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Lacerta 
Lacerta is de tweemaandelijkse publikatie van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. De vereniging heeft onge
veer 2000 leden, waarvan ruim 150 in het buitenland. Voor plaatsing komen in aanmerking artikelen over reptielen, amfibieen, terrariumtech
niek, terrariumplanten en geleedpotigen. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting, gedrag en ecologic. 
De vereniging en het tijdschrift hebben geen winstoogmerk. Medewerkers en auteurs ontvangen geen honorarium. Ovemame van artikelen ai
leen na schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur. 
Internetaansluiting: http://www.xs4all.nirlacerta (gebruik dit nummer niet voor correspondentie en manuscripten). 

Aanwijzingen voor auteurs 
Aile correspondentie betreffende het tijdschrift Lacerta via de hoofdredacteur. 
Manuscripten bij voorkeur insturen op MS-DOS diskette in WordPerfect zonder opmaakcodes (of anders in een ASCII-hestand) samen met 
twee afdrukken. lndien dit niet mogelijk is, dan in drievoud getypt met dubbele regelafstand en brede marge. 
Het manuscript dient niet al eerder gepubliceerd te zijn, of tegelijkertijd elders ter publikatie aangeboden te worden. 
Raadpleeg voor stijl en indeling recente nummers van Lacerta. Na de titel met Nederlandse en wetenschappelijke naam, volgen de naam en het 
adres van de auteur en een korte inleiding. De overige tekst onderverdelen in hoofdstukken met zo kort mogelijke kopjes. Geen voetnoten ge
bruiken. Het artikel beeindigen met een Nederlandse samenvatting, die in het Engels wordt vertaald, en een alfabetische literatuurlijst met alle 
in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven (artikel, boek, verzamelwerk): 
LEEUWEN, F. VAN, 1984. De Japanse vuurbuiksalamander (Cynops pyrrhogaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42: 230-237. 
MERTENS, R. & H. WERMUTH, 1960. Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main. 
ScHNEIDER, B., 1981. Algyroidesfitzingeri (Wiegmann, 1834)- Tyrrhenische Kieleidechse.ln: BoHME, W. (red.). Handbuch der Reptilien und 
Amphibien Europas. Band I. Echsen 1: 392-401. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden. 
Als illustraties komen in aanmerking goede dia's, zwartwit- en kleurenfoto's, en zwartwit-tekeningen (in zwarte inkt) elk op een apart blad. 
Tekeningen en foto's maximaal op A4 formaat inzenden. De genummerde illustraties dienen elk vergezeld te gaan van een korte tekst als on
derschrift. Verrneld deze teksten op een apart vel. Dia's krijgt u teruggestuurd, overige illustraties aileen op verzoek. Auteurs ontvangen drie 
presentexemplaren, eventueel meer na overleg vooraf met de hoofdredacteur. 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de vereniging omvat onder meer een abonnement op Lacerta (zesmaal per jaar) en het Mededelingenblad (elfmaal per 
jaar). Verenigingsjaar en jaargang lopen van oktober tot en met september. De contributie voor 1995-1996 bedraagt /55,00 (Nederland en 
Belgie), /80,00 (elders). 
Adreswijziging, aanmelding, of opzegging (dit laatste voor I september) bij de ledenadministratie. 
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De Amoer-rattenslang (Eiaphe schrencki) 

Familie Colubridae. 
Amoergebied en Mantsjoerije. Gevonden tot op 3000 m boogte. 
Tot maximaal 1, 70 m lang. Jonge dieren zijn opvallend anders van kleur: licbtbruin 
met donkerbruine, zwart omzoomde dwarsbanden. 
Warme droge bellingen en bermen in een overigens beuvelacbtige en bosrijke om
geving. 
Tot 15 eieren die bij een broedtemperatuur rand de 26°C na zeven tot tien weken 
kunnen uitkomen. Jonge dieren kunnen na eenjaar al een meter lang zijn en na drie 
jaar geslacbtsrijp. 
Knaagdieren, vogels en eieren. 
Ten opzicbte van de verzorger meestal niet agressief; ze zullen niet gauw bijten. 
Ze zijn vaak wat onbandig in bet vangen van knaagdieren. 
Deze dieren willen een redelijk ruim terrarium, met een waterbak en een scbuil
gelegenbeid in de vorm van een doos of een nestkastje. In de winter is een rust
periode (met een korte daglengte en lagere temperaturen) aan te bevelen. Yoor bet 
kweken is een dergelijke rust zelfs onontbeerlijk. 

MARLE, R. VAN & K. LANGEVELD, 1991. De Amoer-rattenslang (Eiaplre schrenckii schrenckii) 
in het terrarium. Lacerta 49: 71-77. 

Tekening: Leen Zuydgeest 
© Diergaarde Blijdorp 

Metalen plaatjes 

Tekst: Peter Mudde 

Veilig terrariumbouden is een belangrijke zaak. In dit kader kunnen overigens een 
rookmelder en een klein (auto)brandblussertje in de terrariumkamer geen kwaad. 
Sinds een aantal jaren is er een groat aantal mensen dat zijn terraria van geplastifi
ceerde spaanplaat maakt. Dit materiaal is nogal brandbaar, en om die reden beb ik 
bet eigenlijk nooit aangedurfd om tittingen van gloeilampen recbtstreeks aan de 
spaanplaat te bevestigen wanneer bierin gloeilampen geplaatst moeten worden van 
meer dan 40 watt. Ik wilde ecbter tocb de boven~ant van de fitting buiten bet terra
rium bebben (zo weinig mogelijk kabels met 220 volt in bet terrarium) en daar beb 
ik bet volgende op gevonden. Een plaatje aluminium (bij doe-bet-zelf zaken of vaak 
ook bij bet grof vuil...) zagen we af op de maten 20x20 em. Hierin zagen we een 
rondje ter grootte van de fitting. Nu plaatsen we de fitting in bet aluminium, en bet 
aluminium plaatje scbroeven we over een gat van 15xl5 em in de bovenkant van 
bet terrarium. De spaanplaat van bet terrarium staat nu niet meer direct bloat aan de 
warmte van de gloeilamp, maar de warmte wordt verspreid en getemperd door bet 
metaal. 
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Andere bladen: Van gifstoffen tot medicijnen 

HARVEY, A.L., 1995. From venoms to toxins to drugs. Chemistry and Industry 22: 914-916. 

Vergif kan worden gebruikt om Ieven te vemietigen of om aandoeningen te behandelen, maar 
bet kan ook als basis dienen om nieuwe behandelingsmethoden te ontwikkelen. 
AI in de vorige eeuw werd curare, bet pijlgif uit Zuid-Amerika, als uitgangspunt gebruikt voor 
allerlei onderzoek dat uiteindelijk leidde tot de ontwikkeling van tubocurarine, een spierver
slapper. 
Een spectaculair voorbeeld van bet gebruik van giftige stoffen is het botulisme-toxine, uitge
scheiden door de bacterie Clostridium botulinum. Deze uiterst giftige verbinding is vanwege 
zijn zeer specifieke eigenschappen bijzonder geschikt om in lage doseringen bij plaatselijke 
toediening als spierverslapper op te treden in geval van spastische aandoeningen. 
Zeer succesvol zijn ook de produkten ontleend aan slangengif. Zo is uit bet gif van Bothrops 
jararacussu een verbinding gei'soleerd die een enzym remt dat verantwoordelijk is voor bloed
drukverhoging. Uit deze stof is een hele reeks zogenaamde ACE-remmers ontwikkeld, die alle
maal gebruikt worden om hoge bloeddruk te bestrijden. Geneesmiddelen van dit type zijn op dit 
moment absolute bestsellers. 
Vaak bevat slangengif ook verbindingen die de bloedstolling tegengaan, handig als je gif in de 
bloedbaan van je prooidier wilt brengen. Veel van die verbindingen zijn gekarakteriseerd, na
gemaakt en waar nodig iets veranderd en worden nu gebruikt als 'bloedverdunners'. 
Een van de meest aansprekende gevallen van de ontwikkeling van geneesmiddelen is ontleend 
aan bet gif van Mamba's (Dendroaspis). Daaruit zijn verschillende eiwitten gei'soleerd, de 
dendrotoxines, die allemaal in staat bleken om selectief de verschillende kalium-kanalen te 
blokkeren. Kalium-kanalen zijn betrokken bij de voortgeleiding en overdracht van zenuwim
pulsen. Er bestaat een groot aantal typen kanalen die verschillende eigenschappen bezitten. Het 
kan dus van therapeutische waarde zijn als je selectief bepaalde kanalen kan blokkeren, terwijl 
andere onaangetast blijven. Zo zou je door een bepaald type kanaal te blokkeren sommige be
schadigde zenuwcellen kunnen activeren en zo bijvoorbeeld bij patienten met de ziekte van 
Alzheimer enige verlichting kunnen brengen. Ook zou overmatige elektrische hersenactiviteit 
in het geval van een epileptische aanval gereduceerd kunnen worden. Op dit moment worden 
allerlei verschillende van dendrotoxines afgeleide verbindingen ontwikkeld voor dit soort toe
passingen. 
Een speciaal kalium-kanaal, dat betrokken is bij de activering van lymfocyten (witte bloedcel
len), wordt geblokkeerd door margatoxine, gelsoleerd uit het gif van de schorpioen 
Centruroides margaritatus. De verbinding vindt dus nu toepassing in de behandeling van auto
immuunziekten en in de voorkoming van afstotingsreacties bij transplantaties. 
Zeeslakken (Conus) en vogelspinnen (Grammo-stola spatulata) zijn leveranciers van ro
Conotoxine respectievelijk ro-Grammotoxine, blokkeerders van bepaalde types calcium-kana
len. Door een blokkade van deze kanalen wordt voorkomen dat hersencellen een overdosis im
pulsoverdrachtsstoffen afgeven, zoals gebeurt na een beroerte. Zo'n overdosis kan bet afsterven 
van zenuwcellen tot gevolg hebben, dus deze blokkade zal de hersenbeschadiging beperkt hou
den. Ook kan het blokkeren van bepaalde calcium-kanalen nuttig zijn bij de bestrijding van 
chronische zenuwpijn. 
Gelukkig hoeven de leveranciers van de toxines niet steeds gevangen te worden. Aileen in bet 
begin van een onderzoekstraject leveren ze bet voorbeeld. De industrie borduurt daama ijverig 
hierop voort. 

Samenvatting: John Boonman 
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Achtergronden van dynamiek in de natuur 
Een ecologische beschouwing 

INLEIDING 
Met een terrarium probeer je een stukje 
natuur in huis te halen. Een stukje na
tuur, direct bij de hand en precies zoals 
u het graag wilt zien. Maar u zult het 
roerend met me eens zijn als ik stel dat 
juist het observeren van amfibieen en 
reptielen in de vrije natuur het meest in
teressant is. Dit kan op vakantie maar 
gelukkig ook nog in eigen land. Op een 
hete zomerdag in het gras van een 
spoordijk liggen of op een druilerige 
morgen een moerasje in; de indrukken 
die je dan opdoet van een dier in zijn 
biotoop vertellen je meer over dit dier 
dan wanneer je vanuit je luie stoel in 
een glazen bak tuurt. 
In het dichtbevolkte Nederland liggen 
ontmoetingen met amfibieen en reptie
len steeds minder in het verschiet. 
Claims op ruimte, evenals milieuver
ontreinigingen dringen het areaal aan 
natuur steeds verder terug. De resteren
de gebieden worden in toenemende 
mate versnipperd. 
Voor de herpetofauna is dit uiteraard 
niet bevorderlijk. Ik zal eerst ingaan op 
wat theorie over de ontwikkeling van 
populaties. Mijns inziens is dit belang
rijk voor een goede standpuntbepaling 
ten aanzien van activiteiten op het ge
bied van natuurbescherming en natuur
ontwikkeling die heden ten dage plaats
vinden. 
Vervolgens zal ik de relatie tussen de 
besproken theorie en het Nederlandse 
natuurbeleid leggen. Tenslotte zal ik 
duidelijk maken waarom juist de herpe
tofauna zo kwetsbaar is. 

