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Het vrouwtje legt eieren op een beschutte plaats. Daar windt ze zichzelf omheen 
en houdt de eieren warmer dan de omgeving door met spierbewegingen warmte 
op te wekken. De eieren komen na ongeveer twee maanden uit. 
Meestal rustige slangen. Vrouwtjes zetten geurstoffen af, waardoor mannetjes op
gewonden raken. In die periode zijn de slangen levendig. 
Zoogdieren, van muizen tot konijnen, atbankelijk van het formaat van de slang. 
Ruim en warm. Reuzenslangen horen zich daarin in hun totale lengte te kunnen 
strekken. 

GETREUER, W.K., 1979. Voortplanting en ontwikkeling in het terrarium van Python molurus 
bivittatus. Lacerta 37: 71-82. 

Tekening: Gerard Looten 
© Diergaarde Blijdorp 

Tekst: Peter Mudde 
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BROCKES, J.P., 1997. Amphibian limb regeneration: rebuilding a complex structure. 
Science 276: 81-87. 

Spallanzani meldde het al in 1768: salamanders kunnen zelfs als ze volwassen zijn 
nog na verwonding of verwijdering van lichaamsdelen het ontbrekende aanvullen. 
Een dergelijk vermogen tot regeneratie is bij andere gewervelde dieren niet aanwe
zig, hoewel het in het dierenrijk bij bepaalde groepen van ongewervelde dieren een 
algemeen verschijnsel is. 
Een salamander kan niet aileen poten en staart regenereren, maar ook kaken en 
onderdelen van het oog zoals een ooglens. Veel onderzoek is gedaan naar de gang 
van zaken tijdens regeneratie na het amputeren van een poot bij salamanders. Het 
proces omvat de volgende stappen: binnen een halve dag hebben huidcellen naast 
de amputatiewond zich verplaatst om een tijdelijke afdeklaag te vormen over het 
wondvlak. Het bijzondere van salamandercellen is dat deze in reactie op een ver
wonding hun specialisatie verliezen en opnieuw in deling gaan. Onder de pas 
gevormde afdeklaag gebeurt dit ook; zo vormt zich een groeizone waar de zich 
delende cellen een kegelvormige voorraad van ongespecialiseerde cellen produce
reo. Vervolgens stopt de delingsactiviteit en ontwikkelen de nieuw gevormde cellen 
zich tot bot, spier en bindweefsel, precies volgens het programma dat passend is bij 
de plaats van amputatie. Het lijkt sterk op processen zoals deze zich voordoen tij
dens de embryonate ontwikkeling van poten, maar men signaleert toch verschillen 
tussen cellen uit de groeizone en embryonate cellen. 
Welke factoren precies een rol spelen om salamandercellen weer tot deling te bewe
gen is nog niet duidelijk: wordt het onderlinge verband tussen cellen losgeweekt 
waardoor ze ontvankelijker worden voor signaalstoffen? 
Een belangrijk onderzoeksgebied betreft de programmering die een groeizone 
blijkt te bezitten, afuankelijk van de plaats van ontstaan. Uit een schouderstomp 
groeit een arm, uit een groeizone ter hoogte van de pols groeit een hand. 
Experimenten wijzen op verschillen in het celoppervlak van de delende cellen uit 
diverse groeizones: zowel in hechtingsmogelijkheden met buurcellen als in gevoe
ligheid voor bepaalde signaalstoffen. In cellen waarvan men de gevoeligheid voor 
signaalstoffen kon wijzigen, bleek ook de programmering te veranderen. 
Onderzoekers (waaronder bovenstaande auteur) zijn vooral nieuwsgierig naar rege
neratie omdat de gegevens over dat soort delingsprocessen inzicht kunnen geven in 
het ontstaan en de ontwikkeling van tumoren. Hoe komt het dat salamandercellen 
uit zo'n groeizone die ondanks vele delingen niet blijken te verouderen (in tegen
stelling tot zoogdiercellen) toch geen tumor vormen? 
Men kan zich afvragen in hoeverre zoogdiercellen ook tot reparatie van de hartspier 
aan te zetten zijn, zoals salamanders dat doen, zodra men weet via welk signale
ringssysteem binnen hartcellen zich daar een groeizone kan ontwikkelen. 
Tot nu toe blijken salamanders ware buitenbeentjes binnen de groep gewervelden: 
hun cellen houden er eigen regels op na als het gaat om celdeling, celspecialisatie, 
veroudering en wildgroei. 

Samenvatting: Hellie Klaasse 
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Anolis aeneus: een geslaagd emigrant 
Een bijdrage over emigratie bij anolissen 

INLEIDING 
Emigratie is een waagstuk omdat het 
meestal mislukt. Blijvende emigranten 
zijn zeldzamer dan opgevers. Het juiste 
stekje vinden in vreemde omgeving 
komt minder vaak voor dan een teleur
stelling. Oat is ook zo bij anolissen. 
Van de honderden soorten Anolis is 
slechts ruim een dozijn erin geslaagd 
zich te handhaven in vreemd gebied, 
waarin zij recent en door het toedoen 
van mensen zijn terechtgekomen. 
Zoiets lijkt grofweg te worden bepaald 
door factoren als een geschikt woonge
bied, het ontbreken van concurrenten en 
van predatoren in de 'niche' en een toe
reikend aantal individuen om zich te 
kunnen handhaven. 

GESLAAGD 
Anolis aeneus, de soort van het eiland 
Grenada, lijkt als landverhuizer de 
meest geslaagde. Deze kon Trinidad 
veroveren, daar kruisen met een andere 
emigrant en zich vermoedelijk van 
daaruit met succes vestigen op het vas
leland, in de omgeving van Georgetown 
in (het vroegere Brits-)Guyana. 
Enig Iicht op deze emigraties van ano
lissen werpt het voorkomen van die 
andere emigrant op Trinidad. Een soort 
die, hoewel afkomstig van Saint Vin
cent - behorend tot de Kleine Antillen -
naar dat nieuwe vaderland werd ver
noemd: Anolis trinitatis. Een geslaagde 
verhuizing komt dus vaker voor. 

TRINIDAD 
Trinidad, een groot eiland en een vroe
ger deel van het Zuid-Amerikaanse vas
leland, heeft een eigen en typisch 
bodembewonende anolissoort, Anolis 
nitens (vroeger chrysolepis), die in een 

aantal ondersoorten voorkomt in noor
delijk Zuid-Amerika. Anolissen van de 
roquetgroep kwamen er oorspronkelijk 
niet voor, maar deze bereikten het 
eiland, meegekomen met landbouwpro
ducten afkomstig van de eilanden, en 
konden zich er vestigen. 
Ze hebben het getroffen. De autochtone 
Anolis chrysolepis komt weliswaar over 
het hele eiland voor, maar alleen in 
bepaalde biotopen. De minder kieskeu
rige eilandanolissen, met een aanzien
lijk groter vermogen zich aan te passen 
aan de omgeving dan de bosbodem
soort die er al leeft, vonden er een heel 
scala aan onbezette leefgebieden, waar
in klaarblijkelijk voedselconcurrenten 
als insectenetende vogels onvoldoende 
talrijk waren om vestiging te beletten. 
Opmerkelijk is, datA. aeneus als immi
grant op Trinidad veel meer succes had 
dan Anolis trinitatis, die verondersteld 
werd inmiddels te zijn verdwenen uit 
het kleine gebied waarin hij zich op 
Trinidad had gevestigd. Die verdwij
ning zou zijn veroorzaakt door de bas
taardvorming van vrijwel de gehele A. 
trinitatis-populatie met A. aeneus waar
door het voortbestaan van de eerste 
soort op Trinidad zou zijn geblokkeerd. 
In augustus 1996 schreef George 
Gorman mij echter, dat hij op aanwij
zing van Victor Quesnel nog een prach
tig A. trinitatis-mannetje gezien heeft 
op de campus van de University of the 
West Indies, maar dat ze allerminst tal
rijk zijn. 

WELOFNIET 
Nu is opvallend, dat zowel op Saint 
Vincent als op Grenada twee soorten 
Anolis van de roquetgroep voorkomen: 
een middelgrote en een aanzienlijk gro-
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A no/is aeneusmannetje van Brits Guyana vertoont dreiggedrag. 
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tere soort. En dat het in beide gevallen 
de meer algemeen voorkomende mid
delgrote soort is, die in emigratie is 
geslaagd. Anolis griseus van Saint 
Vincent heeft zich niet elders gevestigd. 
Anolis richardi van Grenada, die ook 
voorkomt op Tobago, heeft Trinidad 
nooit gehaald. 

BRUGGENHOOFD 
Karakteristiek bij introductie van 
Anolis in een reeds door een andere 
soort - spaarzaam - bezet gebied, is de 
vorming van een dicht of minder dicht 
bevolkt ' bruggenhoofd', dat in omvang 
beperkt blijft. In het geval van Anolis 
aeneus bij Georgetown, blijkt sprake 
van een grate en dichtbezette kolonie. 
Iemand heeft er in korte tijd meer dan 
honderd dieren kunnen vangen. 
In een aantal gevallen is een samenhang 
gebleken tussen een geslaagde vesti
ging van vreemde anolissen en een 
daaraan voorafgaande menselijke 
ingreep in het milieu, bij havensteden 
met name, waardoor de lokale soort 
daar ontbrak. 

