ge
gevens worden verzameld om een plan 
hiervoor te onderbouwen. 
Vervolgens moet er ook aandacht uit
gaan naar enerzijds de barrieres zoals 
snelwegen en anderzijds de functie die 
spoor-, fiets- en voetgangerstunnels 
daarbij als passage kunnen hebben. 
Veldwerk voor dit onderzoek is in 1991 
gepland voor de Veluwe. 

UITGANGSPUNTEN VOOR EEN BELEID 

VOOR DE GLAD DE SLANG 

Bescherming en beleidsmaatregelen 
voor de gladde slang moeten gericht 
zijn op het in stand houden en ontwik
kelen van de huidige populaties. De 
gladde slang is bijzonder zeldzaam ge-

worden in Nederland. De enkele goede 
populaties die bekend zijn zullen nader 
onderzocht moeten worden voor kennis 
over de afmetingen en inrichting van 
een potentieelleefgebied voor de glad de 
slang, zodat geadviseerd kan worden 
over inrichting en beheer van leefge
bieden. Voorts proberen we meer in
zicht te krijgen in de omvang van popu
laties, om te weten welke subpopulaties 
de potentie hebben tot uitbreiding. 
De kennis zal dan geextrapoleerd kun
nen worden naar potentiele leefgebie
den waar restpopulaties voorkomen. 
Veldwerk voor dit onderzoek is in 1991 
gepland voor de Veluwe. Voor Drenthe 
zal, aan de hand van vergelijkend bio
tooponderzoek, worden nagegaan wat 
de verdere mogelijkheden zijn voor de 
huidige leefgebieden van de gladde 
slang. 
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THE DUTCH SNAKES IN 1980-1990 
The distributions of the three indigenous snake 
species in the Netherlands during 1980-1990 have 
been mapped on SxS km squares. Analysis of the 
distribution patterns was focussed on the struc
ture of these patterns, in terms of connected ha
bitats and of barriers between populations. Me
thods are formulated for a policy of improve
ment of the distributions for each of the species. 
Dutch snake populations are considered to be (1) 
endangered, grass snake and adder, and (2) seri
ously endangered, smooth snake; they are isola
ted from other European populations. There is 
an ongoing process of habitat fragmentation in
side the country for the three species. 
Grass snakes nowadays have three main areas to 
live in our country. Small mutually separated ha
bitats occur between these areas. The question is 
whether the isolated habitats can be stepping sto
nes to migrating grass snakes between the main 
areas. Construction of a new, alternative migra
tion traject is therefore recommended. 
Adders occur in only two main areas, and in se
veral isolated habitats along the country's 
eastern border. The main areas are mutually se
parated by prominent barriers. Moreover, they 
are fragmented themselves. For this species, pri
ority must be given to a programme of habitat 
revalidation to improve the connection of habi
tats within the main areas. 
Smooth snakes are left some hands full of smal
ler habitats which are mutually separated by pro
minent barriers. All lie in nature reserves in the 
central and eastern provinces. The seriously en
dangered smooth snake must immediately be 
protected on a local level. Decline in numbers of 
animals and of local populations must be stop
ped at once by improvement of the circumstan
ces in the remaining habitats. 
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Terrariumbouw met behulp van plexiglas 

INLEIDING 
In de terrariumbouw komen we als 
meest gebruikte materiaal glas tegen. 
Hout en geplastificeerd spaanplaat 
worden in mindere mate ook wei ge
bruikt. Plexiglas zien we ecbter veel 
minder, dat is jammer, want dit mate
riaal biedt vele voordelen ten opzichte 
van de andere materialen. Sinds twee 
jaar bouw ik al mijn bakken van plexi
glas, ook wei perspex genoemd, en bet 
bevalt mij uitstekend. Door middel van 
dit artikel wil ik dit materiaal eens onder 
de aandacbt brengen. 

VOOR- EN NADELEN 
Zoals reeds opgemerkt beeft plexiglas 
vele voordelen boven ecbt glas. Om te 
beginnen is bet veel zacbter, waardoor 
bet minder kwetsbaar is en het zicb ge-