ACHTERGRONDEN 
Factoren omtrent het voorkomen en 
voortbestaan van dieren en planten zijn 

al heel lang vrij intensief bestudeerd. 
De eerste, nogal veel omvattende theo
rie hierover kwam van de onderzoekers 
MACARTHUR & WILSON ( 1967). De 
kern van hun zogenaamde eilandtheorie 
vormt nog steeds een belangrijke pijler 
voor de studie naar de dynamiek in po
pulaties. Bovengenoemde auteurs be
schreven een model waarin het aantal 
soorten dat op een eiland voorkomt het 
resultaat is van twee processen: koloni
satie door nieuwe soorten en uitsterven 
van reeds aanwezige soorten. Beide 
processen leiden tot een zogenaamd 
evenwicht: een constant aantal soorten. 
In het evenwicht is het aantal soorten 
constant, maar dat betekent niet nood
zakelijkerwijs dat de soortensamenstel
ling dezelfde blijft. Er sterven bijvoor
beeld I 0 soorten uit en er komen 1 0 
nieuwe soorten bij, zodat het totaal aan
tal soorten even groot blijft. De mate 
waarin dit proces optreedt hangt voor
namelijk af van de grootte en de Jigging 
van het eiland. 
Een groot eiland zal meer en grotere 
populaties van een soort kunnen huis
vesten dan een klein eiland. De kans dat 
een soort er uitsterft wordt daardoor 
verkleind. Zo kunnen er meer soorten 
op zo' n eiland voorkomen dan op een 
kleiner eiland. 
Onderzoekers bewezen deze relatie op 
de volgende manier. Van een eilanden
groep worden per eiland de aantallen 
soorten van een bepaalde diergroep ge
teld. Als van elk, of bijna elk willekeu
rig tweetal eilanden dat je vergelijkt de 
grootste de meeste soorten huisvest, is 
de relatie bewezen. 
DIAMOND ( 1972) deed een dergelijk on
derzoek voor eilanden in de Stille Zuid
zee betreffende watervogels, en IN DEN 
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BoscH ( 1985) verge leek de lndonesi
sche eilanden in rijkdom aan soorten 
slangen ( een van de weinige herpetolo
gische voorbeelden in de literatuur). 
Met de ligging van een eiland wordt de 
afstand tot het vasteland bedoeld. Een ei
land dat dicht bij het vasteland ligt zal 
gemakkelijker door planten en dieren te 
bereiken zijn, met als resultaat meer 
soorten en sterkere populaties. 
Het belang van de ligging en de grootte 
van een eiland werd ook door onderzoek 
van DEN BOER ( 1971; 1985; 1987 en 
1990) aan loopkevers bevestigd. Hij in
ventariseerde in Wijster verschillende 
boseilandjes gedurende opeenvolgende 
jaren. In kleine eilandjes bleken loopke
vers die aan bos gebonden waren meer 
kans op uitsterven te hebben. 
Hij bewees met zijn inventarisaties te
vens het belang van verbindingen tussen 
'eiland' en 'vasteland'. Het bleek name
lijk heel normaal te zijn bij veel soorten 
dat lokale populaties bij tijden uitster
ven, zelfs zonder speciale aanleiding. 
Dit verlies moet worden opgevangen 
door het voortdurend stichten van nieu
we populaties. Dit moet natuurlijk wei 
mogelijk zijn. Wanneer een populatie zo 
gelsoleerd ligt dat het onbereikbaar is 
voor kolonisten, is het ten dode opge
schreven; vroeg of laat sterft de popula
tie op die plek uit. Aileen een geschikt 
'eiland' is dus niet genoeg. Verbindin
gen moeten er voor zorgen dat de popu
latie levensvatbaar blijft door de moge
lijkheid tot herkolonisatie. In principe 
verkleint een verbinding de afstand tus
sen eiland en vasteland. 
Een groter aantal soorten is te beschou
wen als een verrijking voor de natuur. 
Het belang van de eilandtheorie voor de 
natuur in Nederland volgt uit de analogie 
tussen echte eilanden en natuurgebied. 
Te midden van een 'zee' van ongeschikt 
gebied (landbouw, snelwegen, bebou
wing etc.) kun je veel natuurgebieden in 
Nederland als een eiland beschouwen. 

0 A 0 

0 8 00 
00 

00 0 0 
c 

00 0 0 

0 D 000 00 

000 E 000 

0 F 
Ligging natuurgebieden. De linker situatie is 
altijd beter dan de rechter situatie (uit KLOEG, 

1991). 

NEDERLANDS NATUURBELEID 
Bovenstaande resultaten van ecologisch 
onderzoek en de theorie zijn een belang
rijk onderdeel van het natuurbeleid dat 
de Nederlandse regering op dit moment 
voert. De eilandtheorie wordt in 
Nederland wei als basis gebruikt voor 
gelsoleerde natuurgebieden in een cul
tuurlandschap (eilanden). 
Voor het natuurbeleid zijn een aantal 
vaste regels opgesteld. Ze zijn afgeleid 
van de eilandtheorie en gaan in op de lig
ging en grootte van een natuurgebied. 
Deze zijn: 
- een groot natuurgebied is beter dan een 
klein natuurgebied (zie figuur, A); 
- een groot natuurgebied is beter dan 
meerdere gebiedjes met tezamen dezelf
de grootte (B); 
- meerdere gebieden dicht bij elkaar is 
beter dan meerdere gebieden ver uit 
elkaar (C); 

Lacerta 54( 5) 



Lacerta 54(5) 

- drie gebiedjes die een driehoek vor
men is beter dan drie gebiedjes die op 
een lijn liggen (D); 
- drie gebiedjes die op een lijn liggen en 
onderling verbonden zijn is beter dan 
drie gebiedjes op een lijn die niet ver
bonden zijn (E); 
- en een rond natuurgebied is beter dan 
een langgerekt natuurgebied van de
zelfde oppervlakte (F). 
Men wil allereerst •natuureilanden' be
houden en creeren. Daarvoor worden, 
ook door particuliere organisaties, acti
viteiten tot natuurbehoud en natuuront
wikkeling ontplooid. Deze activiteiten 
zijn al sinds het begin van deze eeuw 
belangrijk. Vrij nieuw is echter het be
lang dat aan het verbinden van deze ei
landen wordt gehecht. Houtwallen, 
poelen en kleine natuurgebiedjes ('step
ping stones') vormen nu belangrijke 
doelen. 
De ambtelijke taal omtrent dit beleid 
heeft het vaderlandse vocabulaire nog 
eens verrijkt: de 'kerngebieden' en 'ver
bindingszones' vormen de 'ecologische 
hoofdstructuur' van Nederland: dat is 
de koers die momenteel met de natuur 
in ons land gevaren wordt. 

PROBLEMATIEK VAN DE HERPE
TOFAUNA 
We kunnen voor amfibieen en reptielen 
in het algemeen een aantal knelpunten 
aangeven, dat speci tieke aandacht voor 
deze soorten noodzakelijk maakt. 
Enkele uitzonderingen daargelaten (b. v. 
de Rugstreeppad) zijn reptielen en am
fibieen slechte verspreiders; ze zijn dik
wijls erg honkvast. Padden, salaman
ders, kikkers en sommige reptielen die 
trekken doen dit om van habitat te wis
selen vanwege de voortplanting of win
terslaap. Het gaat dan om enkele tot 
honderden meters. Dit feit kan een soort 
- in het kader van het eerder besproken 
'normale' uitsterven - noodlottig zijn 
als habitats te gei"soleerd Iiggen. Zelfs 

zonder duidelijk aanwijsbare reden 
kunnen populaties stuk voor stuk ver
dwijnen zonder dat de soort ertoe komt 
om nieuwe te vestigen. 
Populaties, behorend tot de herpetofau
na, Iaten zich ook nogal gemakkelijk 
isoleren door hun kleine actieradius. In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld een vo
gel, die grote gebieden met vele 
habitateilanden kan bezoeken, kan voor 
een hagedis een strook akkerland van 
enkele tientallen meters al een onover
komelijke barriere vormen. Vandaar 
dat houtwallen (als verbinding maar 
ook als habitat op zich), poelen (als 
stepping stones) en natuurlijk tunnels 
onder de weg door van heel groot be
lang zijn. 
Omdat de meeste soorten reptielen (en 
amtibieen in mindere mate) zich in 
Nederland (nog) niet hebben aangepast 
aan menselijke omgevingen is habitat
vernietiging ( ook met het oog op de 
honkvastheid) een belangrijke nagel 
aan de doodkist van veel soorten. Denk 
maar aan voortplantingswateren zoals 
vennen, sloten en drinkpoelen voor am
tibieen in het algemeen. 
Voor een soort is het gevaarlijk om in 
kleine aantallen per habitat voor te ko
men. Lage dichtheden zoals die dik
wijls optreden bij reptielen en amfi
bieen zijn dan bij een kleine verstoring 
vaak al funest voor de populatie. 
Tenslotte zijn, ironisch genoeg, die
renbeschermingsmaatregelen indirect 
soms ook nadelig. Inspelend op de pu
blieke opinie zijn vee) organisaties ge
neigd zich te richten op de grotere die
reo, meestal roofdieren. Mijns inziens 
zonder voldoende de gevolgen voor 
prooidieren in acht te nemen. In 
plaats van te zorgen voor goede om
standigheden voor aile dieren uit de 
bijbehorende voedselpiramide, waarna 
de soort vanzelf zou moeten terugko
men als indicator voor een goede 
milieukwaliteit, wordt de predator op 
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zich in de watten gelegd, denk bijvoor
beeld aan de otter. Als de waterkwaliteit 
en het leefgebied verbeterd zouden 
worden, zouden er weer voldoende ge
zonde vissen en amfibieen zijn die het 
mogelijk maken om een populatie ot
ters in stand te houden. 

WAT KUNT U DOEN VOOR DE NE
DERLANDSE HERPETOFAUNA? 
Allereerst kan uw tuin, zelfs het klein
ste stadstuintje waar u het nooit van ver
wacht had, een niet te verwaarlozen bij
drage leveren aan het versterken van de 
ecologische hoofdstructuur. Het kan 
een toevluchtsoord voor dieren zijn, die 
anders de dood zouden vinden, en zich 
nu kunnen voortplanten of aansterken 
om verder te trekken naar grotere na
tuurterreinen. U kunt deze dieren water 
bieden in de vorm van een poel of vij
ver, en u kunt voedselinsecten aantrek
ken met wilde planten en een niet te net 
tuinbeheer. Vele van dit soort tuinen aan 
elkaar geregen zullen tezamen een 
mooi natuurgebied kunnen vormen. De 
amfibieen bij uw buurman kunnen bij u 
in de vijver komen en omgekeerd. 
Daarnaast kunt u zich inzetten voor gro
tere projecten die met vereende krach
ten tot stand gekomen zijn. Poelen en 
landgoederen hebben onderhoud nodig, 
waarvoor meestal geen geld is. De 
stichting Natuurmonumenten, de 
ANWB en natuurorganisaties organise
reo regelmatig werkweken en -weeken
den. 
Ook monitoring is belangrijk. De her
petogeografische dienst houdt nauwge
zet de ontwikkelingen in het voorko
men van reptielen- en amfibieensoorten 
in Nederland in de gaten. De vaststel
ling van het voorkomen van soorten op 
een bepaalde plaats berust op het werk 
van vrijwilligers. Uw melding kan 
waardevolle informatie geven voor be
scherming, behoud en uitbreiding van 
bestaande natuurwaarden. 

NAWOORD 
De besproken achtergronden van de ecologie 
van onze herpetofauna maken hopelijk duide
lijk dat juist deze groep dieren heel veel baat 
heeft bij allerlei initiatieven die voor hen en de 
vaderlandse natuur in het algemeen ontplooid 
worden. Zij verdienen daarom onze tomeloze 
inzet, van u als reptielen- en amfibieenliefheb
ber in het bijzonder. Als u dat door dit artikel 
beter bent gaan inzien, heb ik mijn doel be
reikt. 
Ik dank de bibliotheken van de Landbouw
universiteit Wageningen voor de prettige sa
menwerking. 

BACKGROUND TO NATURAL DYNA
MICS (An ecological perspective) 
In the past fifty years, researchers have deter
mined that populations cannot survive in iso
lation. Each population must be in contact 
with other groups of the same species if it is to 
survive in the long term. With this in mind, 
there is a movement to link the various natural 
areas within The Netherlands. Certainly the 
herpetofauna could utilise such a network. 
Every opportunity should be exploited to offer 
the reptiles and amphibians in The Nether
lands a more certain future. 
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Een bijna-geslaagde kweek met Schneider's 
Skink (Eumeces schneiderii) 

INLEIDING 
In dit artikel wil ik mijn ervaringen met 
de, naar mijn mening, mooiste mediter
rane skink beschrijven namelijk 
Schneider's Skink: Eumeces schneide
rii. Deze soort wordt regelmatig uit 
Egypte germporteerd. Zij wordt echter 
vaak onder de naam Berberskink 
(Eumeces algeriensis) verkocht. 
Een goede beschrijving van kweekerva
ringen met Eumeces schneiderii is, naar 
mijn weten, nog niet verschenen. 

MIJN DIEREN 
AI lange tijd wilde ik Schneider's 
Skinken houden. De Berberskinken die 
ik zo'n tien jaar geleden hield, hadden 
ook al vee1 plezier opge1everd. Zij zorg
den echter nooit voor nakomelingen. In 
mei 1992 kon ik drie Eumeces sclmei
derii aanschaffen, zo op het oog een 
man en twee vrouwen. Ik heb dieren 
van gelijke grootte gekozen, waarbij 
een dier duidelijk zwaarder gebouwd 
was en een dikkere kop had. Opvallend 
was dat een vrouw kronkels in haar 
(primaire) staart had. Dit is een ver
schijnsel dat soms bij nakweek-hage
dissen wordt geconstateerd, maar deze 
wildvangdieren tonen aan dat het ook in 
de natuur voorkomt. Het andere vrouw
tje had gedeeltelijk een secundaire 
staart. Dit dier is echter vrij snel na aan
koop gestorven. Mogelijk was het a1 te 
verzwakt. 

BESCHRIJVING 
Schneider's Skinken (Eumeces schnei
derii) zijn met een lengte tot ongeveer 
40 em forse skinken. Hiervan neemt de 
staart ongeveer 25 em voor zijn reke
ning. De grootste gerapporteerde lengte 
is 42 em (DAREWSKIJ, 1981 ). Mijn vo1-

wassen man meet 38 em (kop
romp+staart 14,5+23,5 em). Het 
vrouwtje is iets kleiner met 35,5 em 
(13,5+22 em). De bouw van deze skin
ken is verder erg hagedisachtig doordat 
de poten goed ontwikkeld zijn. De on
dergrondkleur van mijn dieren is op de 
rug grijs. Daarop bevinden zich geel
oranje tot rode dwars op het lichaam ge
p1aatste vlekken, met hier en daar nog 
k1eine zwarte stipjes. Langs beide zij
den 1oopt een gele (soms oranje) lijn 
vanaf de wang tot op de staart. Ook op 
de poten zijn vaak gee1-oranje vlekken 
aanwezig. De buik is vuilwit tot licht
geel en ongev1ekt. 
Bij de Berberskink (Eumeces algerien
sis) zijn de lijnen op de zijden afwezig. 
Daamaast hebben Berberskinken ook 
zwarte schubben met witte vlekjes erin 
(zoals bij Pare1skinken, Chalcides ocel
latus). Bij Schneider's Skinken hebben 
aileen juvenie1e dieren soortge1ijke 
oogvlekjes. Er bestaat dus een soort 
jeugdkleed, maar dit geldt niet voor alle 
ondersoorten (BISCHOFF, 1977). 
De mannen hebben een veel dikkere 
kop en zijn ook forser van bouw dan de 
vrouwen. Verder kunnen ze ook groter 
worden dan de vrouwen en zijn de oran
je-gele vlekken vaak helderder en feller 
van kleur, althans bij mijn dieren. Oat 
de dieren een grotendeels gravende 1e
venswijze hebben is goed te zien aan de 
schubben voor de gehoorgangen. Deze 
zorgen ervoor dat er geen zand in het 
oor komt. 