Foto: L.C.M. Wij ffels 

BLIJYENDE POPULATIES 
Blijvende populaties van ingevoerde 
anolissen komen in Centraal- en Zuid
Amerika bij hoge uitzondering voor. 
Autochtone soorten zijn er op deze 
gedeelten van het vaste land overal, 
maar aanzienlij k minder in aantal indi
viduen, dan op de e ilanden. RouGH
GARDEN ( 1995) meent, dat de enorme 
aantallen anolissen op de eilanden ver
klaard worden door het ontbreken van 
op de bodem j agende insectenetende 
vogels; deze ' niche ' op de eilanden was 
al door de hagedissen bezet, voordat 
vogels zich tot insecteneters konden 
specialiseren. Een argument voor zijn 
mening is, dat zulke vogels op de trek 
de eilanden wei aandoen, maar zich er 
niet vestigen. 
Op het vaste land hebben anolissen die 
gevederde voedselconcurrenten wei. En 
daarom zijn ze er mjnder talrijk of zelfs 
uitgesproken schaars, zoals op het pla
teau van Guyana. Daar Ieven vijf of zes 
soorten, aile sterk biotoopgebonden en 
meestal moeilijk te vinden. 
Omgekeerd moet daarom wellicht wor-
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den bedacht, dat vestiging komend van 
elders maar weinig kans van slagen 
heeft op het vasteland. En dat blijkt, 
want afgezien van A. sag rei in Centraal
Amerika en van A. cristatel/us in Costa 
Rica, zijn er maar twee para11ellen met 
de emigratie van A no/is aeneus: die van 
Anolis marmoratus in het havengebied 
van Cayenne in Frans-Guyana en die 
van Anolis extremus bij Caracas in 
Venezuela. 
SCHWARTZ & HENDERSON (I 991) noe
men voor Cayenne de vorm CW)'ae, die 
van Terre-de-Bas, iles Les Saintes, 
Guadeloupe, maar dat is niet juist. Het 
betreft een populatie van de vorm van 
Point-a-Pitre op Guadeloupe, Anolis 
marmoratus speciosus. In de zeventiger 
jaren heb ik op verzoek van Lescure de 
verspreiding van de soort in de stad 
ge"inventariseerd, enkele exemplaren 
gevangen, geconserveerd en opgestuurd 
naar Parijs: het bleek ~JJeciosus. Ze 
werden er gemiddeld groter dan op 
Guadeloupe. 
Anolis extremus, de anolis van Bar
bados, kent maar liefst drie populaties 
buiten dit eiland: het bruggenhoofd bij 
Caracas in Venezuela, een beperkte ver
spreiding bij Castries op St. Lucia op de 
Kleine Anti11en, en een derde op subtro
pisch Bermuda. 

EXPERIMENTEN VOOR 
ONDERZOEK 
Op Bermuda, waar van nature geen 
anolissen Ieven, werd een aantal soor
ten uitgezet. GORMAN ( 1968) onder
zocht er de vethuishouding bij de 
Jamaicaanse Anolis grahami, die, naar 
dat andere klimaat overgebracht, een 
seizoensgebonden ritme op dit punt 
ontwikkelde. In het begin van deze 
eeuw werd deze soort daar uitgezet ter 
bestrijding van insectenplagen in fruit
cultures. Ook Anolis leachi, een anolis 
uit de bimaculatusgroep en afkomstig 
van Antigua, is daar uitgezet. 

Het eilandje Anguillita, aan de west
punt van Anguilla, is ook onderzoeks
terrein geworden, met introductie door 
Roughgarden van Ano/is wattsi pogus 
vanuit Sint Maarten (RouGHGARDEN, 
1995). Deze soort leeft op enige plaat
sen in het centrum van dat eiland samen 
met Anolis gingivinus, maar heeft zich 
in het gezelschap van diezelfde soort op 
het veel drogere Anguillita niet kunnen 
handhaven en stierf er binnen enkele 
jaren uit. 

OVERIGE INTRODUCTIES 
De overige emigraties van anolissen, en 
dan vooral richting Florida, waren 
opzettelijk. Die eer viel te beurt aan 
cristatellus, cybotes, distichus, eques
tris, garmani en sag rei. Het betrof vrij
gelaten onverkochte handel of het ging 
om een bedoelde kweekpopulatie voor 
de handel. Het eerste was ook van toe
passing op de van Cuba afkomstige A. 
porcatus op Hawaii, een soort die waar
schijnlijk onbedoeld vanuit Cuba ook in 
de Dominicaanse Republiek terecht 
kwam. Of dat daar voor 'de blijf' is, 
lijkt de vraag. 
POWELL, PASSARO & HENDERSON (1992) 
meldden het voorkomen van Anolis 
bimaculatus op Sint Maarten, bij 
Simpson Bay, waar het dieren betrof die 
kennelijk afkomstig waren van Sint 
Eustatius en zich daar voortplantten. In 
februari 1996 heb ik ernaar gezocht, 
maar niet kunnen vinden. Op de ver
keerde plaatsen gekeken wellicht; over
a) was wei de autochtone Anolis gingi
vinus te zien in normaal dichte bestan
den. Zeker lijkt dat zo'n exoot, hoewel 
groter en fysiek sterker lijkend, gecon
fronteerd met een massaal aanwezige 
plaatselijke rivaal, het niet lang uit
houdt. 
Van den Heuvel (pers. med.) heeft ooit 
in de jaren zestig een populatie van de 
Anolis van Saba, A. sabanus, gesticht in 
een ommuurde tuin op Sint Eustatius. 
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Het waren dieren die hij in een 50/50-
verhouding wijfjes/mannetjes had 
gevangen op Saba, maar niet kon over
brengen naar Nederland, zoals de 
bedoeling was geweest. Van de 32 die
ren, die aanvankelijk ook jongen voort
brachten zoals is waargenomen, werd 
het laatste bijna twee jaar later nog 
gezien, daarna niet meer. 
De wellicht oudst bekende emigrant, 
om het verhaal te completeren, is Anolis 
wattsi op St. Lucia - sinds jaar en dag 
op dat eiland aanwezig in de 
Botanische Tuin van Castries en ner
gens anders op het eiland. Deze kleine, 
bruine en bodemgebonden soort, 
afkomstig van de Bovenwindse 
Eilanden, heeft er zich een mensenleef
tijd geleden kunnen vestigen en zich 
kunnen handhaven naast de grote, 
boombewonende Anolis luciae en naast 
de latere emigrant in datzelfde gebied, 
Anolis extremus. 

GEDRAG 
De bij dit artikel afgedrukte foto toont 
een mannetje Anolis aeneus uit de 
migrantenpopulatie van Georgetown, 
Guyana. We zien de dreigreactie bij 
mannetjes onderling, hier, met slechts 
een exemplaar ter beschikking, opge
roepen door confrontatie met het eigen 
spiegelbeeld. 
Zoals ik eerder (WIJFFELS, 1960) in dit 
blad uiteenzette, kent Anolis in confron
tatie met rivalen twee sterk verschillen
de reacties: een waarschuwende en een 
dreigende. Hier ga ik daar nog even op 
In. 

WAARSCHUWEN 
Een waarschuwend Anolismannetje is 
erop uit, om een in zicht komende rivaal 
met maximaal visueel waarneembaar 
vertoon te verdrijven: met berbaald 
kopknikken, omhoog drukken van het 
voorlicbaam op de voorpoten en het 
spreiden van de keelwam op maximale 

grootte. Dat gebeurt in de kleurfase 
waarin bet dier op dat moment verkeert 
en dat is meestal de actieve, de donkere 
kleurfase, wat wil zeggen dat het dier 
bezig is aan zijn energiebehoefte te vol
doen: zich opwarmend in de zon, op 
jacht naar buit, territoriumverdedigend, 
of, volwassen, erop uit om zich voort te 
planten. 
Passief is de Iichte kleurfase, die ze 
tonen als ze slapen en die kunstmatig 
kan worden opgeroepen door bijvoor
beeld de dieren te verdoven. Oat kan 
ook worden bereikt door een toereikend 
hoge omgevingstemperatu ur. 

DREIGEN 
Een dreigende Anolis is het stadium van 
waarschuwen voorbij: het komt nu op 
vechten en licbamelijk contact aan. Het 
dier kleurt zo Iicht mogelijk, vergroot 
het zijdelingse licbaamsoppervlak door 
zich plat en groot te maken. Het oprich
ten van een nek- en rugkam, bet 
omlaagdrukken van de mond- en keel
bodem zijn hierin karakteristiek. 
Wamspreiden past hierin minder en 
wordt aileen nog gedaan bij voldoende 
afstand tussen de dieren en doorgaans 
niet op maximale grootte; daarna niet 
meer. Heftige licbaamsbeweging, ten
slotte ook op vier poten, komt veelvul
dig voor. Het over de rug naar voren 
slaan van de staart typeert het strijdlus
tige gedrag bij anolissen van de roquet
groep. 