B 

makkelijk Iaat bewerken. Plexiglas be
slaat minder snel vanwege de lagere 
soortelijke warmte van het materiaal 
zelf, waardoor de ruiten al snel de terra
riumtemperatuur aannemen en er geen 
water meer op condenseert. 
Een belangrijk voordeel vind ik dat 
plexiglas de mogelijkheid biedt om er 
risicoloos in te kunnen boren, waardoor 
snoeren, slangen en kabels op iedere 
gewenste plaats uit of in de bak kunnen 
worden geleid. 
Plexiglas heeft echter ook nadelen. 
Aan de zacbtbeid van bet materiaal 
kleven ook nadelen: op plexiglas zijn 
al gauw krassen te zien en bij grote druk 
kunnen de ruiten aanzienlijk doorbui
gen. Dit laatste is te verbelpen door 
dwarsstripjes aan te brengen. Daar
naast is plexiglas niet overal verkrijg
baar en de prijs per vierkante meter 
ligt wat boger dan die van gewoon glas. 
Het is bekend dat sommige kunststof
fen de buid van amfibieen irriteren. Uit 
mijn waarnemingen maak ik op dat dit 
met plexiglas niet het geval is. 
Er wordt beweerd dat plexiglas na ver
loop van tijd minder doorzicbtig (troe
bel) zou worden. Ik beb enkele bakken 
nu twee jaar staan, waarbij van dit ver
scbijnsel nog absoluut geen sprake is. 

~· BEWERKEN 
Plexiglas laat zich gemakkelijk hewer
ken. Om de uitleg te vergemakkelijken 
zet ik als voorbeeld de ruiten A en B 
tegen elkaar (zie figuur 1). De gewenste 
grootte van de ruiten kan eenvoudig 
met een bandzaag die ook voor bet 
zagen van bout wordt gebruikt, worden 
gezaagd. Voor een beter en mooier re
sultaat moeten de zaagranden worden 
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a. Schroer vanaf de achterkant 
door een ruim gat in bet plexiglas 
direct in bet te bevestigen ma
teriaal. Te gebruiken voor o.a. 
takken, handvaatjes en achter
wanden. 

b. Bout met moer vanaf achterkant 
door een ruim gat in bet plexi
glas en bet te bevestigen mate
riaal. Te gebruiken voor o.a. 
takken, achterwanden, ventila
tieroosters en plantenbakjes. 

c. Parker vanaf voorkant door een 
ruim gat in bet te bevestigen 
materiaal in een passend gat 
in bet plexiglas. Te gebruiken 
voor o.a. takken, roosters, 
achterwanden. 

gladgevijld. Met een platenzaagmachi
ne gezaagde ruiten zijn vaak preciezer 
van afmetingen en hebben al een vrij 
gladde zaagrand waardoor gladvijlen 
minder noodzakelijk is. 
Plexiglas kan op dezelfde wijze als glas 
worden gelijmd met siliconenkit mits de 
te kitten delen worden geschuurd en be
werkt met een voorsmeermiddel (pri
mer). Voor bet nog steviger aan elkaar 
bevestigen van de ruiten kunnen we 
daarnaast gebruik maken van schroe
ven, zogenaamde 'parkers' of zelftap
pers. Hiervoor moeten we eerst met een 
houtboor gaten voorboren. Het is van 
belang dat de voorgeboorde gaten even 
wijd zijn als de dikte van de parkers ex
clusief de schroefdraad. Wanneer we 
een waterdichte verbinding willen be
werkstelligen, dan kan dat eenvoudig 
door er alvorens de ruiten aan elkaar te 
schroeven bier wat siliconenkit tussen te 
spuiten. We kunnen echter ook na bet 
schroeven de naad of naden alsnog wa-

terdicht maken. Gebruik voor bakken 
waarin een vochtige biotoop zal worden 
nagebootst bij voorkeur roestvrijstalen 
parkers, anders gaan ze roesten. 
Eerder werd reeds bet gemak van boren 
in plexiglas genoemd. Daardoor kun
nen kabels, slangen en snoeren op 
elke gewenste plaats in en uit de bak 
worden geleid, maar er kunnen ook 
heel gemakkelijk scbarnieren, ta kken, 
acbterwanden, ventilatieroosters etc. 
met scbroeven aan bet plexiglas worden 
bevestigd en weer worden verwijderd. 
In Figuur 2 is een drietal bevestigings
mogelijkheden weergegeven. 
Heel praktisch is dat plexiglas uitste
kend met glas kan worden gecombi
neerd. Ook dan kan weer gewoon sili
conenkit worden toegepast plus een 
voorsmeermiddel op bet plexiglas. 

TOEPASSING 
In principe kan plexiglas overal worden 
toegepast waar glas wordt gebruikt. 
Evenals dat voor glas bet geval is, kan 
bet ook met andere materialen worden 
gecombineerd. Het lijkt mij echter zin
vol te stellen dat plexiglas bet beste kan 
worden toegepast op plaatsen waar in 
glas zou moeten worden geboord. 