VERSPREIDING EN TAXONOMIE 
Schneider's Skink heeft een groot ver
spreidingsgebied. De soort komt voor 
in Turkije, op Cyprus, in een groot dee1 
van de voormalige Sovjet-Unie tot aan 
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Biotoop van Eumeces sclmeiderii. 
Foto: S. Bogaerts 

Noordwest-lndia, in het Midden
Oosten en in het oostelijke gedeelte van 
Noord-Afrika (DAREWSKIJ, 1981 ). De 
Berberskink (£. algeriensis) is een 
nauw verwante soort die voorheen als 
ondersoort van Eumeces schneiderii 
werd beschreven (CAPUTO et al. , 1993). 
Het is dit dier dat vanuit Algerije en 
Marokko veel ge"importcerd werd in de 
zeventiger en tachtiger jaren. 
Schneider's Skink kent zeven onder
soorten. Deze onderscheiden zich voor
al in de vorm, kJeur en rangschikking 
van de oranje vlekken. Mijn dieren zou
den tot de ondersoort E. s. aldrovandii 
behoren als ik de verspreiding volgens 
DAREWSKIJ ( 198 1) in aanmerking neem. 

WAARNEMINGEN IN DE NATUUR 
Tijdens herpetologisch onderzoek in 
Turkije hebben we (Jan van der Winden 
en ik) enkele van deze dieren in het wild 
gezien. Deze dieren behoren tot de on
dersoort E. s. pavimentatus. Deze skin
ken waren echter niet algemeen. In vijf 
maanden tijd hebben we er vijf gezien. 
Vier exemplaren werden in rotsig ter
rein aangetroffen in de buurt van beek-

beddingen in de heuvels. Slechts een 
dier werd op een zandheuvel Jangs een 
rivier gevonden in een grotendeels 
agrarisch benut deltagebied. Deze die
ren werden aile in mei en juni waarge
nomen. 

TERRARIU M 
Het terrarium van 70x40x50 em 
(bxdxh) is ingericht met een Jaag schel
penzand, waarop enkele stenen en stuk
ken hout zijn gestapeld. Gedurende de 
herfst, winter en Jente wordt de verlich
ting en verwarming van het terrarium 
verzorgd door een 40 W spot, 's zomers 
wordt een 60 W spot gebruikt. Daar
naast is er een warmteplaat aangebracht 
van 15 W. Van deze bodemwannte rna
ken de dieren veel gebruik. 

VOEDSEL 
In tegenstelling tot wat DAREWSKIJ 
( 1981) beschrijft, eten mijn dieren geen 
vegetarische kost. Aangeboden fruit 
werd niet gegeten. Er werd slechts inci
denteel aan gelikt. lk vermoed dat in de 
natuur het vegetarisch voedsel vooral 
wordt gegeten in droogteperioden, bij 
gebrek aan drinkwater. lk heb een 
drinkbakje in het terrarium staan en af 
en toe wordt er gesproeid. lk bied mijn 
dieren vooral krekels en meelwormen 
aan (beide van te voren gevoerd met 
Carmix en met Gistocal bepoederd). 
Daarnaast eten de dieren ook graag kat
tevoer uit blik en hart. DAREWS KIJ 
( 198 1) vermeldt ook kleinere soorten 
hagedissen als voedsel. 
De uitwerpselen zijn nogal fors, maar 
omdat het terrarium erg droog is, dro
gen ze snel in. 

GEDRAG 
Het gedrag van deze dieren is vergelijk
baar met andere skinken (o.a. 
Chalcides-soorten) die ik verzorg (zie 
BOGAERTS, 1995). De dieren komen vrij 
laat nadat het Iicht aangaat te voor-
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schijn. Het moet blij kbaar eerst goed 
warm worden. De dieren doen wannte
straling al liggend op de warmteplaat 
op. De grijsri nt van de dieren verandert 
van danker naar Iicht als de dieren goed 
opgewannd zijn. Dan worden oak de 
oranje-gele vlekken feller en helderder 
van kleur. In de middag zoe ken ze het 
terrarium af naar voedsel. waarna ze 's 
avonds meestal weer op de warmteplaat 
gaan liggen. Het mannetje vertoont de 
meeste activiteit. Dit dier is erg onder
nemend en komt vee I uit zijn schui 1-
plaars. Hel vrouwtje blijft nogal eens 
verborgen onder een steen of stuk hout. 

Paring van Eumece.1· sclmeiderii. 

Ze zijn echter absol uur niet schuw. Van 
het begin af aan waren de dieren erg 
rustig. AI snel waren de dieren ook zo 
nieuwsgierig dar ze ui t de hand kwa
men eren. BISCHOFf' ( 1977) vermeldt 
dat de beten van deze dieren nogal pijn
lijk zij n, en dar ze niet snel loslaten. In 
Turkije kon ik dat aan den lijve onder
vinden. Zelfs door een leren hand
schoen hee n kon je de kracht in de ka
ken heel goed voelen. Je kunt her goed 
vergelijken mel een Parelhagedis 
(Lacerta !epida). Mijn eigen 
Schneider's Skinken kon ik van begin 
af aan in de hand nemen zonder dat eni 
ge bijtpoging werd ondernomen, terwijl 
mijn Berberskinken destijds wei erg 
bijtlusrig waren. 

PARINGEN 
Het gedrag verandert weinig door het 
jaar heen. Her verbaasde me clan ook 
toen ik op 10 april 1995 om 18.30 u 
thuis kwam en zag dat her mannetje het 
vrouwrje naderde. De man beet het 
vrouwtje in de nek en draaide daarna 
zijn lichaam over het vrouwtje heen en 
copuleerde. Na ongeveer vijf minuten 
beg on her vrouwtje met haar voorl i
chaam re bewegen alsof ze onder de 
man uit wilde k.ruipen. De man streek 
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vervolgens met zijn voorpoot over de 
rug van de vrouw. Dit herhaalde hij nog 
enkele malen als reactie op haar bewe
gingen. Na ongeveer tien rninuten 
kroop het vrouwtje weg waama het ge
nitaal contact verbroken werd. Het 
mannetje hield haar echter nog wei met 
zijn bek vast in haar nek en streek weer 
over haar rug. Daarna liet hij haar hele
maallos en likte zijn bek af. Het vrouw
tje kroop weg. Aan de kleur van het 
vrouwtje te zien, was ze nog niet hele
maal opgewarmd (donkergrijs). 
De volgende dag om ongeveer dezelfde 
tijd paarden de dieren weer. Ook nu 
beet de man de vrouw in de nek vlak 
achter de schedel maar voor de voor
poot. Hij hield slechts een klein stukje 
vel vast en liep zo even met haar rond. 
De man begon vervolgens met zijn hele 
Iichaam te trillen. Dit duurde ongeveer 
vijf minuten. Na tien minuten (vanaf de 
nekbeet) copuleerde de man. Dit duur
de ongeveer zeven minuten. De man 
trilde tijdens de paring regelmatig met 
zijn lijf en achterlichaam. Ook nu weer 
likte hij zijn bek af. Het vrouwtje ging 
na afloop haar eigen weg. De paarposi
tie was exact in spiegelbeeld ten op
zichte van die de dag ervoor. 
Daarna ben ik twee weken op vakantie 
geweest, maar bij terugkomst werd nog 
een paring waargenomen. Dus ik neem 
aan dat er tussentijds meerdere parin
gen hebben plaatsgevonden. 

EIEREN 
Op 30 mei was het zover. Het vrouwtje 
had plaatsgenomen op het Iegbakje en 
was aan het persen. Om 18.40 u. ver
scheen het eerste ei. Dit ei overtrof ech
ter aile verwachtingen. Het was zo fors 
dat ik a! snel besefte dat het Iegsel niet 
groot zou zijn. Om 19. 15 u. werd het 
tweede ei gelegd dat tevens het Iaatste 
was. De eieren werden niet ingegraven 
maar bovenop het vochtige vermiculiet 
naast elkaar afgezet. 

BROEDZORG? 
Bekend is dat Amerikaanse Eumeces
soorten, zoals Eumeces obsoletus, een 
vorm van broedzorg kennen (OssT eta!, 
I 984). Voor Schneider's Skink is dit on
bekend (DAREWSKIJ, 1981). Het vrouw
tje lag 's avonds toen ik naar bed ging 
(22.30 u.) nog steeds bij de eieren met 
haar kop er tegenaan. lk liet het vrouw
tje, vanwege de mogelijke broedzorg, 
daarom bij de eieren liggen. De volgen
de ochtend lag het vrouwtje nog steeds 

Let op het verschil in kopgrootte; dit is een 
kenmerkend geslachtsonderscheid. 

Foto: S. Bogaerts 

bij de eieren. 's Avonds echter bleek dat 
het vrouwtje uit het Jegbakje was ge
kropen. Tot rnijn grote schrik bleek te
vens dater nog maar een ei lag. Het an
dere was dus door een van de ouders uit 
het bakje gehaald en opgegeten. Het 
overgebleven ei werd daarom uit het 
terrarium gehaald en in een broedstoof 
geplaatst, in een krekelbakje met voch
tig vermiculiet bij een temperatuur van 
27-28°C. 
Op 13 juli heb ik het ei met behulp van 
een zaklamp geschouwd en kon ik een 
groot aantal rode bloedvaten waarne
men. Bij het terug Ieggen is het ei om
gera ld maar daarna weer in de oor
spronkelijke positie op het verrniculiet 
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geplaatst. Tevens is in de deksel van het 
doosje een stuk gaas aangebracht om 
een betere luchtcirculatie mogelijk te 
maken. 
Op 23 juli constateerde ik, na enkele 
dagen afwezigheid, dat het ei was ge
slonken. Het ei zag er verder nog intact 
uit en de omtrekken van een jonge 
skink met nog flinke dooier waren te 
zien. Ik besloot een sneetje in het ei te 
maken om de jonge skink te helpen bij 
het openen van het ei. Het dier be
woog echter niet. Ik besloot het ei 
zo nog even te Iaten liggen. Twee 
dagen later bleek er weinig veranderd 
te zijn: het skinkje was dood. Eigenlijk 
vermoed ik dat het dier al dood was 
toen ik het ei aansneed: het bewoog im
mers niet. 

DISCUSS IE 
Dit jaar ( 1995) hebben de dieren voor 
het eerst gepaard en zijn er ook eieren 
gelegd. Dit jaar is overigens ook de eer
ste keer dat een 'echte' winterslaap 
werd gegeven. De dieren werden voor 
een maand (december 1994) in een ern
mer met zand ondergebracht en op een 
koele kamer geplaatst (temperatuur 
overdag I O-I5°C en 's nachts 5-1 0°C). 
Voorgaande jaren verbleven de dieren 
in het terrarium en werd aileen de be
lichtingsduur verminderd tot zes uur 
per dag en bleef de verwarmingsplaat 
uit. Toen daalde echter de nachttempe
ratuur nooit zo sterk. De dieren ver
toonden dan overigens geen activiteit. 
In vergelijking met de waarnemingen in 
de natuur denk ik dat de dieren nog wei 
een langere winterslaap mogen hebben, 
waarbij vooral de temperaturen 's 
nachts laag mogen zijn. Bij 
FINSTERBUSCH (1966) paarden de 
Berberskinken echter zonder een win
terslaap te hebben ondergaan. 
Overigens meldt deze auteur dat bij 
deze dieren de paringen ook 's avonds 
plaatsvonden. Hij vermeldt verder dat 