EMIGRATIE EN COMMUNICATIE 
Een aantal onderzoekers heeft bij 
Anolis gestudeerd op soortspecifiek 
gedrag; of soorten dus aan de hand van 
het gedragseigene van elkaar zouden 
zijn te onderscheiden. Daarvan is dui
delijk sprake bij sommige weinig ver
wante soorten, die opmerkelijke ver
schillen kunnen tonen in aspecten als 
amplitude en ritme in bewegingen van 
kop, voorlichaam, keelwam en staart. 
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Maar veel minder is dat het geval bij 
nauw verwante vormen, en vaak ook bij 
soorten, die in genetisch opzicht onder
ling sterk afwijkend zijn. 
De basisgedragingen in de rivalenstrijd 
bij Ano/is, waarmee aile expressievor
men van territoriumverdedigend gedrag 
bedoeld worden, zijn onderling echter 
perfect herkenbaar en deze worden bij 
het samenbrengen van soorten, die 
elkaar van nature helemaal niet kennen, 
onmiddellijk en met markant effect 
getoond. 
Deze omstandigheid is vermoedelijk de 
belangrijkste factor in het mislukken 
van blijvende vestiging van anolissen in 
een gebied, waarin zij door omstandig
heden terechtkomen en geconfronteerd 
raken met een plaatselijk reeds aanwe
zige soort. 
Daarom is een 'gezelschapsterrarium' 
voor anolissen van verschillende soort 
een onderneming met weinig kans van 
slagen. 

ANOLIS AENEUS: A SUCCESSFUL IMMI
GRANT 
Successful immigration of anoles has occur
red more than once. Anolis aeneus, a species 
originating on the island of Grenada, appears 
to have later established itself on Trinidad, 
thereafter moving to continental South 
America to settle close to Georgetown, 
Guyana. Ano/is trinitatis, bearing the name of 
the island on which it was first described, is 
believed to have immigrated to Trinidad from 
St. Vincent. 
Trinidad has an autochtonous anole, Anolis 
nitens plcmiceps, that is a forest floor dwelling 

species. Although found throughout Trinidad, 
the distribution of this anole is quite patchy 
because of its rigid habitat requirements. This 
has allowed less selective anoles of the roquet
group to invade the still open areas. It is be
lieved that the enormous numbers of anoles 
found on islands arc possible because of little 
or no food competition with ground foraging 
insectivorous birds. This is not the case on the 
mainland where relatively smaller numbers of 
individuals are found per species, and success
ful immigrations of anoles arc exceptional. 
Several human caused introductions of ano1es 
are mentioned in this article. Indigenous ano
les are usually able to prevent invasion of new 
taxa through their territorial behaviour, as 
basic warning and threatening signals are 
similar among most anoles. This also means 
that it is not possible to successfully maintain 
a combination of different species of anoles in 
a single vivarium. 
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Slangen van Portugal (10): 
de Wipneusadder (Vipera latasti) 

IN LEIDING 
De eorreete wetensehappelijk soort
naam van de Wipneusadder zou Vipera 
latastei moeten zijn omdat de soort ver
noemd is naar de herpetoloog Lataste, 
ware het niet dat Bose..\ ( 1878) de naam 
'latasti' ( dus zonder e) gebruikte bij de 
oorspronkelijke besehrijving van de 
soort. Om deze reden handhaven herpe
tologen om prioriteitsredenen de eigen
lijk foute naam Vipera latasti. 

BESCHRIJVING 
Op grond van uiterlijke versehillen ver
deelt SAINT GIRONS ( 1977) de Wipneus
adders in twee ondersoorten. In het zui
delijke deel van hun verspreidingsge
bied leeft V. l. gaditana en in het reste
rende gedeelte de nominaatvorm V. I. 
latasti. Beide ondersoorten komen 
zodoende in Portugal voor. 
De nominaatvorm V. I. latasti wordt 
maximaal 72 em lang, maar blijft 
meestal kleiner dan 60 em. De adder is 
gedrongen van bouw en heeft een drie
hoekige kop die duidelijk van de romp 
is afgeseheiden. Op de punt van de snuit 
zit een naar hoven gebogen, hoomaeh
tig uitsteeksel ( 1 ,5 tot 2 maal zo hoog 
als breed) waarvan de naar de rug 
gekeerde zijde soms bezet is met kleine 
schubben. De sehubben op bet lichaam 
zijn gekield. De pupil heeft de vorm van 
een vertieale spleet. Wipneusadders 
zijn, samen met Vipera seoanei, de 
enige gifslangen van Portugal. 
De besehubbing: er zijn 9-11 bovenlip
sehilden; 4-5 van de onderlipsehilden 
sluiten aan op de men tale (kin-)sehil
den; rond het oog bevinden zieh 9-13 
sehilden; dwars over het liehaam geteld 
zijn er 21 (soms 23) rugsehilden; er zijn 
122-14 7 (gemiddeld 141) ri jen buik-

A 

IOmm 

B 

c 

De kop van Vipera latasti (naar BARBADILLO, 
1987): zijkant (a), bovenzijde (b), en van 
voren (c). · 

sehilden; het anaalschild is ongedeeld 
en tot slot vinden we 29-50 paar sehub
ben aan de onderzijde van de staart. 
Vrouwtjes van de Wipneusadder zijn 
aanmerkelijk dikker, hebben een rela
tief korte staart en bezitten minder 
sehilden aan de onderkant van de staart 
dan mannetjes. 
De grondkleur is steengrijs, beige, brui
nig of rossig. Hieroverheen loopt een 
zwart tot bruine, vaak donker afgezette 
zigzaggende of golvende rugband. Op 
de zijkant van het lichaam zit een rij 
donkere vlekken. De kop is vrij egaal 
van kleur. Van aehter het oog loopt een 
donkere streep naar de mondhoek. De 
lipschilden hebben een donkere vlekte-
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Een exemplaar intermediair tussen Vipera latasti latasti en Vipera la
tasti gaditana afkomstig uit de Serra de Marvao. Foto: R. Malkmus 

kening of een donkere rand. De onder
kant van het lichaam is grijs tot zwart, 
voor een deel gemarmerd. De onder
kant van de staart is naar het einde toe 
geel, de staartpunt is zwart. 
De ondersoort V. l. gaditana is met haar 
maximale lengte van 60 em kleiner dan 
de nominaatvorm. Het aantal rijen buik
schilden is gemiddeld 131 (122-138). 
De kopschilden zijn variabeler (bij 90% 
van de onderzochte slangen waren het 
frontale e n parietale schild gedeeld). 

VOORKOMEN 
De nominaatvorm leeft in het noorden, 
centrum en oosten van het lberisch 
Schiereiland, V. f. gaditana in het zuid
westen en in Noordwest-Afrika. In 
Portugal komt de nominaatvorm naar 
het zuiden voor tot ongeveer Coimbra. 
Te n zuiden van de lijn Rio Mondego
Zezere komen de ondersoorten tot de 
Rio Tejo samen voor. 
Hoewel uit heel Portugal vindplaatsen 
van de Wipneusadder bekend zijn, 
vooral in de Serra do Geres, worden ze 
de laatste jaren weinig gezien. We kun
nen er daarom vanuit gaan dat ze van 
oudsher in heel Portugal voorkwamen 
en dat de huidige verspreiding in ge'iso
leerde berggebieden een gevolg is van 
doelgerichte vervolging en van mense
lijk ingrijpen in de landschapsstructuur. 
In de Serra da Estrela komen ze voor tot 
1500 m hoogte (HOPKINS, 1974 ). 
PLEGUEZUELOS ( 1986) vond ze in de 
Sierra Nevada op 2780 m hoogte. 
Hiermee is de Wipneusadder de hoogst 
levende s lang van het Iberi sch Schier
eiland. 
Recente vindplaatsen in Portugal zijn: 
Serra do Ge res, Serra do Soajo, Serra 
do Larouco, Serra do Caramulo, Serra 
do Montezinho, Serra da Estrela, Serra 
de Sintra, en ten zuiden van de Rio Tejo 
zijn er meldingen uit de Serra de Sao 
Mamede, Serra de Monchique en het 
Arrabidaschiereiland. 

HABITAT 
In Portugal heeft de Wipneusadder een 
voorkeur voor bergachtige gebieden 
met loofwouden en beekjes, struikge
was (Erica, Cytisus, Genista, Ufex, 
Chamaespartium) en zuidelijk georien
teerde hellingen. Bij de kust komen ze 
aileen voor in de naaldbossen van de 
binnenduinen van het Arrabidaschier
eiland (MALKMUS, 1995). Populaties 
zoals in de duinen van de provincie 

Een port ret van het hie rboven afgebeelde dier. Foto: M. Schroth Huelva (PEREZ-QUINTERO, 1990; GON-
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ZALEZ DE LA VEGA, 1989; BRODMANN, 
1987) zijn er in Portugal niet gevonden. 
V. I. latasti komt in Portugal tezamen 
voor met de Hazel worm (Anguis fragi
lis), de Spaanse Smaragdhagedis (La
certa schreiberi), de Parelhagedis (Ti
mon lepida), de fberi sche Berghagedis 
(Lacerta monticola), de fberische 
Muurhagedis (Podarcis bocagei), de 
Hazelskink (Chalcides chalcides), de 
Algerijnse Zandloper (Psammodromus 
algirus), de Gladde Slangen Coronella 

Ook in open terrei n, zoals bier in de Serra do Marvao in bet nationa
le park Serra de Sao Mamede, komt Vipera /arasri voor. 

Foto: R. Malkmus 
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austriaca en Coronet/a girondica, de 
Hagedisslang (Malpolon monspessula
nus), de Traps lang (Elaphe sca/aris), de 
Ringslang (Natrix natrix astrepto
phora), de Adderringslang (Natrix 
maura) en waarschijnlijk oak met de 
Spaanse Adder (Vipera seoanei). 