TOT SLOT 
Houdt u bet bovenstaande eens in 
gedacbten en ontdek bet gemak van 
probleemloos boren en zagen in een 
onbreekbaar en tocb transparant 
materiaal. 

PLEXIGLASS IN VIVARIA 
Plexiglass is one of the less used materials in the 
building of vivaria. This material has many ad
vantages normal glass does not have. For exem
ple, it is softer than normal glass, it is less fragile 
and it is easy to saw and to drill. It can be used to 
build stronger and faster. But there are also some 
disadvantages. The softness of plexiglass causes 
it to scratch quickly and bend by great pressure. 
I think it is best to apply plexiglass at places where 
a transparant material is needed, but where nor
mal glass would be too vulnerable. 
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BOEKBESPREKING 

HarlekinfrOsche der Gattung Ate/opus 
Ralf Heselhaus & Matthias Schmidt, 
1988 

AI weer een klein boekje over een groep 
terrariumdieren van de hand van Hesel
haus, dit keer samen met Schmidt. Het 
is daardoor niet veel anders geworden 
dan de eerdere uitgaven, over pijlgif
kikkers, boomkikkers en daggekko's. 
De opbouw is hetzelfde: eerst wat alge
mene hoofdstukken, waaronder een 
paar over waarnemingen in de natuur. 
Daarna een aantal besprekingen van 
soorten. Het boekje is ook weer uitge
voerd met fraaie kleurenfoto's en goede 
zwartwitfoto's. Maar nog steeds gaat 
de tekst hoofdzakelijk over de eigen 
ervaringen van de schrijver, in dit geval 
schrijvers. 
De tekst is beperkt, bij elkaar ongeveer 
elf bladzijden Lacerta. Over de inhoud 
van die tekst ben ik niet zo te spreken. 
De schrijvers weiden soms bladzijden 
lang uit over hun ervaringen in de bio
toop van de dieren (volledig kletsnat 
klimmen we uit ooze hangmatten ... 
etc.), zonder dat de lietbebber daar 
veel wijzer van wordt. Over een aantal 
zeer praktische punten blijven ze weer 
in bet vage, in bet bijzonder waar bet 
bet kweken betreft. Er is in de tekst en 
de foto's meer ruimte gegeven aan bet 
wei en wee van de schrijvers dan aan 
bijvoorbeeld bet geslachtsonderscheid. 
Ik heb nergens in bet boekje een ander 
geslachtsverschil kunnen vinden dan de 
grootte. Hoogst onhandig als er maar 
een exemplaar voorhanden is. De 
schrijvers memoreren telkens weer dat 
de kweek van Ate/opus moeilijk is, 
maar als er een kweek gelukt is, be
schrijven ze dat in twee regels, waaruit 
weinig informatie te halen valt. De sug
gestie dat mannetjes en vrouwtjes ge
scheiden gehouden moeten worden 

staat min of meer toevallig in bet 
hoofdstukje terrariumbouw. En ner
gens gaan de schrijvers in op de om
klemming, die bij deze kikkers onge
woon lang kan duren (tot drie maan
den) en bij gebrek aan voldoende eiaf
zetmogelijkheden zelfs dodelijk kan af
lopen. 
Waar de schrijvers literatuur aanhalen, 
interpreteren ze die mijns inziens net 
verkeerd. Het genus Ate/opus behoort 
tot de Bufonidae, niet tot de Atelopi
dae. Voor Ate/opus varius halen de 
schrijvers weer de ondersoorten van 
TAYLOR (1952) van stal, terwijl SAVAGE 

(1972) toch heeft aangetoond dat in de 
grote variatie binnen varius ondersoor
ten niet af te bakenen zijn. Het soorten
overzicht achterin bet boek bevat aileen 
soorten uit Colombia, en de be
schrijving ervan is overgenomen uit 
COCHRAN & GOIN (1970). Daar is op 
zich niets tegen, maar Cochran en Goin 
beschrijven dieren op alcohol. Wie 
levende dieren bezit heeft aan de be
schrijving die Heselhaus en Schmidt 
bier hebben overgenomen niets. Echte 
terrariumartikelen over Ate/opus (b.v. 
MEBS, 1980) worden niet aangehaald. 
De naamgeving is niet altijd correct. 
Het kikkertje op bladzijde 19 lijkt me 
een Ate/opus spurrelli. De ondersoort 
van A. spumarius beet barbotini in 
plaats van barbatini. De soort die is 
beschreven als A. s. spumarius is niet 
spumarius (die heeft een gladde huid), 
maar waarschijnlijk longibrachius. 
Afsluitend, dit boekje over klompvoet
kikkers bevat mooie plaatjes en is daar
om de moeite waard. Het wekt echter 
de indruk een handboekje over klomp
voetkikkers te zijn en dat is bet zeker 
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niet, daarvoor is de informatie te een
zijdig en te beperkt. 
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BOEKBESPREKING 
Die Slangen Europas und rundum das 
Mittelmeer 
Dr. Ulrich Gruber 