het totale paringsspel ongeveer 30 mi
nuten duurde. Oat komt eigenlijk rede
lijk goed overeen met mijn waarnemin
gen. 
Mijn vrouwtje legde slechts twee ei
eren. Of dit nu een afwijking is van nor
male legsels van Egyptische dieren is 
niet bekend. In de literatuur worden 
voor dieren uit Transkaukasie (E. s. 
princeps) legsels van 5-9 (BISCHOFF, 
1977) en zelfs van 6-20 eieren vermeld 
(DAREWSKIJ, 1981). Bij FINSTERBUSCH 
( 1966) werden door zijn Berberskink 
(£. algeriensis) vier eieren gelegd. 
Maar dit zijn aile hogere aantallen dan 
wat bij mij geproduceerd is. Ook de 
grootte van de eieren verschilt nogal. 
DAREWSKIJ (1981) citeert een groot
te van 13-15x8-9 mm. fiNSTERBUSCH 
( 1966) vermeldt helaas geen maten. 
Mijn eieren maten ongeveer 40x15 mm 
en zijn dus beduidend grater. 
DAREWSKIJ ( 1981) merkt op dat de ei
eren door sectie zijn verkregen, dus mo
gelijk niet ver genoeg ontwikkeld wa
ren. Wellicht leggen dieren van de 
ondersoort die ik bezit minder maar wei 
grotere eieren. Anderzijds is dit het eer
ste legsel van dit dier waarbij vaak min
der eieren dan gemiddeld worden afge
zet. Van dit formaat eieren kunnen er 
echter onmogelijk veel meer in het li
chaam worden aangemaakt. 
De afzet van de eieren zou ongeveer 5 
tot 6 weken na de paring geschieden 
(BISCHOFF, 1977). Bij FINSTERBUSCH 
( 1966) paarden de dieren op 23 mei en 
werden op 7 juli de eieren gelegd. Oat 
betekent dus ongeveer 6 weken. Het is 
echter niet zeker dat er bij hem niet al 
eerder paringen zijn geweest. Bij mij is 
de afzet ongeveer zeven weken na de 
eerste paringen geweest en vijf weken 
na de laatste. 
lncubatie duurt volgens BISCHOFF 
( 1977) ongeveer acht tot negen weken. 
Bij FINSTERBUSCH ( 1966) werd op 16 
september een 13 em lang jong gebo-
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ren, na tien weken dus. Hij vermeldt 
echter geen broedtemperatuur. Mijn ei 
heeft acht weken in de broedstoof gele
gen bij 27-28°C, maar hetjong was nog 
niet volgroeid. 
De dood van het jong in het ei kan ver
schillende oorzaken hebben, maar aan
gezien het nog niet bedorven was toen 
ik het aansneed, was het jong misschien 
op dat moment nog wei in Ieven, on
dunks dat het niet bewoog. Anderzijds 
had ik het ei misschien moeten Iaten 
liggen toen het ingevallen was. Ook het 
eerdere omrollen van het ei kan invloed 
hebben gehad alhoewel ik dat uitsluit 
aangezien dan het ei bij aansnijden al 
wei bedorven zou zijn. Feit is wei dat 
het jong er verder perfect uitzag. Het 
was een flinkjong ( 10,5 centimeter) dat 
in ieder geval al forse prooien aan had 
gekund en daardoor mogelijk goed op 
te kweken was. 
Bij FINSTERBUSCH ( 1966) verliep de op
kweek van de jonge Berberskinken ove
rigens zonder problemen. 
De hele kweekperiode bij Schneider's 
Skink (paring tot en met de ontwikke
ling van het ei) blijkt redelijk overeen te 
komen met de gegevens van FINSTER
BUSCH ( 1966) over de Berberskink, en
kele onzekerheden (moment van be
vruchting, broedtemperatuur) daargela
ten. Hopelijk kunnen verdere waarne
mingen aan mijn dieren bijdragen tot 
een beter inzicht in de ecologie van 
deze soort. 

NAWOORD 
Schneider's Skinken zijn erg mooie dieren. 
Het gedrag vind ik weinig spectaculair. 
Mogelijk is dit ook het gevolg van de te kleine 
huisvesting, waarbij het bijvoorbeeld onmoge
lijk is om de dieren echte holen te Iaten gra
ven. lk wit hier in de toekomst zeker meer aan
dacht aan besteden. In juli 1995 heb ik een 
nieuw vrouwtje en in oktober 1995 een extra 
mannetje £. sclmeiderii erbij gekocht. 
Hopelijk zal mijn mannetje volgend jaar twee 
vrouwtjes bevruchten en zal ik een volledig 
kweeksucces kunnen melden. 

A NEARLY SUCCESSFUL INCUBATION 
OF EUMECES SCHNEIDER/I 
Eumeces schneiderii is often confused with 
Eumeces a/geriensis. In the latter species the 
orange-yellow lateral lines are missing and 
these skinks have black scales with white 
flecks. Males can be identified by their heavier 
heads. My animals originated from Egypt: £. 
s. aldrovandii. They have a great need for 
warmth and therefore their terrarium has a 
warmed floor as well as a lamp. Their grey co
lour changes from dark to light as they warm 
up. The skinks had a month of hibernation in 
December. Mating was observed in April and 
May. During mating the male bit the female in 
the neck. During copulation he lay crosswise 
over the female. Sometimes he stroked the fe
male with his foreleg and occasionally he vi
brated his body. Mating lasted 15-20 minutes. 
At the end of May two eggs were laid (40xl5 
mm). Prolonged care of the eggs was not ob
served but the female did lie for one night by 
the eggs. One of the eggs was eaten by one 
parent. The other egg was placed in an incuba
tor at 27-28°C. The egg was opened on 25 July 
after it became deformed. The young had de
veloped well ( 10.5 em long) but was dead. 
Information on the reproduction of E. alge
riensis in the literature agree with my expe
rience with £. sclmeiderii. 

LITERATUUR 
BISCHOFF, W., 1977. Echsen des Kaukasus 12. 
Der Tiipfelskink, Eumeces sclmeiderii prin
ceps (Eichwald, 1839). Aquar. Terrar. 24: 130-
133. 
BoGAERTS, S., 1995. Het houden en kweken 
van de Spaanse Skink ( Chalcides hedriagai). 
Lacerta53: 148-155. 
CAPUTO, v.. G. ODIERNA. G. APREA & T. 
CAPRIGLIONE, 1993. Eumeces algeriensis, a 
full species of the E. schneiderii group 
(Scincidae): karyological and morphological 
evidence. Amphibia-Reptilia 14: 187-193. 
DAREWSKIJ, I.S., 1981. Eumeces sclmeiderii 
(Daudin 1802) - Der Tiipfelskink. In: B6HME, 
W. (red.). Handbuch der Reptilien und 
Amphibien Europas. Band I. Echsen 1: 355-
365. Akademische Verlagsgesellschaft, 
Wiesbaden. 
FINSTERBUSCH, G., 1966. Zuchterfolg beim 
Berberskink, Eumeces a/geriensi.\·. Aquar.
Terr. 13: 278-279. 
0BST, F.J., K. RICHTER & U. JACOB, 1984. 
Lexikon der Terraristik und Herpetologie. 
Landbuch Verlag, Hannover. 

Lacerta 5495) 



Een juveniele A. ery1hrurus belli. Foto: H.A.J. in den Bosch 

H.A.J. in den Bosch 
Zoologisch 
Laboratorium 
R.U. Leiden 
Postbus 95 16 
2300 RA Leiden 

en 

E.N. Arnold 
Natural History 
Museum 
Cromwell Road 
London SW7 5BD 
Groot-Brittannie 

Lacena 54(5) 

De Algerijnse Roodstaartfranjeteenhagedis 
(Acanthodactylus erythrurus belli): 
voortplanting en staartkleur jongen 

INLEIDING 
Veel hagedissen van de fami lie 
Lacertidae bezitten een staart die anders 
gekleurd is dan het lichaam. Vooral jon
ge dieren vertonen dikwijls een fel ge
kleurde staart. KJeuren als fel turkoois, 
blauw, rood of geel zij n het meest ge
bruikelijk. De Europese Acanthodacty
lus e1ythrums e1ythrurus dankt zelfs 
zijn naam aan de staartkleur van de jon
gen en (soms) de vrouwtjes: de 
Roodstaartfranjeteenhagedis. Wij ver
moedden dan ook rode staartjes bij de 

nauw verwant geachte Algerijnse 
Roodstaartfranjeteenhagedis Acantho
dacrylus erythrurus belli. Dit bleek 
maar ten de le waar. 

VOORTPLANTING 
In 1993 kregen we een paartje A. ery-th
rurus belli van Edward Wade. Ze waren 
afkomstig uit AI Aricha, Hauts 
Plateaux, Wiliya de Tlemcen, Algerije. 
Het eerste en in 1994 enige legsel werd 
gevonden op 5 april. De vier eieren be
dierven vrij snel. Aangezien er geen 
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embryo's in te ontdekken vielen, was 
het aannemelijk dat de eieren onbe
vrucht waren. Waarschijnlijk ten gevol
ge van een pas laat opgemerkte wor
meninfectie waren de dieren bovendien 
niet echt levendig. 
In 1995 hadden we meer geluk en 
konden op 5 mei vier en op 14 juni 
drie eieren verzameld worden. Ge
zien de grootte van de ouders (man
netje 76+120 mm, 21 g; vrouwtje 
75+102 mm, 14 g (gewichten buiten 
de paartijd)), zijn de eieren met 
9,6±0,7x16,9±0,8 mm en 0,88±0,11 g 
(n= 11) fors te noemen. De eindmaten 
van de vijf exemplaren die zich uitein
de1ijk goed ontwikkelden, 1iegen er ook 
niet om: 18,3±1,3x30,0±3,5 mm en 
5,65± 1,09 g. De jongen komen bij 29°C 
uit na 43 dagen. De juvenielen meten 
dan kop-romp 30,6±4,0 mm met een 
staart van 43,2±5,9 mm, en ze wegen 
0,96±0, 19 g. Na driekwart jaar meten 
de jongen ongeveer 45+ 70 mm en we
gen ze haast drie gram. 
Jonge mannetjes zijn direct na het uit
komen al te herkennen aan de duidelijk 
gezwollen en verbrede staartbasis. 

KLEURPATROON 
Op een fluweelzwarte ondergrond ver
tonen de jonge A. erythrurus belli op 
het lijf zeven ge1e lengtestrepen en een 
rij stippe1tjes op de zijden. De occipi
taalstreep middenop de rug begint op 
het achterhoofd maar houdt ter hoogte 
van de voorpoten al op. Ter weerszijden 
lopen vanaf de parietaalschilden twee 
strepen die voor de achterpoten al 
enigszins versmelten en na een paar 
millimeter op de staart ophouden. 
Boven het oog begint de supraciliair
streep die zich als dorso1aterale streep 
doorzet op het 1ijf. De linker en rechter 
lopen nog circa 15 mm door op de 
staart, waarna ze versmelten en binnen 
ongeveer 10 mm verdwijnen. Onder 
deze streep vinden we op het lijf vanaf 

de bovenzijde van het oor een rij enke
le, zelden dubbele, fletsgele vlekjes; 
12-15 op het lijf, 5-7 op de staart, ver
dwijnend ter hoogte van de versmelting 
van de dorsolaterale strepen. Achter het 
oog begint de wat fletser gele, haast cre
mekleurige, flankstreep die zich met 
een slingertje via de bovenzijde van de 
ooropening doorzet tot de lies, en op de 
staartbasis nog net even terugkomt. De 
kop is wat lichtgeel gemarmerd op een 
zwarte tot bruine ondergrond. De poten 
zijn van boven donkerbruin tot zwart 
met lichtgele, ronde vlekjes. De onder
zijde van de kop, het lijf en de poten is 
paarlemoer wit. 
Maar het opmerkelijkst is toch wei de 
staartkleur: daar waar de versmolten 
dorsolaterale strepen op de staart ver
dwijnen, verandert het nog net herken
bare cremige streepje in fel turkoois. 
Dit zet zich op de bovenkant door tot 
het staartpuntje. Dorsolateraal ontstaat 
het turkoois op de staart al 1 0-15 mm 
eerder. Op de zijkant en de onderzijde 
ontstaat, ongeveer daar waar de Iichte 
flankstreep op de staart ophoudt, een 
rossige kleur die snel feller wordt en 
doorloopt tot het staartpuntje. Er be
staat geen duidelijke scheidslijn in de 
Iengle tussen het turkoois en het rood, 
zodat atbankelijk van de lichtinval en 
de richting waaronder men kijkt, de 
staart een onwezenlijke lila tint kan ver
tonen. (Deze richtingsatbankelijke 
component is er vermoedelijk de oor
zaak van dat de staartkleur zo lastig 
waarheidsgetrouw op film weer te ge
ven is.) 
Na zo'n half jaar lijkt van het turkoois 
nauwelijks iets over, maar is het rood 
(inmiddels al minder fel, meer rozig; bij 
het begin van de staartonderzijde geheel 
verdwenen) wei nog te zien en mis
schien zelfs wat hoven op de staart 'ge
kropen'. Dit is echter sterk atbankelijk 
van de hoek waaronder men waar
neemt: schuin van opzij bezien is de 
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bovenzijde van het staartje nog duide
lijk blauwig. Na zo'n driekwan jaar is 
alleen met goede wil nog wat van de 
voorheen spectaculaire kleuren te her
kennen, voornamelij k op de achterste 
staarthel ft : op een afstand doet het sa
menspel van heel Iicht turkoois en heel 
Iicht rose nu zelfs wat groenig aan; een 
tint die we van vee l jonge Lacerra 's en 
Podarcissoorten kennen. De basiskleur 
van het lijl' is inmiddels donkerbruin. 
De onderzijde is helderwit. 

Ecn detail van de staart van een j uveniele A. e,:,·rhmm.\· belli. 