GEDRAG 
In oktober/november verbergt de 
Wipneusadder zich in ho lletjes, onder 
rotsen of onder muren. In maart komen 
ze weer te voorschijn. Overwintering in 
groepen (to t 15 d ieren) komt voor 
(BARBADILLO, 1987). 
De rest van hetjaar zij n ze voora l over
dag actief. Op erg warme dagen ver
schuift hun activiteit naar vroeg in de 
morgen, de namiddag en de vroege 
avond. Hoewel het bodembewonende 
s langen zijn, krui pen ze in de herfst 
soms voor de warmte to t twee meter 
hoogte de bomen in (SALVADOR, 1985). 
Wipneusadders zijn ovovivipaar en 
brengen dus geheel ontwikkelde j ongen 
ter wereld. Paringen vinden plaats in 
april en mei. Mannetjes voeren, net 
zoals onze adders, geritualiseerde 
gevechten. Mh anke lijk van leeftijd en 
grootte werpen de vrouwtjes in augus
tus/september drie tot acht jongen van 
17-1 9 em le ngte. Opvalle nd is de waar
neming van PARELLADA ( 1995), in 
Catalonie, dat vrouwtjes waarbij tussen 
septe mber en november paringen wer
den gezien, zonder verdere seksuele 
activiteiten, in september van het daar
opvolgende jaar tot dertien jongen 
wierpen. 
Vipera latasti is over het algemeen een 
rustige s lang die echter vlug agress ie f 
kan worden en zich dan door razend
sne lle uitvallen verdedigt. Het g if dat 
door de g iftanden wordt ge"injecteerd is 
sterker dan dat van V. seoanei. Bij men
sen kan het le ide n tot oedeem, kram
pen, versnelde harts lag en overgeven. 
Van de 285 in Portugal geregistreerde 
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Een grote populatie \lipera /arasri is te vinden in het nationale park Peneda-Gen~s. waar het 
e ike nbos (Quercus robur, Zomereik) op de hell ingen onderbroken is door grote rotsblokken. 

bete n tussen 1986 en 1988, waren er 
dri e dodelijk. De 12.000 beten in 
S panje tussen 1980 en 1987 resulteer
den in 4 1 doden (DETRAIT, NAULLEAU & 
SAINT GIRONS, 1983; GONZALEZ, 1991 ). 

YO EDSEL 
Over wat Po rtugese dieren eten, is nie ts 
bekend. Bij Galicische Wipneusadders 
bestond het voedsel voor bijna 60% uit 
kle ine zoogdieren zoals muizen, bos
en woelmuizen en spitsmuizen, voor 
20% uit hagedissen, voor 15% uit 
geleedpotigen en verder uit vogels 
(GALAN & FERNANDEZ, 1993). 
Pasgeboren jongen eten binnen een 
week na de eerste vervelling kleine 
hagedi ssen, krekels en sprinkhanen. 
BRITO & ALVARES ( 1996) zagen als eer
ste dat ook amfibieen gegeten werden. 
Natuurlijke vijanden van Wipneus
adders zijn s langen (M alpolon), roofvo
gels, c ivetkatte n, egels en everzwijnen. 

TERRARIUM 
Vol gens SCHMIDT ( 1990) en TRUTNAU 
( 1990) zijn Wipneusadders in een terra
rium met een bodembedekking van ste-

Foto: R. Malkmus 

nen e n leem, een schuilplaats onder een 
steen en een drinkbakje met schoon 
water, probleemloos te houden bij -
gedurende het ac tieve seizoen - dagtem
peraturen tussen 24 en 28°C. 's Nachts 
mag de temperatuur onder de 20°C 
dalen. Ook het nakweken van de dieren 
is al meermaals gelukt. De jongen 
nemen in het terrarium kleine hagedi s
sen, sprinkhane n en pasgeboren mui zen 
aan. 

BEDREIGINGEN 
Omdat de slangen meestal in afgelegen 
berggebieden voorkomen, worden ze 
vooral bedre igd als hele bosgebieden, 
bij voorbeeld voor de aanplant van de 
voor Europa niet inheemse Eucalyp
tusbossen, worden vernietigd. Daar
naast is er nog de doelgerichte jacht op 
deze s langensoort zoals die, illegaal, in 
het nationale park Peneda-Geres plaats
vindt. Koppen van Wipneusadders wor
den ook nog steeds a ls amulet door de 
oudere bevolking gebruikt. Verwerkt in 
kleding zouden ze bescherming bieden 
tegen allerlei soorten onheil (MALK
MUS, 1984). 
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SNAKES OF PORTUGAL ( 10): VIP ERA 
LATASTI 
Two subspecies of the Lataste's viper are 
found in Portugal: Vipera latasti latasti occurs 
north of the Rio Mondego, and Vipera latasti 
gaditana inhabits southern parts of the coun
try. Vipera I. gaditana differs from the nomi
nate form by its smaller size, fewer ventralia 
( 122-138) and a stronger fragmentation of the 
scales on the pileus. The species is restricted 
to the mountainous regions, and is found up to 
1500 m in the Serra da Estrela. It dwells main
ly on southern slopes with dense shrub or in 
rocky valleys with oak forests. The Lataste's 
viper hibernates between October/November 
to March, sometimes in groups. It is a diurnal 
species, but may also be active during the _ 
early evening in the warm season. Copulation 
mostly occurs in spring. Territorial ritualized 
combats between males have been described. 
The young are born in August and number 
from three to eight. The Lataste's viper eats 
small mammals, reptiles, birds, and inverte
brates. 
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Paradijs op de tweede verdieping 

Twan Leenders 
Renseweg 13 
5425 RG De Monel 

INLEIDING 
Tropische regenwouden. Hoewel ze op 
dit moment nog maar 6% van het aard
oppervlak bedekken, bevatten ze naar 
schatting 50% van aile soorten planten 
en dieren ter were ld. Deze Iaatste schat
ting is waarschijnlijk aan de Iage kant 
want van een groot gedeelte van deze 
regenwouden is nog nauwelijks bekend 
wat er Ieeft. Hoewel grote de len van de 
tropen al in zekere mate zij n bezocht en 
onderzocht door biologen blijft er altijd 
nog een helft van het regenwoud over 
die totaal onbekend is: de bovenste 
helft. 
De vegetatie in tropische regenwouden 

Beeld van kroonlaag en e pi fy ten: uitzicht uit de top van een Costa 
Ricaanse (regen)woudreus . Foto: T. Leendcrs 
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bestaat als het ware uit vier verdiepin
gen: een souterrain, nl. het wortelstel
sel, de begane grond (de stam), en nog 
twee verdiepingen daarboven, te weten 
als eerste de sub-kroonlaag, bestaande 
uit de kruinen van de Iagere bomen en 
tenslotte de tweede verdieping: de 
kroonlaag, de kruinen van de woudreu
zen. Het interessantste deel van derge
lijke woudreuzen is de kruin waar je 
soms takken vindt die breed genoeg zijn 
om op te fietsen en waar je vaak tot je 
knieen wegzakt in een dikke laag 
humus die aan het oog onttrokken 
wordt door duizenden planten, varie
rend van complete palmbomen tot 
minuscule orchideeen. Helaas wordt 
deze bovenste kroonlaag vanaf de 
grond vrijwel altijd aan het oog onttrok
ken omdat kleinere bomen het zicht 
belemmeren. Aangezien de grotere 
bomen in een tropisch regenwoud 
onder de twintig meter meestal niet ver
takken, is dat de minimum hoogte die 
men moet overwinnen. Afhankelijk van 
het type regenwoud bevindt de kroon
laag zich dus tussen de 25 en 70 meter 
boven de veilige bosbodem. 
Tot voor kort werd al onze kenn is van 
het Ieven in de boomkruinen verzameld 
niet door naar de boomtoppen te gaan, 
maar door de boomtoppen binnen hand
bereik te Iaten komen, kortom door het 
regenwoud om te hakken. Het is duide
lij k dat dit een zeer kortstondig en ver
tekend beeld geeft van het Ieven op die 
tweede verdieping. Met name dieren 
Iaten zich op deze manier niet of nau
welijks bestuderen, zodat onze kennis 
van de fauna van de kroonl aag nog 
steeds minimaal is. Dit terwijl de 
kroonlaag van het tropisch regenwoud 
een onmisbare rot speelt in het Ieven 
van vele soorten reptielen en amfibieen. 
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HET EI VAN COLU MBUS 
De oplossing voor dit probleem kwam 
in het begin van de jaren tachtig en wei 
in het bre in van Donald Perry (PERRY & 
WILLIAMS, 198 1 ). Perry, een bio loog uit 
de V.S., op zoek naar een methode om 
de bestuiving van woudreuzen in het 
regenwoud te bestuderen, bedacht een 
techniek die het mogelijk maakt de 
kroonl aag van zeer dichtbij te bekij ken. 
Met behulp van een krachtige kruis
boog, nylon visgaren e n een aangepaste 
bergbeklimmersuitrusting is het moge
lijk elke willekeuri ge boom te beklim
men. De methode werkt als volg t: aan 
een pijl zonder punt, maar met gewicht
jes aan de tip wordt een sterk visgaren 
gebonden. Met de kruisboog schiet je 
deze pijl over een geschikte tak, waarna 
de gewichtjes zorgen dat de pijl weer 
terug op de gra nd komt. Het visgaren 
wordt door de pijl over de tak getrokken 
en wanneer je de pijl weer teruggevon
den hebt, heb je tevens beide uiteinden 
van het visgaren in handen. Aan een van 
de uiteinden bind j e een dikker en ster
ker parachutetouw, dat je met het visga
ren over de tak kunt trekken. Wanneer 
j e uiteindelijk beide uitei nden van het 
parachutetouw in handen hebt kun je de 
he le routine nogmaals herhalen, maar 
ditmaal met een klimtouw. Als alles 
volgens plan verloopt kun je tenslotte 
een van de uiteinden van het klimtouw 
vastknopen aan een stevige boomstam 
en blij ft het andere einde over om met 
een speciale klimuitrusting te beklim
men. Eenmaal boven aangekomen kan 
men, gezekerd door veiligheidstouwen, 
rondklimme n over de takken. 
Met behulp van deze techniek heb ik 
mij de laatste jaren beziggehouden met 
het bestuderen van de herpetofauna in 
de kroonlaag van regenwouden in 
Honduras, Nicaragua en Costa Rica. 
Hieronder een vers lag van het verbor
gen Ieven van enkele bekende en min
der beke nde oerwoudbewoners. 