In dit boek worden aile Europese slan
gen aan de lezer voorgesteld. Anders 
dan in de reptielen- en amfibieengids 
van Elsevier wordt bet begrip Europa 
heel ruim genomen. Zo wordt behalve 
heel West-Europa ook Oost-Europa, 
inclusief bet Europese deel van Rusland 
behandeld. Rondom de Middellandse 
Zee zijn behalve de Europese Ianden 
ook de Afrikaanse Ianden tot aan de 
Sahara opgenomen. Aan de oostelijke 
Middellandse Zee worden Israel, Liba
non, Jordanie en Syrie, voor zover zij 
door bet zeeklimaat worden bernvloed, 
meegenomen. 
Er is een algemeen hoofdstuk waarin 
onder andere de lichaamsbouw, de 
voortbeweging, de zintuigen, bet na
tuurlijke voedsel, bet vervellen en de 
voortplanting worden behandeld. 
Alles beknopt, maar voldoende voor 
een algemeen begrip over bet fenomeen 
slang. Speciaal en uitvoerig wordt inge
gaan op gifslangen. Over de soorten 
gif, de werkingen daarvan, over serum
winning en wat te doen bij slangebeten. 
Er wordt ingegaan op de systematiek 
van de slangen en er is een praktische 
determinatietabel opgenomen. ledere 
leek zal bier na enige oefening vlot mee 
kunnen werken. De tabel verwijst eerst 
naar de juiste familie. Daama kan door 

Salamandra 16 (2) : 65-81. 
SAVAGE, J.M., 1972. The Harlequin frogs, ge
nus Ate/opus, of Costa Rica and Western Pana
ma. Herpetologica 28 : 77-91. 
TAYLOR, E.H., 1952. A review ofthe frogs and 
toads of Costa Rica, Univ. Kansas Sci. Bull. 35 : 
577-942. 

Peter Mudde 

verdere determinatie bet juiste geslacbt 
worden gevonden, maar ook kan de 
pagina worden opgezocbt waar de fa
milie begint, en dan kan worden door
gebladerd tot aan de gezochte slang. 
De afbeeldingen zijn goed tot zeer 
goed. Soms zijn verschillende kleurva
rianten afgebeeld. Er wordt een be
schrijving gegeven van de lengte, bet 
postuur, de ogen, de bescbubbing, bet 
kleurpatroon en over bet al dan niet 
giftig zijn. Verder wordt de biotoop 
omschreven. Er is informatie over ge
drag, voeding en voortplanting. Heel 
praktisch is ook de lijst met soorten 
per land. Nederland wordt In de Bene
lux samengevat. Dat maakt bet niet 
extra moeilijk, er komen slechts drie 
soorten voor in de Benelux. 
Tot slot wordt nog een lijst van aanbe
volen literatuur gegeven. Een verant
woording van alle geraadpleegde litera
tuur ontbreekt echter. Zo'n verant
woording zou zeker een lange lijst van 
titels opleveren. 
Het boek meet 14x20 em en is voorzien 
van een harde geplastificeerde kaft. 
Dit werk zal zeker veel gemak opleveren 
bij eventuele tocbten door Europa. 

Wim Jacobi 
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naar u thuis! 

Levende insekten en wormen zijn een 
uitstekend voedsel voor vogels en andere 
insekten-eters. Ze zijn ook geschikt als 
visvoer of aas. Tech is dit voedsel lang niet 
overal verkrijgbaar in de speciaalzaken. 
De oplossing hiervoor is (al sinds 1988!) 

HUISKREKEL 
aantal 

maat 3 maat 4 maat 5 maat 6 maat 7 maat 8 PRIJS lnsekt Expresse Ievert door geheel 
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aantal x 6 
aantal x 12 
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ca. 660 gr.) 100 gr. 12,oo =!!Ii!!!!!i!!! U krijgt aile artikelen geed verpakt 
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:::::::::::::::: TEao LARVEN· PRIJS 45o st. &5,oo !!!!Ji!i!!!!!! U betaalt direkt aan de bezorger. 
!/!!!!!!!!!!!!!. -~:::e:c~~~~ ~g ::: ~:~g DENDROBEANA WORME~RIJS !!!!!i!i!i!i!!!i N.B.: vaste verzendkosten per order f 7,50. 
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