Lacerta 54(5) 

VERGELIJKING 
Voorzover ons bekend is dit de eerste 
maal dat een dergelijke tweekleurige 
staart bij jonge Acanrhodactylus 
(Franjeteenhagedissen) gemeld wordt. 
We kennen rode staarten bij jonge A. 
boueri, A. e. eryrhmms, Afrikaanse A. 
boskianus en bij A. opheodums; blauwe 
staarten bij jonge A. aureus, A. b/anci, 

A. boskianus, A. fe licis. A. gongrorhyn
chalus, A. haasi. A. /ongipes, A. masi
rae, A. micropholis, A. savignyi, A. 
sclunidri en A. s. scurellarus (ARNOLD, 
1984; SALVADOR, 1982 en eigen waar
nemingen). 
Wij krijgen de indruk dat een blauwe 
staart bij jonge Acanrhodacrylu.1· de oor
spronkelijke, ' primitieve· toestand ver
tegenwoordigt. Overigens kleuren van 
de genoemde soorten niet aile staartjes 
even blauw: ze zijn blauw met zwarte 

Foto: H.A.J. in den Bosch 

dwarsbanden bij A. schmidri; wit-blau
wig bij A. gongrorhyncharus; neigen 
naar gelig bij A. haasi, Egyptische A. 
/ongipes, en bij A. micropholis (Arnold, 
ongepubl. waarn.). Daarnaast is de mate 
waarin de staartkleur zich voortzet ze
ker niet gelijk binnen het genus 
Acallfhodactylus . Bij sommige soorten 
is de kleur het meest intensief bovenop 
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de staart en aan bet staartuiteinde en 
vervaagt naar voren toe, terwijl bet an
dere uiterste vertoond wordt door soar
ten waarbij de kleur vooral op de staart
onderzijde en achterop de dijen te 
vinden is. De eerste kleurvorm leidt de 
aandacht weg van de veel kwetsbaarde
re kop en romp van de jonge hagedissen 
(ARNOLD, 1984), zeker voor vijan
den die van bovenaf aanvallen zoals 
(roof-)vogels. Het tweede geval, met 
krachtige kleur op de dijen en de onder
zijde van de staart, vooral zichtbaar in 
bet blikveld van een hagedis, kan doen 
vermoeden dat bet een signaalfunctie 
binnen een soort vervult. Zo bebben we 
waargenomen dat halfwas A. e. erythru
rus in bet voorjaar in Spanje soms hun 
staart wat opheffen en er langzaam 
mee been-en-weer bewegen waarbij de 
kleur goed uit komt. PETERS (1964) 
heeft al eens gesuggereerd dat een felle 
staart- en dijkleur bij jonge en halfwas 
dieren van Eremias (Steppenhagedis
sen) - die duidelijk zichtbaar is als ze 
met opgebeven staart vlucbten - de 
agressie van volwassen mannetjes af
schakelt. Een dergelijke intraspecifieke 
functie lijkt aannemelijk ook bij 
Acanthodactylus, temeer daar soorten 
die tezamen in een gebied voorkomen 
vaak jongen met een verscbillende 
staartkleur bebben. Zo is die in Dbofar 
bij A. boskianus blauw (elders rood), 
terwijl de sympatrische A. opheodurus 
rode staartjes vertonen (Arnold, onge
publ. waarn.). In sommige Noordegyp
tische populaties zouden jonge A. bos
kianus een blauwe staart hebben en 
een rode bij meer volgroeide dieren 
(pers. med. Sherif Baba el Din). 
Verschillende kleuren kunnen voorko
men dat roofdieren een universeel zoek
beeld voor jonge Franjeteenhagedissen 
ontwikkelen. Bovendien geeft bet de 
volwassen Acanthodactylus de moge
lijkheid hun eigen jonge soortgenoten 
te herkennen. Ze kunnen dan eventueel 

wei de juvenielen van andere soar
ten consumeren, maar niet hun eigen 
nageslacht. 

TWEEKLEURIG 
Het kleurpatroon blauw en rood zoals 
bier gemeld voor A. erythrurus belli 
is waarschijnlijk ook binnen de 
Lacertidae uniek. Uiteraard kennen we 
dwarsbandering, dikwijls veroorzaakt 
door meer of minder zwart pigment per 
ring staartschubben. Bij sommige 
Europese hagedissen blijft dit bij de 
volwassen dieren bestaan: Lacerta oxy
cephala (de Spitskopbagedis) is een 
mooi voorbeeld. (Bij agaamachtigen 
(bv. Phrynocephalus) of gekko's is ban
dering natuurlijk veel gebruikelijker.) 
Verder is de kleur aan de onderzijde van 
de staart vrij vaak Iichter, soms haast 
wit. Een laatste variatie waarbij echt 
twee kleuren te zien zijn, betreft 
lengtestreping van bet lijf die zich een 
klein stukje op de staart doorzet. We 
denken aan juveniele Gallotia atlantica 
(Atlantische Hagedis) of jonge Podar
cis gaigeae (Skyroshagedis). Die stre
pen zijn wat Iichter bruin (of zelfs 
geliger) dan de omringende kleur. 
Maar niets baalt bet tocb bij de tur
kooise bovenzijde en rode zij- en on
derkant van de staartjes van jonge 
A. erythrurus belli. 

VERMOEDENS 
De hierboven geuite speculaties moeten 
natuurlijk wei ondersteund worden 
door gedragsobservaties. Het lijkt ons 
echter zeer aannemelijk dat staartkleur 
twee aparte functies kan vervullen 
waarbij zich bet probleem voordoet dat 
de optimumkleur voor het intraspecifie
ke signaal (communicatie tussen soort
genoten) en bet interspecifieke (ter mis
leiding van roofdieren) duidelijk ver
schillend kan zijn. Bedenk bijvoorbeeld 
dat blauwe tinten van verderaf minder 
opvallen dan rood of geel. Een keuze 
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voor meerdere kleuren ligt dan voor de 
hand. Hoe logisch dit ook lijkt, bet is te
gelijkertijd verbazingwekkend dat er 
maar weinig tweekleurige staarten be
schreven zijn. Misschien hangt er toch 
een vervelend prijskaartje aan een der
gelijke uitmonstering: je kan ook teveel 
aandacht op jezelf vestigen. 
De jonge A. erythrurus belli verlie
zen, zoals hierboven beschreven, de 
blauwe component in de staartkleur na 
zo'n half tot driekwart jaar. Klaar
blijkelijk is die kleur vanaf dat mo
ment minder noodzakelijk dan het 
rood dat ook bij jongen van de ver
wante A. e. erythrurus lang zichtbaar 
blijft. De suggestie van een signaal
functie binnen de soort in dit stadium 
dringt zich op, maar kan zonder aan
vullende waarnemingen voorlopig 
slechts als een hypothese worden be
schouwd. 

WAARNEMEN 
Er zijn opmerkelijk weinig gedachten 
in de literatuur beschreven die de even
tuele functies van kleuren op toch vaak 
verrassende plaatsen tot onderwerp 
hebben. Hier ligt nog een heel terrein 
braak voor de natuur- en terrariumlief
hebber. Zo vertonen mannetjes van de 
in Europa algemene Lacerta vivipara, 
de Levendbarende Hagedis, zelfs bin
nen een populatie buikkleuren als cre
me, grijs, rood, geel en oranje. Waarom, 
als ze nooit hun buik tonen? De enige 
Europese hagedissen die weleens lang
dung hun onderzijde Iaten zien - man
netjes van Podarcis gaigeae en 
Podarcis milensis (de Miloshagedis) 
tijdens de paring (In den Bosch, on
gepubl. waarn.) - zijn daar nu juist 
onopvallend gekleurd. Bij de toch 
regelmatig gekweekte Gallotia atlan
tica kan de onderzijde van de achterpo
ten en de omgeving van de cloaca bij de 
jongen helder dooiergeel zijn (In den 
Bosch, ongepubl. waarn.). Niemand 

heeft dit ooit gemeld, laat staan dat er 
een functie aan is toegekend. Even 
merkwaardig is de situatie bij Lacerta 
brandtii, de Perzische Hagedis (IN DEN 

BoscH, 1996), waarvan de mannetjes 
helder oranje dij-onderzijden en cloaca
omgeving vertonen. Ondanks een jaar 
intensief observeren, bleken ze nog 
nooit met die regio te pronken of an
deren af te schrikken. Kleuren blijven 
raadselachtig. 

OPGROEIEN 
Bij de volwassen A. erythrurus belli is 
van de hierboven beschreven fraaie 
jeugdtekening weinig meer te herken
nen en zijn de staarten, zowel als het 
merendeel van de romp, saai grijsbruin 
geworden. Zeker bij het mannetje zijn 
hooguit met moeite de gele strepen van 
de jongen nog als vage grijze lijnen te 
herkennen. Slechts de zijstippels, de 
Iichte flankband en de vuilwitte onder
zijde komen nog wat overeen met de 
jeugdtekening. Het zwart is opgebroken 
in onregelmatige blokjes. Bij bet 
vrouwtje veranderen de gele jeugdstre
pen in grijs of wit. Toen de ouders pas 
binnen kwamen, waren ze trouwens be
duidend rossiger dan nu, zodat bet ver
grijzen mogelijk een ouderdomsver
schijnsel betreft. 

GEDRAG 
Zoals veel franjeteenhagedissen, zijn A. 
erythrurus belli fanatieke gravers. 
Vooral bet vrouwtje is absurd volhar
dend. Na twee jaar zou bet haar toch 
wei duidelijk moeten zijn dat je in een 
bepaalde hoek van het glazen terrarium 
toch echt niet verder komt. Maar nee, 
van vroeg tot laat blijft zij in de weer. 
Als eiafzetbakje was een plastic doos 
van I liter met vochtige potaarde ge
vuld, maar die kon men wei blijven 
vullen, want binnen een half uur werkte 
zij met gemak het grootste gedeelte 
er weer uit. 
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PARING 
Het paargedrag cloet vooral komisch 
aan. De partners draaien minutenlang 
razenclsnel rond in concentrische ci r
kels met het vrouwtje aan de binnenzij
de. De koppen bevinden zich op onge
veer gelijke hoogte. Tijdens het 
ronddraaien lijkt het mannetje haar in 
de wang te willen happen. Daar hun 
koppen evenwel parallel blijven, 
schampen hooguit de zijkanten van zijn 
kaken langs haar wang. Af en toe zijn er 
korte fl ank- of staartbeten. Net voor de 
paring lijkt het alsof het mannetje haar 
in de nek zal bijten, maar dat komt er 
niet echt van. Vervolgens ziet men ge
durende een seconde of twee een wi r
war van poten en staarten en plo ts is er 
een copulatie waarbij het mannetje min 

of meer rechtop Zit 1n een positie die 
doet denken aan 'kijk eens, zonder 
handjes' terwijl het vrouwtje gewoon 
op de bodem li gt. Aileen de achterlijven 
en de cloaca's maken contact. Ze zi tten 
nu stil en na verloop van vij f tot tien mi
nuten komen de lichamen horizontaal 
naast elkaar te liggen. Onderwij l is er 
weleens een aanduiding van een beet 
door het mannetje in het lij f, nek of een 
voorpoot van het vrouwtje, voorname
lijk- zo lij kt het- als zij zich beweegt. 
Na zo' n 45 minuten gaan ze uiteen. 
Yergete n we even het begin, dan doet 
de paring nog het meeste denken 
aan die van de slangooghagedissen 
(Ophisops); er bestaat nauwelijks een 
overeenkomst met andere Europese ge
nera. 

De rossige tint die de volwassen A. erythmms belli op deze opname na vangst vertoonden, heeft inmiddels plaats 
gemaakt voor grijziger tonen (boven mannetje, onder vrouwtje). Foto: H.A.J . in den Bosch 
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Tijdens de copulatie heeft het mannetje zich niet vastgebeten in het vrouwtje. 

DANKWOORD 
We thank Edward Wade for donating the li
zards. 

ACANTHODACTYLUS ERYTHRURUS BEL
LI: REPRODUCTION AND JUVENILE 
TAIL COLOUR 
Courtship begins with the animals circling 
each other quickl y for a few minutes in con
centric circ les (the fe male on the inside), the 
male apparently try ing to bite the temporal re
g ion of the female , but without succeeding 
s ince the heads are always parallel. 
Occasionally the male does bite the fl ank or 
tail of the female, though without maintaining 
his g rip. Quite suddenl y copulation occurs, 
preceded by a second or two in which tails and 
legs seem to become a twirling jumble. In the 
first I 0 -20 seconds o f the copulation the male, 
mainly, shows quick frontleg- and tail-move-

Foto: H.A.J. in den Bosch 

ments . There is no bite-ho ld on the female; the 
male may even s it in an 'upright' position with 
neither his head , front legs nor front part o f his 
body touchi ng the female. However. after a 
max imum of approximately ten minutes. the 
male returns to the usual hori zontal position. 
Copulation lasts about 45 minutes, after which 
the pair separates. 
In 1995 a clutc h of four eggs was laid in the 
first week of May, a secQnd with three eggs in 
the third week of June. · Eggs measured 
9.6x 16.9 mm and weighed 0.88 g. Just before 
hatching these reached 18.3x30.0 mm and 
5.65 g . Incubation at 29°C takes 43 days. 
Young measured 30.6+43.2 mm (head-body + 
tail ) and weighed 0 .96 g . 
The j uvenile skin pattern consists o f seven 
long itudinal , yellowish lines on a ve lvet, black 
body. O n the flanks a long itudinal series of 
dull, yellow dots is found. Ventrally the head 
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and body are off-white. In contrast to what is 
known of all other Acanthodactylus species, 
juveniles of Acantlwdactylus erythrttrtts belli 
show a hi-coloured instead of a uni-coloured 
tail. Dorsally and dorsolaterally it is turquoise, 
laterally and ventrally it is a saturated red. 
Since there is no clear demarcation line be
tween the two, and because the final colour 
impression is somewhat dependent on the an
gle of observation, hues between blue via lilac 
to brown and red result. Except for some stri
ping and banding in other lacertids, mostly 
concerning shades of the same colour, this hi
coloured tail is also unique within the family 
Lacertidae. Even in the closely related 
Acallfhodactylus e. erythrurus juveniles show 
only uni-coloured red tails. 
The impression is that a blue juvenile tail may 
be 'primitive' in Acantlwdactylus; in the majo
rity of species it still is that colour. It changes 
to blue with black transverse bands in A. sch
midti, whitish blue in A. gongrorhynchatus 
and yellowish in A. lwasi, A. microplwlis and 
Egyptian A. longipes. Red tails occur in 
African A. boskianus, in A. e. erythrurus and 
A. opheodurus. In some species the colour is 
most intense distally and dorsally, but fades 
anteriorly. At the other extreme of the spec
trum it is strong on the tail underside and also 
occurs on the back of the thighs. Presumably 
the former, which concentrates attention to
wards the tail tip and away from the more vul
nerable body, distracts predators. The latter 
case, being striking from a lizard's eyeview, 
especially if the tail is lifted, could be an intra
specific signal which in analogy to literature 
on Eremias may reduce agression in mature 
males. 
Sympatric Acantlwdactylus species often 
differ in immature tail colour; this may help 
prevent predators developing a universal 
Acamhodactylus search image. It may also 
serve an interspecific function allowing adults 
to recognise and eat other species' young. 