EEN MOZAJ'E K VAN HABITAT S 
Voordat ik een aantal van de bewoners 
van de kroonlaag zal introduceren, eerst 
een kle in beetje achtergrondinformatie 
over habitat en milieu. Iedereen die wei 
eens een voet in een tropisch regen
woud heeft gezet weet dat het daar 
meestal da nker, vochtig en windstil is . 
Over het algemeen is het klimaat op de 
bosbodem zeer constant. 
Zo' n dertig meter hager is dat to taal 
ande rs: door de wind die vrij spel heeft 
tussen de takken is het vaak koeler en 
droger dan op de grond. Bovendien is 
het in de bovenste laag van de boom
kruin ui terst zonnig. Het microklimaat 
vlak bij de stam is daarnaast weer 
geheel anders dan aan het uiteinde van 
een tak. Door deze grate variatie in 
microklimaat ontstaat er een soort 
moza·le k van habitats in een boomk ruin 
die ervoor zorgt dat er vele verschillen
de dier- en plante nsoorten naast elkaar 
kunnen Ieven. 

C01ytoplwnes crista/us. Rara Avis, Costa 
Rica. Foto: T. Leenders 

Dit is naar aile waarschijnlijkheid ook 
de reden dat k.roonlaaghagedissen als 
bijvoorbeeld Corytophanes, Polychms 
of Laemanctus altijd probleemdieren 
blij ven in een terrarium. Deze diere n 
Ieven in een omgeving waar ze de keus 
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Hyla ebraccata. La Selva, Costa Rica. 
Foto: T. Leenders 

hebbe n uit een ongelofelijk spectrum 
van te mperatuur, vochtigheid, UV-stra
ling en Iicht. dat in gevangenschap nau
welijks te imite ren is. 
Takke n in de kroonl aag zijn vaak dicht
begroeid met g rote hoeveelheden epify
ti sche plante n en mossen, die water en 
voedingssto ffe n vasthouden en tevens 
verstop- e n e iafzetplaatsen vormen voor 
de kle ine re kroonlaagbewoners. Met 
name brome lia 's spelen hierbij een 
belangrijke rol. Het door de epifyten 
vastgehouden humus vormt een voe
dingsbocle m voor kleinere kruiclachtige 
gewassen, varens, pal men en zelfs com
plete bome n die weer een habi tat vor
me n voor grotere cliersoorten en die 
claarnaast grote hoeveel heden insecten 
aantre kke n, een belangrijke voeclsel
bron voor de meeste reptielen en amti
bieen. 

EEN REGEN VAN KIKKERS 
Boomkikkers hebben hun naam te dan
ke n aan het feit dar ze het grootste deel 
van hun Ieven in bomen doorbrengen. 
Echter, vrijwel alles wat bekend is van 
deze dieren , de soott e n, hun versprei
ding, ecologie en voortplanting is waar
genomen terwijl ze z ich in de buurt van 
de bosbodem bevonden, meestal om 
zich voort te planren in poelen of 
stroompjes. Doorclat veel soorren 
boomkikkers aileen maar afdalen om 
eieren re leggen, zijn ze soms maar een 
paar nachten per jaar te zien. Dir werd 
mij onlangs geclemonstreerd toen ik 
overdag in een drooggevallen moeras in 
het laaglandregenwoud van Costa Rica 
op zoek was naar de versropplaatsen 
van de boomkikkers die daar in de 
regenrijd te vinde n zijn. 
Met veel pijn e n moeite lukte her mij 
om twee Hyla ebraccala te vinden die 
zich verstopt hadden in bromelia's op 
zo ' n 25 meter hoogte (vergelijk MuooE 
& VAN Du K, 1984). Diezelfde nacht 
regende het voor het eerst in zes maan
den terwij l het al danker was. Slechrs 
tien minuten morregen was voldoende 
om de kikkerrjes re doen ontwaken en 
enkele minuten later was ik omgeven 
door rientallen roepende Hyla ebracca
ta. Hy/a loqua.r, Agalychnis cal/idryas 
e n Agalyclmis saltator. Ongeveer 45 
minute n na het einde van de bui was het 
weer doodstil in het woud en was er op 
een enkel legsel na. geen spoor van de 
kikkers meer te bekenne n. Sommige 
van deze boomkikkers Iaten geen 
minuut verl oren gaan als blijkt dar de 
langverwachte regen begint. 
Agalychnissoorten , e n met name A. sa/
tator, hebben zich gespecialiseerd in 
een sne lle afda li ng e n begeven zich 
zod ra de rijd rijp is massaal naar de 
voortplantingspoel door letterlijk uir de 
boomtoppen naar beneden te springen. 
Tijdens hun val spreiden zij hun poten 
e n gebruiken de grote vliezen russen 
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Botl!riecl!is scl!legelii. Rara Avis, Costa Rica. 

vingers en tenen als parachutes om hun 
afdaling af te rem men (ROBERTS, 1994 ). 
Wanneer men op het juiste moment bij 
een eiafzetplaats van A. saltator is, kan 
men een heuse ' regen' van kikkers bel e
ven, een schijnbaar eindeloze stroom 
van kikkers die om je heen en op je Ian
den! 
Mijn ervaring is dat de meeste soorten 
het wat rustiger aan doen. Ze komen 
tegen de avondschemering langzaam 
naar beneden geklauterd om zich 
beschermd door de duisternis voort te 
planten. Smilisca phaeota en Smilisca 
baudini vindt men bijvoorbeeld overal 
waar het zo veel regent dat zich het hele 
jaar door regelmatig poeltjes vorrnen in 
de bosbodem. Beide soorten hebben 
een voorkeur voor een relatief open 
habitat en men vindt ze voornamelijk 
aan de randen van het woud. Hetzelfde 
geldt voor Pluynohyas venulosa, een 
boomkikker met een groot versprei
dingsgebied dat, met uitzondering van 
de natte Caribische streken, de hele 

Foto: T. Leenders 

laaglandregio van Midden-Amerika be
strijkt. P. venulosa, ook wei Melkkikker 
genoemd, dankt zijn naam aan de klier
rijke huid die een kleverige witte sub
stantie uitscheidt bij bedreiging. Deze 
speciale huidaanpassing is in feite een 
bescherming tegen uitdroging, noodza
kelijk om de droge periode in zijn leef
gebied te overleven (MUDDE & VAN 

0IJK, 1984). 
Naast de 'echte' boomkikkers, kikkers 
uit de familie Hylidae, leeft er ook nog 
een aantal soorten van het geslacht 
Eleutherodactylus in de kroonlaag. 
Deze dieren zijn onder andere zeer inte
ressant doordat ze het vrijzwemmend 
larvestadium overslaan. Hun eieren, die 
op vochtige plaatsen worden gelegd, 
ontwikkelen zich tot kleine miniatuur
kikkertjes. Eleutherodactylus is op dit 
moment het grootste geslacht van aile 
gewervelde dieren en omvat meer dan 
400 soorten. Behalve soortenrijk is dit 
genus ook uiterst variabe l in lichaams
vorm en afmeting; varierend van reus-
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achtige padachtige soorten tot zeer klei
ne Hy/a-achtige vormen. De boombe
wonende soorten zijn over het alge
meen minuscule kikkertjes met een 
maximale kop-romplengte van zo'n 25 
mm. Enkele soorten zoals bijvoorbeeld 
Eleutherodacty/us caryophyllaceus en 
Eleutherodactylus ridens heb ik diverse 
malen in de boomkruinen gevonden, 
verstopt in bromelia's. Deze soorten 
zijn echter soms ook op de bosbodem te 
vinden. Helaas is vrijwel niets bekend 
over hun levenswijze. Mogelijk verblij
ven deze soorten een deel van hun Ieven 
op de grond en de rest van de tijd in de 
bomen. Misschien hebben enkele indi
viduen zich gespecialiseerd in het Ieven 
in bromelia's, terwijl anderen het iets 
minder hogerop zoeken. 
Moeilijk te zien, maar meestal uiterst 
eenvoudig te horen is Eleutherodac~y
lus diastema, ook wei bekend als de 
'ink frog'. Dit is een van de meest pro
minent aanwezige bewoners van 
Midden-Amerikaanse regenwouden, 
van zeeniveau tot zo'n 1500 meter. Hun 
nachtelijke roep, een oorverdovend 
'ping' alsof iemand met een metalen 
voorwerp op een lege fles slaat, is moei
lijk te missen. Dat zo' n volume gepro
duceerd kan worden door een kikkertje 
van om en nabij de twintig mm is nau
welijks te geloven. 
Een ander klein kikkertje dat tot indruk
wekkende prestaties in staat is, is 
Dendrobates pumilio. Deze pijlgifkik
ker legt eieren op de bosbodem, in de 
strooisellaag. Zodra de larven uitko
men, worden ze door een van de ouders 
op de rug genomen, die daarna soms 
tientallen meters hoog een boom in 
klimt op zoek naar een geschikte water
houdende bromelia. De larven worden 
vervolgens in een bladoksel van een 
bromelia gedeponeerd, waar ze tot ont
wikkeling komen, metamorfoseren en 
als klein kikkertje weer naar beneden 
klauteren. Tijdens hun ontwikkeling 