It may thus be that tail colour has two distinct 
purposes, in which case there may be situ
ations where the optimum colours for signal
ling to conspecifics and to predators are diffe
rent. However, if so, it is surprising that 
hi-coloured tails are extremely rare. Maybe 
too much conspicuousness is detrimental? 
At an age of six months the remaining blue tail 
colour in A. e. belli is only just visible on an 
oblique angle, although the red - albeit less in
tense - still shows. In the present case with 
young A. e. belli one might hypothesize that 
blue, possibly performing an interspecific 
function is less necessary (in the grown juve
nile), but that, the presumably intraspecifically 
active red, apparently still is useful (like in the 
closely related A. e. erythrurus where in fema
les it may persist into young adulthood). An 
additional three months later most of the tail 
colour has disappeared, the tail being only va
guely greenish from a distance (the combined 
effect of light blue and light red). 
In adult A. e. belli most of the black and all of 
the tail colour changes into brown or brow
nish-grey. Some of the black persists as rows 
of black markings on the body. The yellow li
nes disappear for the greater part (in males) or 
change into grey or white (in females). 
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Slangen van Portugal (2): 
de Hoefijzerslang (Coluber hippocrepis) 

Rudolf Malkmus 
Schulstraf3e 4 
D-97859 
Wiesthal 
Duitsland 

Vertaling: Tjaldo 
Brandenburg 

BESCHRIJVING 
De Hoefijzerslang wordt zelden Ianger 
dan 160 em (maximaal 185 em). De 
kop gaat bij dit krachtig gebouwde dier 
geleidelij k over in het liehaam. De gro
te ogen met ronde pupillen zij n typisch 
voor toorns langen. De sehubben zijn 
g lad. Het aantal bovenlipschilden (su
pralabialen) is gemiddeld 9 (spreiding: 
8- 11 ), het aantal onderlipsehilden (in
fralabi ale n) is I 0 of II . Voor en aehter 
het oog zitten respectievelijk I of 2 pre
oculairen en 2 postoculairen. Mannetjes 
hebben 2 14-242 buiksehilden (ventra
lia) en 72- 106 gepaarde staartschilden 
(subcaudalia). Vrouwtjes hebben 222-
258 ventralia en 8 1- 109 gepaarde sub
caudalia. 
Door de teke ning en besehubbing is C. 
hippocrepis duide lijk van aile andere 
Europese slangen te onderscheiden. Het 
is de enige Europese colubride met een 
volledig rijtje (3-4 sehildjes) suboeu lai
re n tussen het oog en de supralabialen. 
Kleur en tekening worden voor een 

Volwassen mannetje Hoefijzerslang (Coluber hippocrepis) (lengte 
127 em) uit het oosten van Portugal (Idanha-a-Vclha). 

Foto: R. Malkmus 
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Kop van Coluber hippocrepis (naar SALVA
DOR, 1985). Let op de rij suboculairschilden. 

g root deel bepaald door de ondergrond 
in de biotoop en zijn dus nogal variabel. 
De bas iskle ur is bruin, veelal geeombi
neerd met gee! en rood. Tussen de ogen 
loop! een donkere band met Iichte ran
den. Aehter op de kop is een opvallen
de, hoefijzervonnige tekening, die deze 
slang zijn Nede rlandse naam heeft ge
geven. Op het midden van de rug ligt 
een rij grote, min of meer ronde vlek
ke n. Aan de zijkant lopen een of meer 
rijen kle inere vlekken. 
Jonge diere n lijken op de volwassen 
exemplaren maar zijn vaak wat eon
trastrijker getekend. 

VOORKOMEN 
Deze warmteminnende slang komt voor 
in het noordwesten van Afrika, het 
zuidweste lijke deel van het lberiseh 
sehiereiland, Zuid-Sardin ie en het ei
land Pante lleria (POZUELO, 1974). In 
Portuga l lijkt het dat ze ten zuiden van 
de Rio Mondego veel voorkomen, maar 
dat geld t eigenl ijk aileen voor een aan
tal stukjes zoals het sehierei land bij 
Lissabon , het zuiden van de Algarve, 
het Fatima-karstgebied en rondom 
Monsanto, terwijl ze elders zelde n of 
niet voorkomen. Ten noOt·den van de 
Rio Mondego komen Hoefijzers langen 
a ileen voor in het klimatologisch gun
stig gelegen dal van de Douro en zijn 
zijrivieren. 
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Habitat van de Hoefijzerslang (Coluber hippo
crepis) : oever van granietrotsen van de Rio 
Ponsul (zijrivier Rio Tejo). 

Foto: R. Malkmus 

Terwijl ze in de Spaanse Sierra Nevada 
tot 1800 m hoog (PLEGUEZUELOS & 
MORENO, 1990) en in de Hoge Atlas 
(Afrika) tot 2 100 m hoog (SAINT 
GrRONS, 1953) voorkomen, vinden we 
ze in Portugal niet boven de 750 m; 
meestal Ieven ze op I 00 tot 500 meter 
boven zeeniveau. 

HABITAT 
Gezien hun voorkeur vinden we C. hip
pocrepis in Portugal vooral in droge 
(minder dan I 000 mm neerslag per 
jaar), warme gebieden. In rotsachtig ge
bied met open bosjes Ieven ze vooral op 
door de zon intensief beschenen zuid
hellingen. Ook in het afwisselende, 
eeuwenoude cultuurlandschap komen 
grate populaties voor. In dit halfopen 
landschap met een afwisseHng van 
olijfboom- en kurkeikplantages, exten
sief gebruikt weidelandschap met hard
bladige planten (zoals bijvoorbeeld 
Zonneroosjes (Cistus), Hulstbladige 
Eik (Quercus coccifera), Rozemarijn 
(Rosmarinus), Lavendel (Lavendula), 
Pistache (Pistacia)) en een labyrint van 
muurtjes, heggen, bosschages, steen
groeven, bronnetjes en braakliggende 

akkers, vindt deze slang samen met de 
Hagedisslang Malpolon nwnspessu/a
nus, de Trapslang Elaphe scalaris en de 
Girondische Gladde Slang Coronella 
girondica een optimaal habitat (vgl. 
MALKMUS, 1979; 1982; 1987; 1995). In 
het noordelij ke deel van haar versprei
dingsgebied is er een voorkeur voor 
windbeschutte hellingen in rivierdalen. 
Hoewel Hoetijzerslangen meestal 
schuw zijn, komen ze soms tach in de 
buurt van huizen voor. Zo herinner ik 
nuj een half ingestorte muur aan de zij
kant van een geregeld gebru ikte weg, 
aan de rand van Lissabon. Gedurende 
een aantal jaren zag ik hier, naast de 
Muurgekko (Tarentola mauriranica) en 
de Spaanse Muurhagedis (Podarcis hi
spanica), regelmatig Hoefijzerslangen 
die op beschutte plaatsen in de muur la
gen te zonnen. 

GEDRAG 
fn het binnenland, met name aan de bo
venloop van de Douro, houden 
Hoefijzerslangen een winterslaap van 
oktober tot maa1t. [n het kustgebied bij 
Lissabon en in de Algarve bepaalt het 
weer of ze een winterrust houden. Hier 
vinden we bij gunstige omstandigheden 
het hele jaar door juvenie len en soms 
ook volwassen dieren. 
In april en mei zijn de slangen de gehe
le dag actief. A Is de dagtemperaturen in 
juni stijgen, beperkt de activiteit zich 
tot de morgen en de namiddag. Als de 
temperatuur boven de 30°C komt, ver
laten ze hun schuilplaatsen pas in de 
loop van de avond (FRANCO, MELLADO 
& AMORES, 1980). 
Bij verstoring vluchten Hoefijzerslan
gen a is de bran van onrust binnen 5-l 0 
m afstand komt; in een omgeving met 
weinig schuilplaatsen al bij 10-30 m. 
Zander aarzelen vluchten ze dan door 
beekjes e.d. waar ze snel overzwem
men. Muurtjes worden probleemloos 
genomen en soms klimmen ze in strui-
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ken (die ze soms ook gebruiken om te 
zonnen). Gevangen dieren bijten wild 
om zich been en spuiten hun outlasting 
eruit. Natuurlijke vijanden zijn raafach
tigen, roofvogels, vossen, marters en ci
vetkatachtigen zoals de Faraorat (Her
pestes ichneumon). 
Paringen vinden plaats in april en mei. 
Uit bet legsel van 5-11 eieren (met een 
maxi male grootte per ei van 23x58 mm) 
kruipen in augustus/september de 25-
38 em lange, en 1 0-19 gram zware jon
gen (SCHATII, 1993; GEISSLER, 1994). 

YO EDSEL 
Het voedsel van de Portugese Hoef
ijzerslangen bestaat vooral uit kleine 
knaagdieren en hagedissen, maar in bet 
eerste levensjaar ook uit ongewervelden 
(krekels en sprinkhanen). Onderzoek 
van maaginhouden (SALVADOR, 1985; 
PLEGUEZUELOS & MORENO, 1990) toon
de aan dat 90-92% bestond uit kleine 
knaagdieren (de muizen Mus en 
Apodemus) en hagedisachtigen (Taren
tola, Hemidactylus, Podarcis en een en
kele Lacerta lepida). Hierbij kwam 
70% van bet gewicht voor rekening van 
de zoogdieren. 

TERRARIUM 
Deze schuwe, agressief reagerende 
slang wordt, ondanks zijn fraaie teke
ning, zelden in een terrarium gehouden. 
Aileen GEISSLER ( 1994) geeft een gede
tailleerde beschrijving over bet houden 
en kweken. 

BEDREIGINGEN 
Doordat Hoefijzerslangen snel vluchten 
en snel reageren, hebben ze in het oude 
cultuurlandschap met zijn vele schuil
plaatsen weinig te duchten van mensen. 
Hierdoor zijn er in deze habitats nog ge
zonde populaties. Door de herstructure
ring van de landbouw in bet kader van 
EU-bepa1ingen en herbebossing van 
berggebieden met Eucalyptus wordt 

echter steeds meer van bet leefgebied 
van de misschien wei kleurrijkste slang 
van West-Europa bedreigd. 

SNAKES OF PORTUGAL (2): COLUBER 
HIPPOCREPIS 
Coluber hippocrepis reaches a length of 1.85 
m and can be distinguished from all other 
European colubrids by a row of 3-4 subocu
lars. In Portugal this xerotherm species is usu
ally only found south of Rio Mondego; north 
of this river it only occurs in climatically fa
vourable regions. The maximal vertical distri
bution in Portugal is 750 m. Its habitat is dry, 
rocky, sunny slopes with fragmentary scrub 
vegetation. This snake can be active all day. It 
hibernates from October to March, but to the 
south of the Algarve Mountains single speci
mens can be seen throughout the year. 
Reproduction takes place from April to May. 
Five to eleven eggs are laid which hatch from 
August-September. 
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Enkele opmerkingen over het verdwijnen 
van amfibieen 

INLEIDING 
Het Costaricaanse natuurgebied Mon
teverde bestaat uit groene en altijd in de 
mist hangende bergtoppen en -dalen, 
delen van de noordelijke bergketen, de 
Cordi II era de Ti lan1n. Monteverde is 
een uniek gebied. In ' Lacerta' -kring is 
Monteverde qndermeer bekend vanwe
ge het vo01·komen van de Gouden Pad 
(81(/'0 periglenes) en de 50-jarig-jubi
leumactie, waarin geld werd ingeza
meld om extra nevelwoud aan te kopen 
(VAN WIJNGAARDEN & MUDDE, 1992). 
Na een eerdere kennismaking met 
Monteverde bezocht ik het gebied voor 
de tweede maal in december 1989 . 
Tijdens een dialezing van A lan Pounds, 
een in Monteverde werkende Ameri
kaanse herpetoloog, hoor·de ik voor het 

eerst van het feit dat de Gouden Pad in 
1988 nog maar sporadisch was gezien. 
Het jaar daarop, in 1989, waren zelfs 
helemaal geen Gouden Padden meer 
waargenomen. Pounds verwonderde 
zich hierover, aangezien de Gouden Pad 
in de regentijd altijd met grote aantal len 
op de paaiplaatsen aanwezig was. 
Hierna hoorde ik van park wachters en 
biologen steeds vaker berichten over 
het wegblijven van de Gouden Pad. 
Ook KNIP ( 1992) bericht over het alar
merende verdwijnen van deze soort en 
van andere amfibieen in Monteverde. Ik 
realiseerde me later dat ik, ondanks 
mijn regelmatige bezoeken aan 
Monteverde in de natte en in de droge 
tijd, zelden of nooit kikkers had gezien. 
Dit bleek in overeenstemming met 
CRUMP, HENSLEY & CLARK ( 1992), die 
bevestigen dar waarnemingen van amfi 
bieen in Monteverde de afgelopen j aren 
sterk zijn teruggelopen. 

VERDWENEN POPULATIES 

Ate/opus chiriquiensis in het nevelwoud bij Cerro de Ia Muerte. 

Het verdwijnen van de Gouden Pad in 
Monteverde staat niet op zichzelf. Het 
verschijnsel van in aantal afnemende 
kikkerpopulaties is al enige tijd bekend 
bij herpetologen. De eerste meldingen 
van het verdwijnen van kikkerpopula
ties kwamen aan het eind van de zeven
tiger jaren. Zo spoelde in 1979 het 
grootste deel van de populatie van de 
Geelpootbergkikker (Rana 111uscosa) in 
het Ridge-meer in King's Canyon 
National Park dood aan. Ook in andere 
bergmeren in de Sien·a Nevada van 
Cali fornie namen de populaties van 
Rana muscosa sterk af. De exacte oor
zaak van het verdwijnen van deze popu
laties is tot op heden onbekend 
(BRANCH, 1994). Foto: W. Ferwerda 
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De Gouden Pad is niet de enige soort 
waarmee het slecht gesteld is in Costa 
Rica. Vanwege de bekendheid van de 
Gouden Pad en het voorkomen in een 
kleine gei"soleerde populatie, is het ver
dwijnen van dit dier al in een vroeg sta
dium opgemerkt. Echter het wordt dui
delijk dat het ook met enkele andere 
amfibieen slecht gaat in Costa Rica. Zo 
was enkele jaren geleden de klompvoet
kikker Ate/opus senex nog redelijk al
gemeen op de hellingen van de vulka
nen rond San Jose en in de Centrale 
Vallei. De laatste jaren vemam ik van 
Costaricanen en Nederlanders, die 
Costa Rica regelmatig bezochten, datA. 
senex nog maar zelden wordt gevonden 
op plaatsen waar de soort tien jaar 
geleden algemeen voorkwam. Hetzelf
de patroon lijkt ook voor te komen bij 
een andere klompvoetkikker, de geel
witkleurige Ate/opus chiriquiensis, die 
ik regelmatig zag tijdens mijn wande
lingen door het nevelwoud van Cerro de 
Ia Muerte (3491 m) naar San Gerardo 
de Dota (2800 m). De laatste twee jaar 
is de soort daar niet meer waargeno
men. Ook de Boleettongsalamander 
(Bolitoglossa subpalmata) uit de 
Cordillera de Talamanca wordt de laat
ste jaren minder vaak gezien dan 
voorheen. Deze salamander was in 
de tachtiger jaren nog veelvuldig te 
vinden onder stenen in de bergen 
langs de Panamerican Highway van 
San Jose naar San Isidro. Tegen
woordig moet je heel wat stenen om
keren om er een te vinden. In het 
zuidwesten van Costa Rica zijn popula
ties van Dendmbates granuliferus, 
Dendrobates auratus, Phyllobates vii
latus en Ate/opus varius sterk afge
nomen. Lokale populaties die al ja
ren bestudeerd werden door on
derzoekers van de Universidad de 
Costa Rica bleken soms geheel ver
dwenen te zijn (Van Wijngaarden, pers. 
med.) 

MOGELUKEOORZAKEN 
Over de oorzaak van het afnemen van 
amfibieenpopulaties is tot op heden 
veel gespeculeerd. Gaat het om oorza
ken die lokaal of mondiaal zijn of be
treft het een combinatie hiervan? 
Hoewel er nog geen wetenschappelijk 
bewezen verklaring voor het afnemen 
van amfibieenpopulaties is gevonden, is 
wei duidelijk dat een combinatie van 
factoren een rol speelt. Hierbij wordt in 
acht genomen dat amfibieen zowel 
kwetsbaar zijn in zoetwater als op het 
land. Dit maakt amfibieenpopulaties in 
vergelijking met de meeste andere dier
soorten dubbel zo kwetsbaar. Ver
storing van een waterrijk milieu kan 
ontstaan door watervervuiling door 
mest of bestrijdingsmiddelen, waarbij 
de eieren niet meer uitkomen en mis
vormingen van larven optreden, maar 
ook door faunavervalsing (zoals de in
troductie van roofvissen). Een van de 
belangrijkste factoren, die een bijdrage 
leveren aan de afname van amfibieen
populaties is nog steeds biotoopvemie
tiging. Voorbeelden hiervan zijn: ant
bossing, huizenbouw, ruilverkaveling, 
correcties van rivierlopen en de aanleg 
van stuwmeren, dammen en wegen. In 
Nederland heeft de ruilverkaveling, be
mesting en vervuiling van het opper
vlaktewater drastische effecten gehad 
op de inheemse amfibieen. In Costa 
Rica zouden deze factoren eveneens 
van invloed kunnen zijn. Ook de toena
me van het toerisme in Costa Rica 
speelt hierbij een rol. In Costa Rica is 
dit vooral het eco-toerisme. Zo zijn me 
gevallen bekend van het 'wegjagen' van 
de Boleettongsalamander, omdat er 
elke dag busjes met toeristen naar deze 
'attractie' kwamen kijken. Daamaast 
worden gifkikkers (D. granuliferus, D. 
auratus) regelmatig door handelaren 
weggevangen. Doodsteek voor deze 
soorten is de ontbossing rond de vochti
ge beekjes en waterlopen. De berghel-
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Boskap en biotoopvernietig ing van o.a. Dendrobates granulifem .\· en Dendrobates 
auratus, nabij Corcovaclo, Costa Rica. Foto: W. Ferwercla 

ontwikkeling van het e m
bryo niet wordt verstoord 
(BLAUSTEIN et al. , 1994). De 
voortplantingscyclus van de 
Gouden Pad echter speelt 
zich geheel af op de scha
duwrijke bodem van het 
nevelwoud, evenals dat van 
Atelopus-soorten. De Bo
leettongsalamander is zelfs 
onafhankelijk van water en 
legt zijn eieren op vochtige 
plaatsen, zoals onder stenen. 
Daarnaast is dit ook een 
nachtdier, dat niet bloot 
staat aan direct zonlicht. 
Met betrekking tot het ver
dwijnen van de Gouden Pad 
zijn andere suggesties ge
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lingen drogen sne l uit met als gevolg 
het verdwijnen van een gifkikkerpopu
latie. Door het kappen van de bossen 
rond het nationale park Corcovado en in 
andere streken van Zuidwest-Costa 
Rica zijn hele kikkerpopulaties in enke
le jaren geheel uitgeroeitl. 

AMFIBIEEN ALS GRAADMETERS 
YOOR HET MILI EU 
Het is echter opmerkelijk dat ook in be
schermde gebieden, waar geen sprake is 
van biotoopvernietiging, zoals in 
Monteverde, populaties afnemen. Om 
dit te verklare n wordt gespeculeerd 
over een aantal mogelijke o01·zaken. Zo 
zou de sterke aantasting van de ozon
laag meer ultraviolet Iicht (UV-B) door
laten op bepaalde plaatsen van het aard
oppervlak. In deze gebieden kan de 
UV-B straling het erfelijk materiaal 
aantasten van de eieren van amfibieen 
(BLAUSTEIN et al. , 1994). Het gaat dan 
vooral om dieren die hun eieren afzet
ten in ondiep water dat gelegen is in de 
voile zon. Er zijn echter amfibieen, die 
het enzym fotolyase in hun eieren bezit
ten. Dit enzym gaat de aantasting van 
het erfelijk materiaal tegen, zodat de 

daan, zoals de afname van de neerslag 
met als gevolg dat het nevelwoud dro
ger wordt; verhoging van de omge
vingstemperatuur e n de toename van 
het eco-toerisme (KNIP, 1992). Wat be
treft de negatieve invloed van het eco
Loerisme heb ik mijn Lwijfels: s lechts 
een klein dee! van het nevelwoud van 
Monteverde wordt door toeristen druk 
bezocht. Daarnaast heeft de beheerder 
van het park, de Monteverde League, 
een limiet geste ld aan het aantal toeris
ten, met als gevolg dat het park enkele 
keren haar poorten heeft gesloten. Een 
andere oorzaak kan de invloed van zure 
regen zijn op de ontwikkeling van de ei
eren. De uitstoot van zwavelrijke vul
kaangassen door de vulkanen Arena!, 
Poas en Irazu zouden een verklaring 
kunnen zijn voor de toename van zure 
regen in een industriearm land als Costa 
Rica. Wetenschappelijk bewijs hiervoor 
ontbreekt tot op heden. Ook de op
stapeling van bestrijdingsmiddelen en 
andere landbouwchemicalien in amfi
bieen zouden een oorzaak kunnen 
zijn. Binnen enkele jaren heeft een 
kikker mogelijk zoveel vergiftigde 
geleedpotigen gegeten dat hij zichzelf 
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vergiftigd heeft. Het is duidelijk dat 
amfibieen door hun dubbele of dualisti
sche levenswijze, deels op het land en 
deels in het water ook dubbel zo kwets
baar zijn voor Iucht- en watervervui
ling. Als het mis gaat met amfibieen is 
dat een indicatie of waarschuwing voor 
onszelf. Amfibieen als graadmeters 
voor de toestand van het milieu dus. 
Onlangs is door het internationale fo
rum IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climatological Changes) bevestigd dat 
door menselijk handelen de tempera
tour op aarde stijgt. Door gebrek aan 
langlopend onderzoek aan het verdwij
nen van een amfibieenpopulatie, zoals 
die van de Gouden Pad, is het tot op he
den onduidelijk of het een natuurlijke 
fluctuatie of 'dip' van de populatie is of 
dat de oor.laak inderdaad gezocht moet 
worden in menselijk handelen. 

SLOTOPMERKINGEN 
lnmiddels is er door de internationale 
natuurbeschermingsorganisatie IUCN 
een speciale taakgroep 'Yerdwijning 
Amfibieen-populaties' (DAP: Decli
ning Amphibian Population), ingesteld. 
Deze groep herpetologen heeft zich ten 
doel gesteld om gegevens over het ver
dwijnen van amfibieen over de hele we
reid te bestuderen en waar nodig actie te 
ondernemen. Daarnaast wordt het on
derzoek naar het verdwijnen van amfi
bieen gestimuleerd. Inmiddels is ook in 
de pers de nodige aandacht besteed aan 
het verdwijnen van amfibieen (ROEFS, 
1995). Wat kan de terrariumhouder en 
amfibieenliefhebber nu aan al deze pro
blemen doen? Aan de mondiale proble
men helaas niet zoveel, maar op plaat
selijk niveau toch meer dan u denkt. 
Allereerst kan de terrariumhouder het 
zijn dieren zo naar de zin maken dat ze 
zich voortplanten. Daarnaast kan men 
op lokaal niveau iets ondernemen, bij
voorbeeld het gemeentebestuur van uw 
woonplaats informeren en ze overhalen 

om poelen, glooiende oevers van sloten, 
vijvers en kades aan te leggen en om 
onnodige biotoopvernietiging tegen te 
gaan. Er is inmiddels behoorlijk wat be
kend over de invloed van vervuiling en 
biotoopvernietiging op de plant- en 
diersoorten in Nederland (Roos & 
YINKERS, 1992). Helaas zijn beleidsma
kers en ambtenaren hiervan nog onvol
doende op de hoogte. Terwijl deze vaak 
met kleine en relatief goedkope oplos
singen onze eigen amfibieenpopulaties 
kunnen ondersteunen. Wat betreft de si
tuatie in andere Ianden, zoals Costa 
Rica, is men daar helaas onvoldoende 
op de hoogte van de fouten die wij in 
Nederland met betrekking tot vervui
ling en de vernietiging van biotopen 
hebben gemaakt. Organisaties, zoals de 
IUCN en het Wereld Natuur Fonds 
(WWF), maar ook allerlei particuliere 
initiatieven van Costaricanen zelf zijn 
met ondersteuning van populaties be
gonnen, door ondermeer oorspronkelij
ke natuur aan te kopen en zodoende te 
beschermen. 

AMPHIBIANS AS INDICATORS OF THE 
ENVIRONMENT 
Some comments are made on the disappearan
ce of amphibians. During the eighties the dis
appearance of amphibian populations ap
peared to occur with increasing frequency. I 
discuss various examples namely the disap
pearance of Bufo periglenes. some Ate/opus 
species and Bolitoglo.ua .mbpa/mata from 
Costa Rica. Parallels are drawn between the 
Dutch and Costa Rican situation regarding 
pollution and habitat destruction. The diffe
rence between the loss of populations living in 
virgin forests and those lost through habitat 
destruction is discussed. Some as yet unpro
ven causes of amphibian decline are also dis
cussed, namely thinning of the ozone layer 
and the related increase in UV light, air and 
water pollution, tourism and changes in clima
te. In the literature it has been suggested that 
amphibians could serve as bio-indicators for 
air and water pollution, because they are 
equally sensitive on land as in water. The dis
appearance of their populations should there
fore send an important signal to mankind. 
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Brulkikkers (Rana catesbeiana) 
in Nederland: storm in een glas slootwater? 

JNLEIDING 
Eind tachtiger en begin negentiger jaren 
doken in allerlei bladen berichten op 
over zeer grote kikkers. Deze als kik
kervisjes ingevoerde dieren zouden, na 
uit tuinvij vers te zijn ontsnapt, een gro
te bedreiging vormen voor de inheemse 
kikkers. Yerder zouden zij zo ' n beetje 
alles opeten wat ze voor de bek kwam 
en daardoor een grote bedreiging vor
men voor water in Nederland nog over 
is aan natuur. Het betrof Amerikaanse 
Brulkjkkers, waarvoor in allerijl een 
aantal ' opvangcentra' werden inge
ste ld. Hier konden gevangen dieren 
naar toe worden gebracht. Wanneer ze 
te schuw waren om te vangen dan wer
den zij in diverse plaatsen met lucht
buksen bejaagd. In dit artikel wordt een 
overzicht gegeven van de literatuurge
gevens over de invloed van uitgezette 
Brulkikkers in diverse werelddelen. 
Tevens wordt aan de hand van aantallen 
naar opvangcentra gebrachte Brulkik
kers en literatuurgegevens een beeld ge
schetst van de situatie van deze soort in 
Nederland. 