worden de larven gevoed door het wijf
je dat regelmatig omhoog klimt om 
onbevruchte voedings-eieren af te zet
ten in de bladoksels waar haar kroost 
rondzwemt. Door trillingen van hun 
staartvin geven de larven aan dat een 
bepaalde bladoksel bewoond is, zodat 
het vrouwtje geen eieren verspilt. 
Bovendien weten de vrouwtjes feilloos 
waar ze hun eigen kroost hebben ach
tergelaten (VAN WJJNGAARDEN, 1991 ). 
Een opmerkelijke bewoner van de wat 
lagere vegetatie, tot zo' n 3-4 meter, is 
een pad, Bufo coniferus. Hoewel duide
lijk niet zo goed aangepast aan het 
Ieven hoven de bosbodem als de echte 
boombewoners, slaagt B. coniferus er 
toch in zich overdag te verbergen in 
holten in boomstammen of in de kruin 
van boomvarens op enkele meters 
hoogte. 's Nachts dalen ze af naar de 
grond om daar op jacht te gaan. 
Behalve kikkers en padden vindt men in 
de regenwouden van Midden- en Zuid
Amerika ook salamanders in de borneo. 
Verschillende vertegenwoordigers van 
het geslacht Bolitoglossa verbergen 
zich overdag in bromelia's en in mos
kussens op de takken van woudreuzen 
en gaan 's nachts op jacht naar insecten. 
Salamanders in laagland neigen meer 
naar een arboreale levenswijze dan 
hooglandsoorten, die meer bodembe
wonend zijn. 

ONZICHTBARE GEVAREN 
Naast vele soorten amfibieen Ieven er 
natuurlijk ook verschillende reptielen in 
de kroonlaag. Sommige soorten zijn 
zelfs dermate gespecialiseerd in het 
Ieven in de borneo dat ze nooit afdalen 
naar de bosbodem. Een goed voorbeeld 
hiervan zijn de reuzenanolissen van het 
geslacht Dactyloa en de Marmer
leguaan Polychrus gutturosus. Dit zijn 
grote, trage hagedissen met een lange 
grijpstaart die op het eerste gezicht zeer 
kameleon-achtig aandoen met hun snel 
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Anadia ocellata in boomkruin in Rara Avis. Costa Rica. 
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veranderende kleurpatronen en bolle, 
onafuankelijk beweegbare ogen. Een 
soort die ook in dit rijtje thuishoort is 
Corytophanes crislatus, de Helmkop
leguaan. Deze soort wordt echter wei af 
en toe op de bosbodem aangetroffen, 

Norops biporcalus, slapend op twijgje. La 
Selva, Costa Rica. Foto: T. Leenders 

Foto: T. Leenders 

enkel omdat Cor)1tophanes eieren legt 
in een kuiltje in de grond. De nestkuil 
wordt gegraven met behulp van de 
vreemde afgeplatte kop waar deze die
ren hun naam aan te danken hebben 
(BocK, 1987). Een indrukwek.kende 
boombewoner is de Groene Leguaan, 
Iguana iguana. Reusachtige exempla
ren liggen vaak urenlang doodstil te 
zonnen op een tak in de hoogste regio
nen van de kroonlaag. Wanneer Groene 
Leguanen zich bedre igd voelen storten 
ze zich soms van grote hoogte naar 
beneden. Met een enorme klap Ianden 
ze op de grond of in het water (Groene 
Leguanen Ieven vaak in bomen die over 
het water hangen) en gaan er dan als 
een haas vandoor zonder zichtbare 
schade te ondervinden van de val. Oat 
deze vluchtmethode niet altijd werkt 
blijkt wei uit het fe it dat een halfwas 
dier met een totale lengte van ongeveer 
75 em voor mijn ogen door een havik
arend (Spizaetus ornalus) uit de boom 
werd 'geplukt' en een boom verder 
smakelijk werd opgegeten! 
Kleinere leguaanachtigen zijn alge
mener in de kroonlaag dan hun grotere 
fami lieleden. Met name een aantal ano
lissoorten waagt zich regelmatig op 
grote hoogte. Een soort als Norops limi
fro ns blijft op een relatief vei lige hoog-
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te en klimt niet hoger dan enkele 
meters. Andere, midde lgrote, soorten 
zoals bij voorbeeld Norops biporcatus 
en Norops capita blij ven meesta1 in het 
binnenste van de boomkruin en ver
plaatsen z ich voornamelijk op de stam 
en de wat dikkere takken. Kleinere 
soorten als Norops lemurinus en 
Norops pentaprion begeven zich ook op 
de kleinste twijgjes en zelfs op de bla
deren. Deze soorten heb ik ook ver
schillende malen zien zonnen bovenop 
de bladeren in de top van de hoogste 
woudreuzen. Dergel ijke onbeschutte 
plaatsen op het dak van de jungle zijn 
niet echt veilig en meerdere malen heb 
ik gezien hoe zonnende hagedissen 
werden gegrepen door roofvogels. 
Een zeer goed aangepaste boombewo
ner uit een wat onverwachte groep is 
Anadia ocellata, een hagedis uit de 

Agalyc/111is salwror. La Selva. Costa Rica. 

fam ilie Teiidae. In tegenstelling tot de 
razendsne lle bodembewonende renha
gedissen waarmee ze nauw verwant is, 
is A. ocellata een trage hagedis die vrij
wel uitsluitend in de kroonlaag te vi n
den is. Met de zeer lange grijpstaart ver
ankert dit s lanke diertje z ich in het hart 
van een bromelia en bungelt met het 
he le lichaam onder de plant, ' vissend' 
naar passerende insecten! 
Hoewel er in Midden-Amerika tiental
len soorten s langen Ieven die uitsluitend 
een klimmende levenswijze hebben, 
zijn er niet zo veel soorten die strikt in 
de kroonlaag Ieven. Deze worden door
gaans ook regelmatig op geringe hoog
te aangetroffen. Een van de bekendste 
en meest gevreesde is de Wimperadder, 
Bothriechis schlegelii, die in elke denk
bare kleurvorm maar altijd vrij wel 
onzichtbaar aanwezig is. 

Foto: T. Leendcrs 
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Juveniele dieren worden vaak gezien op 
!age struiken, terwijl de grotere exem
plaren meestal wat hager Ieven. Ik heb 
het vermoeden dat dit te maken heeft 
met een verandering in het dieet, jonge 
dieren Ieven voornamelijk van hagedis
jes en kikkertjes die nu eenmaal wat 
gemakkelijker te vinden zijn op de bos
bodem of vlak daarboven. Volwassen B. 
schlegelii Ieven van vogels en zoogdie
ren, prooidieren die in de kroonlaag wat 
eenvoudiger te verschalken zijn. 

Jmantodes inomatus. La Selva, Costa Rica. Foto: T. Leenders 
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Een andere soort die zeer goed aange
past is aan het Ieven op de dunste takjes 
is de Riemboomslang, Imantodes cen
choa en de nauw verwante Imantodes 
inornatus. De vertegenwoordigers van 
het geslacht Imantodes hebben een 
sterk zijdelings afgeplat lichaam en 
speciaal aangepaste ruggenwervels met 

extra grote aanhechtingsplaatsen voor 
spieren. Deze adaptaties stellen de die
reo in staat tot 50% van hun totale 
lichaamslengte horizontaal uit te ste
ken. De combinatie met het geringe 
lichaamsgewicht van deze slechts enke
le millimeters dikke slangen en hun 
zeer grate ' kattenogen ' zorgt ervoor dat 
zij uiterst goed toegerust zijn om hun 
favoriete prooi te vinden: hagedissen 
die slapen op de allerdunste twijgjes, 
vei lig buiten bereik van zwaardere pre
datoren. Een vergelijkbare lichaams
bouw, maar zonder de aangepaste wer
vels, is te zien bij de kleine tot middel
grote slangen uit het geslacht Sibon. 
Deze slanke klimmers worden over het 
algemeen 's nachts in de sub-kroonlaag 
gevonden, wanneer ze op jacht zijn naar 
slakken. 