Mannelijke brulkikker (Rall(t catesbeiana). 
Tekening: Paul \eenvliet 

ALGEMENE BESCHRIJYTNG 
De Brulkikker is, vergeleken met de in
heemse soorten, een nogal grote soort. 
Yolwassen dieren kunnen een lichaams
lengte bereiken van 20 centimeter. Van 
inheemse soorten is de Brulkikker te 
onderscheiden door het ontbreken van 
klierlijsten op de flanken. Mannelijke 
Brulkikkers hebben trommelvliezen die 
groter zijn dan de diameter van het oog 
(zie atbeelding). De Brulkikker produ
ceert een zwaar geluid, dat in de verte 
aan het loeien van een koe doet denken. 
De Amerikaanse naam voor de soort is 
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dan ook Bullfrog (Stierkikker). Het na
tuurlijke verspreidingsgebied ligt in de 
oostelijke en centrale Verenigde Staten. 
Brulkikkers zijn sterk aan water gebon
den. Ze Ieven in tegenstelling tot 
Groene Kikkers solitair. Het voedsel 
van Brulkikkers varieert al naar gelang 
wat in de biotoop voorhanden is. De 
overgrote meerderheid van de voedsel
dieren bestaat uit ongewervelden, waar
bij zoetwaterkreeften een belangrijke 
plaats innemen. Als uitzonderlijke 
prooien worden genoemd: kleine vis
sen, kikkerlarven, een jonge ratelslang 
(Crotalus atrox), een 'koningsslang' 
(Lampropeltis getulus), een week
schildpadje (Trionyx spiniferus, met 
een schildlengte van 4,5 centimeter) en 
een jonge muskusrat ( Ondatra zibethi
ca) (FROST, 1935; TYLER & 
HOESTENBACH, 1979; CLARKSON & DE 
Vos, 1986). Onder bepaalde omstan
digheden kunnen juveniele en larvale 
soortgenoten een belangrijk deel van 
het voedsel van Brulkikkers vormen 
(STEWARD & PAINTER, 1993). In gevan
genschap bleken Brulkikkerlarven zon
der meer zowel eieren als net uitgeko
men larven van Ran a blai ri te 
consumeren. Brulkikkerlarven zijn in 
de voortplantingsperiode van andere 
soorten in het water aanwezig, omdat 
zij een aantal jaren over hun ontwikke
ling kunnen doen in de natuur 
(EHRLICH, 1979). Het is niet verwonder
lijk dat dergelijke dieren, wanneer zij 
buiten hun natuurlijke verspreidingsge
bied terechtkomen, een grote invloed 
op andere soorten kunnen hebben. 

VERSPREIDING IN AMERIKA 
In de Verenigde Staten zijn Brulkikkers 
op veel plaatsen uitgezet ten behoeve 
van de jacht. Berichten over de mogelij
ke gevolgen zijn verschillend (DUBOIS, 
1983). Enerzijds werd weinig voedsel
concurrentie tussen verschillende 
Rana-soorten gevonden (STEWARD & 

SANDISON, 1972) en ontbraken veldge
gevens over directe predatie op andere 
kikkersoorten (HAYES & JENNINGS, 
1986 ). Daartegenover staan berichten 
dat gelijktijdig met de toename van 
Brulkikkers het aantal Rana pipiens 
achteruit is gegaan (HAMMERSON, 
1982), dat Rana aurora op Vancouver 
eiland aileen nog kon overleven in voor 
Brulkikkers ongeschikte boswatertjes 
(GREEN, 1978) en dat Rana aurora en 
Rana boylii in Californie sterk bedreigd 
werden door de komst van Brulkikkers 
(MOYLE, 1973). KUPFERBERG (1993) 
meldt dat er aanwijzingen zijn voor 
be"invloeding van de bentische algenbe
groeiing door de aanwezigheid van 
Brulkikkerlarven. Hierdoor vermindert 
de overlevingskans van larven van 
Rana boylii. Brulkikkers worden zelfs 
verdacht van de achteruitgang van een 
slangesoort (Thamnophis eques) in 
Arizona (SCHWALBE & ROSEN, 1988). 

VERSPREIDING IN EUROPA 
In verschillende delen van Europa is ge
probeerd om Brulkikkers voor con
sumptiedoeleinden uit te zetten (zie on
der andere DuBOIS, 1983). Aileen in 
Italie heeft dat enig succes gehad. Op 
160 plaatsen zijn daar Brulkikkers ge
vonden (ALBERTINI & LANZA, 1987). 
Waarschijnlijk gaat het op de meeste 
van deze plaatsen om slechts enke
le dieren, aangezien Grossenbacher 
tijdens een onderzoek aan Knof
lookpadden op de Po-vlakte slechts een 
keer Brulkikkers aantrof (MUDDE, 
1992). 

BRULKIKKERS IN NEDERLAND 
In het begin van de tachtiger jaren ver
schenen Brulkikkerlarven in de handel 
in Nederland. Deze werden aangeboden 
voor tuinvijvers. Kort daarop versche
nen in de nieuwsbladen alarmerende 
berichten over het risico van deze soort 
voor de inheemse kikkers. Op grond 
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Tabel I: Naar opvangadressen gebrachte Brulkikkers. 

aantal opgevangen 
opvangadres Brulkikkers opmerkingen 

lnstituut Taxonomische ZoOiogie, Amsterdam ongeveer 10 
Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden geen 
Dieroecologie, Katholieke Universiteit Nijmegen 1 dier uit Vento, zie volgende tabel 
Iguana Zoo, Vlissingen 2oa 25 ongeveer 15 in 1994, zie tekst 
Reptielenhuis 'de Oliemeulen', Til burg enkele tientallen per jaar 
Werkgroep Amfibieen Stedendriehoek 5 of6 
Bert Hanekamp ongeveer 5 
Ton Steehouder geen 
WimJacobi I 

Totaal ongeveer 45, 
opgave de Oliemeulen niet meegerekend (zie tekst) 

daarvan heeft de Natuurbeschermings
raad in 1989 aan het ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
het advies gegeven om de handel in 
Brulkikkers te verbieden, heeft de ad
viescommissie B.U.D. voorgesteld de 
soort als risicodragend onder het in- en 
uitvoerverbod te plaatsen, heeft het 
Wereld Natuurfonds een in- en uitvoer
verbod geeist en heeft de stichting 
Natuur en Milieu geprotesteerd tegen 
de handel in Brulkikkers (ZUIDERWIJK, 

1990). 
Het ministerie heeft daarop gereageerd 
door in een brief aan de organisaties van 
handelaren in dierbenodigdheden en 
aan tuincentra te vragen de verkoop van 
Brulkikkers te stoppen. De organisaties 

hebben dat vervolgens geadviseerd aan 
hun leden (pers. med. G. Egbert, DIBE
VO). Dit advies is vrijwel overal opge
volgd. Een handelaar in Soest is daama 
op het idee gekomen om als vervanging 
larven van Groene Kikkers te gaan ver
kopen ... 
Als gevolg van de toegenomen onge
rustheid is een aantal opvangcentra 
ingesteld waar gevangen Brulkikkers 
naar toe gebracht konden worden. De 
aantallen die daar opgevangen zijn 
staan in tabel I. Reptielenhuis 'de 
Oliemeulen' heeft een nogal groot aan
tal opgegeven. Waarschijnlijk hebben 
zij geen onderscheid gemaakt tussen 
in 'vrijheid' gevonden dieren en te groot 
geworden terrariumdieren. SMIT & 

Tabel 2: In het 'wild' aangetroffen Brulkikkers 
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plaats 

Tzumarumermieden 
Amsterdam 

Leerdam 
Breda 

Venlo 
Berg a/d Maas 
Maastricht 

datum 

1990 
26juli 1992 

juni 1992 
1990 en 1991 

1994 
26 juli 1988 
27 mei 1988 

bron 

SMIT & ZUIDERWIJK ( 1990) 
TIMMERMANS ( 1993) 

ANONYM US ( 1992) 
STUMPEL ( 1991) 

P. Bellink (pers. med.) 
BREULS (1993) 
VAN DER COELEN ( 1992) 

opmerkingen 

larve in fuik 
adult vrouwtje met ontwikkelde 
eieren, aangereden 
adult gevangen 
larven en twee adulten die winter 
90/91 niet overleefden, door 
eigenaar tuinvijver losgelaten 
een adulte man gevangen 
adult at huismus 
gestikt in mus 
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ZUIDERWIJK ( 1990) melden Brulkikkers 
uit het westen van het land, met name 
random Amsterdam, uit het hele zuiden 
en zuidoosten van het land, en ook 
random Amersfoort en Apeldoorn. In 
een tuinvijver in Breda werden in 1990 
160 larven gevangen. In het voorjaar 
van 1991 kwamen nog eens 35 larven 
en twee adulte dieren dood onder het ijs 
vandaan. In deze vijver komen verder 
Gewone Padden, Bruine Kikkers en 
Kleine Watersalamanders voor. Er is 
geen melding gemaakt van eventuele 
voor- of achteruitgang van deze soorten 
(STUMPEL, 1991). Naast de naar op
vangcentra gebrachte dieren zijn enkele 
andere vondsten gemeld. Deze staan 
vermeld in tabel 2. 
In 1983 heeft maandenlang een exem
plaar van Rana c/amitans in een tuin in 
Valkenburg geleefd (VAN DER COELEN, 
1992). Deze soort houdt wat uiterlijk 
betreft ongeveer het midden tussen een 
Groene Kikker en een Brulkikker. 
Wanneer de determinatie juist is ge
weest dan is het waarschijnlijk dat dit 
dier als larve tussen Brulkikkerlarven is 
aangevoerd. 

DISCUSSIE EN CONCLUSIES 
Waarschijnlijk hebben Brulkikkers (net 
als Roodwangschildpadden) moeite 
met de wisselvalligheid van de Neder
landse winters. Wanneer in het vroege 
voorjaar een warme periode optreedt 
worden zij wakker en zijn dan bij 
opnieuw invallende koude niet geneigd 
zich weer terug te trekken. Bovendien 
wordt betwijfeld of van een regel
matige voortplanting sprake kan zijn 
in de Nederlandse zomers (MUDDE, 
1992). 
Het relatief geringe aantal gevonden 
Brulkikkers doet vermoeden dat het in 
heel Nederland om hooguit enkele hon
derden adulte dieren is gegaan. Daar de 
dieren nogal schuw kunnen zijn (eigen 
waarneming), is het goed mogelijk dat 

een aantal over het hoofd is gezien. Er 
is op dit moment geen sprake van een 
probleem. Het geval 'Breda' wordt vaak 
aangehaa1d als bewijs dat de soort zich 
hier kan handhaven. Toch is ditjuist een 
aanWIJzmg voor het tegendeel. 
Uiteindelijk hebben de dieren de winter 
niet overleefd. 
Brulkikkers hebben echter een groat 
verspreidingsgebied. Waarschijnlijk is 
slechts een geografische vorm inge
voerd. Het kan zijn dat dieren uit ver
schillende delen van dit verspreidings
gebied verschillend reageren op ons 
klimaat. De ervaringen uit Amerika wij
zen erop dat Brulkikkers onder bepaal
de omstandigheden grote schade aan 
kunnen richten aan populaties van an
dere soorten. Aangezien het risico groat 
is, is het verstandig geweest om de ver
koop te stoppen. Daarbij komt dat een 
schuwe, territoriale soort die (goud)vis
sen en andere kikkers op zijn menu 
heeft staan, ongeschikt is voor tuinvij
vers. Alles bij elkaar lijkt het erop dat 
we de dans zijn ontsprongen, mogelijk 
doordat er toevallig een geo-grafische 
vorm is ingevoerd die niet tegen ons kli
maat hestand bleek. 

DANKWOORD 
De gegevens voor dit artikel zijn verzameld als 
onderdeel van een stage aan de afdeling 
Dieroecologie van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen onder Henk Strijbosch. Hem wil ik 
graag bedanken voor literatuur en commen
taar. Zonder de gegevens van de diverse 'op
vangcentra • was het niet mogelijk geweest een 
idee te krijgen van de situatie van Brulkikkers 
in Nederland. lk dank dan ook aile medewer
kers daarvan. 

NASCHRIFf 
Het lijkt erop dat Breda niet de enige plaats is 
waar Brulkikkers zich hebben voortgeplant in 
Nederland. Onlangs hoorde ik dat eind tachti
ger jaren een "groot aantal" larven is gevangen 
op een industrieterrein bij Hoogeveen. Ook 
zijn daar een aantal adulte dieren waargeno
men. Hier konden de dieren profiteren van een 
kunstmatig verhoogde temperatuur (koel-
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water). Op dergelijke plaatsen kunnen ver
schillende diersoorten periodes met slecht 
weer overleven. Daarna kunnen zij zich moge
lijk vanuit deze plaatsen opnieuw verspreiden. 
Dit geeft eens te meer aan hoe verstandig het 
is geweest om te stoppen met de verkoop van 
Brulkikkers. Ook plaatst dit de melding van 
'de Oliemeulen' in een ander Iicht. Het is mo
gelijk dat de grote aantallen die daar zijn op
gevangen van een plaatselijke populatie af
komstig waren en dus wet bij het totaal aantal 
opgevangen Brulkikkers moeten worden mee
gerekend. 

RANA CATESBEIANA IN THE NETHER
LANDS 
Bullfrogs have been given some attention in 
the Dutch media. I review the literature on the 
introduction of Bullfrogs to alien habitats. 
Only a relatively low number of animals are in 
fact brought to Dutch zoos and asylums (actu
al figures are given). It seems that Rana cates
beicma have not caused any harm. This is pos
sibly due to the fact that the geographic form 
imported could not cope with the Dutch clima
te. Since it is not known how animals origina
ting from other areas within the Bullfrog's na
tural range would behave in the Netherlands, it 
is possible that native frogs could have been at 
risk from such introductions. However, the tra
de in this species has been discontinued. 
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