95 SOORTEN PER DAG, IEDERE 
DAG .... 
Dit was slechts een k1eine selectie van 
de herpetofauna van de kroonlaag. 
Diersoorten waarvan vaak niets meer 
bekend is dan enkel dat ze bestaan. 
Vele van deze soorten zijn tot voor kort 
nag nooit in hun natuurlijke habitat 
gezien en waren aileen bekend van 
dode exemplaren die uit omgekapte 
bomen zijn verzameld. Enkele kroon
laagsoorten komen niet op de bosbo
dem en zullen nooit ontdekt worden 
tenzij we de kans krijgen wat hogerop 
te gaan zoeken. Het ziet er echter naar 
uit dat deze kans ons misschien niet 
meer gegund wordt. 
In 1989 was het totale regenwoudop
pervlak over de wereld al gereduceerd 
tot iets minder dan de helft van de oor
spronkelijke prehistorische hoeveel
heid. De toenmalige ontbossingssnel
heid was 142.000 km2 per jaar; wat 
neerkomt op een gebied ter grootte van 
een voetbalveld per seconde (WILSON, 

1992)! Sinds 1989 is de situatie er 
geenszins op vooruit gegaan. 
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Als wij (de he le wereldbevolking) op 
dezelfde manier door blijven Ieven als 
we de laatste jaren hebben gedaan, zul
len bi nne n de komende 50- I 00 jaar 
meer dan 25% van aile planten- en dier
soorten uitsterven. Op dit moment lig t 
het aantal wetenschappelijk beschreven 
soorten tussen de I ,5 en I ,8 miljoen (zie 
o.a. WI LSON & PETER, 1988). Over het 
aantal nog onbekende soorten !open de 
meningen wat uiteen, maar men gaat 
ervan uit dat de reeds bekende soorten 
s lechts ongeveer I 0% van het totaaluit
make n (WILSON, 1992). Een klein 
rekensommetje leert ons dat tijdens het 
Ieven van onze volgende generatie zo' n 
3,5-4,5 mi ljoen soorten uit zullen ster
ven . 
Nog een rekensommetje: uitgaande van 
het ' gunsti gste' geval van 3,5 miljoen 
soorten die verdwijnen in I 00 jaar, 
komt dat neer op 35.000 soorten per 
jaar, oftewel 95 soorten per dag! Iedere 

Fo10: T. Leenders 

dag, hondcrd jaar lang ... 
Het grootste deel zal verdwijnen zonder 
dat we ooi t van hun bestaan geweten 
hebben. Dit betekent in geen enkel 
geval dat deze onbekende soorten niet 
belangrijk zijn, want in het ingewik.kel
de netwerk van een ecosysteem zijn aile 
soorten essentieel. Het wegvallen van 
enkele sleutelsoorten, dan wei een scha
kel in de keten, hoe kle in en onaanzien
lijk ook, kan voldoende zijn om com
plete ecosystemen te veranderen en 
meerdere soorten mee te s leuren in zijn 
ondergang. 
Wanneer de hersenloze vernietiging van 
de laatste regenwouden op deze manier 
blijft doorgaan hangt ook onze e igen 
toekomst zeer binnenkort aan een zij
de n draadje. A Is we over vijftigjaar nog 
wat meer van regenwouden willen zien 
dan een paar oude videobanden met 
natuurfilms, Iaten we dan alsjeblieft 
eens wakker worden voor het te laat is. 
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DANKWOORD 
Dit project werd twee achtereenvolgende jaren 
gesteund door een subsidie van de Stichting 
tot Bevordering van de Herpetologie. 

PARADISE ON THE SECOND FLOOR 
The rain forest canopy, one of the richest habi
tats in the world, has long been out of reach. 
Because of the techniques invented by Donald 
Perry, the 'second floor' of the rain forest is 
now open for research. A brief description of 
the climbing technique is presented. An intro
duction is given to some of the amphibians 
and reptiles encountered during canopy 
research in Honduras, Nicaragua, and Costa 
Rica. Tree frogs owe their name from their 
arboreal life-style. However, practically all 
natural history information on tree frogs stems 
from the normally short periods that they visit 
the forest floor. Species of Aga/ychnis (A. ca/
lidryas and A. saltator) are known to jump and 
glide from tall trees to reach their breeding 
ponds. Most other hylids slowly climb down 
at dusk. Other species of amphibians are also 
known to inhabit the upper canopy of emer
gent rain forest trees. Those described here 
are: Hyla ebraccata, Phrynohyas venulosa, 
Smilisca baudini, S. phaeota, Eleutherodac
tylus caryophyl/aceus, E. diastema, E. ridens, 
Dendrobates pumilio and some species of 
salamanders of the genus Bolitoglossa. Bufo 
coniferus is found to retreat into low vegeta
tion during the day. A group of large canopy 
iguanids, e.g. members of the genera Dacty/oa 
and Polychrus, are completely restricted to the 
canopy and are never observed on the forest 
floor. Corytophanes cristatus shares many 
ecological and morphological features with 
these canopy lizards but is known to descend 
to the forest floor where the eggs are deposi
ted. Iguana iguana descends only as a means 
of escape. Several small and medium sized 
anoles inhabit the canopy. The larger of these 
such as Norops biporcatus and N. capiro seem 
to be restricted to the inner canopy, while the 
smaller ones like N. lemurinus and N. penta
prion are also found on the smallest twigs and 
leaves at the top of the trees. Anoles sun-ba
thing on top of a tree are frequently preyed 
upon by raptors. The small teiid lizard, Anadia 
ocel/ata, with its prehensile tail, appears to be 

especially adapted to an arboreal life. Of the 
Central American arboreal snakes, none seem 
to be restricted to the upper canopy. The eye
lash viper, Bothriechis sch/egelii, is found 
from the forest floor to the upper canopy. 
However, there seems to be a age-related dis
tribution pattern since juveniles are more fre
quently found near the forest floor, while large 
specimens are found higher in the trees. Other 
species of snake such as lmantodes cenclwa 
and /. inomatus and species of the gastropod
eating genus Sibon are briefly presented. 
Some perspectives on the future of rain forests 
and biodiversity are included. 
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NASCHRIFf 
Een zeer goed leesbaar en tegelijk fraai gelllu
streerd boek over boomkruinenonderzoek is 
voor slechts iets meer dan een tientje in de 
ramsj terecht gekomen: MoFFETT ( 1993). Met 
haast tweehonderd pagina 'seen onwaarschijn
lijk koopje voor degenen die een nog ruimer 
overzicht wensen. 

De Redactie 
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Eerste ervaringen met de Perzische 
Kamsalamander Triturus karelinii 

INLEIDI NG 
Sinds 1994 worden er in Nederland, 
door een aantal leden van de doelgroep 
Salamanders, Perzische Kamsalaman
ders ofwel Balkankamsalamanders Tri
tun ts karelinii gehouden. De eerste 
naam geniet de voorkeur, maar pas als 
je beide namen samenvoegt heb je het 
verspreidingsgebied te pakken. Deze 
soort is net als de andere voormalige 
ondersoorten van de Kamsalamander 
Tritunts crista /us, zijnde de Italiaanse 
Kamsalamander Triturus cam ifex en de 
Donaukamsalamander Triturus dobra-

gicus, als aparte soort erkend (BUCCI
INNOCENTI , RAGGHI ANTI & MANCINO, 
1983). 
De eerste ervaringen met deze soort in 
het terrarium duiden erop dat dit dier 
relatief eenvoudig te houden en te kwe
ken is. Daarnaast is het een erg mooie 
salamander, waarover nog relatief wei
nig bekend is. Tijd dus om deze soort 
breder te introduceren. De dieren die 
door de I eden van de doelgroep worden 
gehouden zijn allen afko mstig uit 
nakweek van Duitse en Oostenrijkse 
kwekers. Er circuleren dieren van oor
spronkelijk Turkse afkomst, enkele die
ren die waarschijnlijk uit voormalig 
Joegoslavie komen en Frans Engels is 
in het bezit van dieren die oorspronke
lijk uit de Kaukasus komen. 

VERSPREIDING 

Mannetje Triturus karelinii in baltskleed. Foto: S. Bogaerts 

T karelinii heeft een groot versprei
dingsgebied. In Europa bewoont deze 
soort de Balkan. Hij komt hier voor in 
het zuidoosten van voormalig Joego
slavie, in het oosten van Griekenland en 
in Bulgarije ten zu iden van de Donau. 
Verder komt de soort voor in Noord
Turkije, via de Kaukasus tot in de Krim 
en in Noord-lran. 

Portret van ccn vrouwtje Triturus karelinii. 
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BESCHRIJVI NG 
T karelinii is een relatief forse salaman
der. Zeker ten opzichte van de zuster
soorten maakt T karelinii een plompe, 
grove indruk. De maximale lengte is 
200 mm, maar rneestal zijn de dieren 
kleiner (NOLLERT, 1992). De mannen 
blij ven bovendien meestal een stuk 
kleiner dan de vrouwen. Typische ken
merken van T karelinii zijn : 
- een oranjegele bui k en keel, met daar-

Foto: T. Woeltj es op relatief kleine en meestal losse zwar-
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te vlekken, 
- een grove bouw en robuuste vorm, 
- een relatief brede kop, 
- de vaak nauwelijks getande kam van 
de mannen is nauwelijks onderbroken 
op de overgang rug-staart, 
- vrouwen krijgen in de voortplantings
tijd een erg hoge staartvin, 
- het veelal ontbreken van witte stipjes 
aan de zijkant, maar vaak zijn er wei 
vele witte stipjes op de regia random de 
kaken. 
Binnen het enorme verspreidingsgebied 
komt nogal wat variatie voor, zowel op 
genetisch niveau als in uiterlijke ken
merken. Zo moeten volgens WALLIS & 
ARNTZEN ( 1989) de populaties van 
Joegoslavie en Bulgarije bij bescher
mingsmaatregelen als aparte vorm wor
den beschouwd ten opzichte van de die
reo uit Turkije, puur op grand van gene
tische verschillen. 
In uiterlijk varieert vooral de basiskleur 
van de dieren van lichtbruin (zoals 
afgebeeld in NCLLERT, 1992) tot grijs
zwart zoals MEDVEDJEVA & HERRMANN 
( 1987) beschrijven en zoals de meeste 
van onze dieren zijn. De dieren uit de 
Kaukasus zijn ook bruin van kleur. 
De grate variabiliteit heeft ook geleid 
tot de beschrijving van enkele zoge
naamde lokale vormen. Deze vormen 
wijken in zoverre af van de gemiddelde 
kenmerken van de soort dat ze een apar
te status zouden kunnen krijgen. Vaak 
zijn deze lokale vormen een basis voor 
de beschrijving van ondersoorten, iets 
wat vast nog gaat gebeuren bij deze 
soort. WOLTERSTORFF (1923) beschreef 
lokale vormen van de Krim (forma tau
rica), van Europees Turkije (forma 
byzanthina) en van Macedonie (forma 
macedonia). Hij constateert ook al dat 
er op de Balkan vee I overlap is met ken
merken van T. carnifex, iets wat later 
door genetisch onderzoek is bevestigd 
(WALLIS & ARNTZEN, 1989). In 
Bulgarije was sprake van een lokale 

vorm (forma bureschi) die aileen voor
kwam in een kunstmatige vijver van de 
Prins Boristuinen in Sofia. De vorm is 
echter uitgestorven na het uitzetten van 
forellen (RADEK, 1969). 
De meeste dieren die binnen de doel
groep circuleren zijn afkomstig van 
nakweek van dieren uit de omgeving 
van het op 1300 m hoogte gelegen 
Turkse Abantmeer. ScHMIDTLER & 
ScHMIDTLER (1967) merkten al op dat 
de typische kenmerken van T. karelinii 
bij deze vorm wat minder tot uiting 
komen. Zo zijn de witte spikkels op de 
zijkant van het lichaam meestal wei 
aanwezig en is de grondkleur donker
der. De dieren blijven ook duidelijk 
kleiner dan bijvoorbeeld dieren uit de 
Kaukasus. Bovendien is bij de jonge 
dieren vaak op de rug een geelbruine 
vertebraalstreep aanwezig ( deze ver
dwijnt of vervaagt in bruin naarmate de 
dieren ouder worden). Bovendien bezit
ten vele van deze dieren blauwe vlek
ken op de rug, waardoor de dieren sterk 
doen denken aan Alpenwatersalaman
ders (Triturus alpestris). De dieren uit 
de Kaukasus voldoen wei aan de typi
sche kenmerken van deze soort, zoals 
hoven beschreven. Opvallend is wei dat 
de pas gemetamorfoseerde dieren van 
deze vorm geen of slechts heel vaag een 
bruinige rugstreep vertonen. 

LEEFGEBIED 
T. karelinii bewoont verschillende 
typen biotopen tot op een hoogte van 
1300 meter zoals in het Rilagebergte 
(Bulgarije) en rond het Abantmeer 
(Turkije). De dieren zijn op die hoogte 
meestal kleiner (NOLLERT, 1992). 
Volgens MEDVEDJEVA & HERRMANN 
(1987) bewonen de dieren vooral stil
staande, meestal ondiepe, maar perma
nente wateren. Ze verblijven hier vaak 
het hele jaar met uitzondering van de 
winter omdat deze wateren vaak tot op 
de bodem bevriezen. 
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LEVENSWIJZE IN HET AQUARIUM 
Volwassen dieren zijn zonder noemens
waardige problemen volledig aquatiel 
te houden. Voor het houden in een aqua
rium gebruik ik een aquarium met een 
oppervlak van 80x40 em voor zes die
ren (twee mannen en vier vrouwen). 
Het water is ongeveer 15 em diep. Frans 
Engels houdt zijn dieren in een bak van 
50x40x40 em met 25 em water. Het 
aquarium is ingericht met een bodem 
van aquariumgrind, stevige waterplan
ten (Waterpest, Elodea sp., Fontein
kruid, Potamogeton sp., Vallisneria, 
Vallisneria sp.), enkele gestapelde ste
nen als schuilplaatsen en een stukje 
drijvend kurkschors. Frans Engels heeft 
het aquariumgrind met vijversubstraat 
gemengd; bij hem wordt het water con
tinu belucht met een luchtpompje. Het 
aquarium wordt ongeveer twee maal 
per jaar helemaal verschoond en een 
maal per maand wordt een gedeelte van 
het water ververst. In de winter krijgen 
de dieren ongeveer zes uur Iicht per 
dag, in de zomer loopt dit op tot 14 uur. 

YO EDSEL 
Als voedsel nemen ze zowel levend als 
dood voer aan. Ze eten regenwormen, 
tubifex, rode muggenlarven, water
vlooien maar ook bijvoorbeeld stukjes 
runderhart. Wij voeren ongeveer twee 
tot vier keer in de week. BAKER ( 1988) 
voerde de dieren ook pellets (Reptomin 
van Tetra) en maden. MEDVEDJEVA & 
HERRMANN ( 1987) voerden ook lever. 

KWEKEN 
In de winter en het voorjaar van 1996 
zijn de eerste kweekresultaten geboekt 
( ongeveer anderhalf jaar na de meta
morfose). Om de voortplanting te sti
muleren lijkt het noodzakelijk de dieren 
een winterrust, of in ieder geval tempe
ratuurwisseling, te geven. MEDVEDJEVA 
& HERRMANN ( 1987) geven een winter
rust van drie tot vier we ken bij 4 °C, 

maar vermelden dat zelfs het op een 
koeiere plaats zetten van het aquarium 
al tot voortplanting kan leiden. De win
terrust kan zowel op het land als in het 
water geschieden. Binnen de doelgroep 
werden verschillende methoden gepro
beerd, maar het lijkt erop dat T. karelinii 
slechts zeer weinig impuls nodig heeft 
om tot voortplanting over te gaan. Bij 
mijzelf en Frans Engels staan de dieren 
op een aparte kamer. Doordat in deze 
'koele' kamer altijd een raam open staat 
en geen verwarming is volgt deze 
kamer de seizoenen. In de winter kan de 
temperatuur van het water tot 5°C 
dalen. Dit is voldoende om de dieren 
vervolgens tot voortplanting te kunnen 
brengen. 
Bij een doelgroeplid hebben de dieren 
twee maanden bij I ooc overwinterd. 
De dieren bleven echter gewoon actief 
en bij de mannen ontwikkelde zich een 
kam. Vervolgens werden de dieren bij 
l8°C. gezet, waarop ook snel eieren 
werden afgezet, maar vele hiervan 
beschimmelden. Bovendien werden de 
eieren soms in trosjes afgezet, wat op 
legnood of stress zou kunnen duiden. 
Bij een ander lid kregen de mannen in 
het najaar (augustus/september) al een 
kam bij een temperatuur onder de l5°C. 
Er werden echter pas in januari eieren 
gelegd. Hiervan beschimmelde een 
groot deel. Slechts enkele larven zijn uit 
het ei gekomen. Een daling in water
temperatuur zet kennelijk de voorberei
dingen voor de voortplanting in gang. 
Ongeveer drie tot zes weken na beeindi
ging van de winterslaap begint de 
voortplanting, afhankelijk van de tem
peratuur van het water. Langzaam 
wordt de temperatuur verhoogd. Bij 
10°C moet dan flink gevoerd worden 
om de dieren in goede conditie te krij
gen. Bij een temperatuur van ongeveer 
l5°C begint de daadwerkelijke voort
planting. Bij mij kwam er van de twee 
mannen slechts een in paarstemming. 
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Larve van Triwrus karelinii. 

Van de vier vrouwen namen er maar 
twee dee! aan de voortplanting. 
In maart startten bij mij de dieren met 
het leggen van eieren; bij een ander lid 
van de doelgroep begon dit al in febru
ari, maar bij hem waren de temperatu
ren hoger. Ik constateerde dat de vrou
wen een voorkeur voor een 
Potamogetonsoort met lange dunne bla
deren en voor waterpest hadden om de 
eieren op te leggen. Bij aile doelgroep
leden blijkt waterpest te worden 
gebruikt. De eieren worden met water
plant en al ondergebracht in opkweek
bakjes. 
Opvallend was dat bij vee! !eden de 
eerst gelegde eieren besehimmelden. 
Een lid hield van de 120 eieren sleehts 
25 larven over, waarvan sleehts weer 
een heel klein gedeelte de metamorfose 
doorkwam. Ook bij mijzelf en Frans 
Engels besehimmelden de eerste eieren. 
Daarna kwamen er eehter ook vele 
bevruehte eieren. De eieren werden uit 
het aquarium gehaald (met delen van de 
waterplanten) en ondergebraeht in apar
te bakken. 

Foto: S. Bogaerts 

OPKWEEK VAN DE LARVEN 
De larven kwamen (afhankelijk van de 
temperatuur) na een tot twee weken uit 
het ei. De opkweek van de lat·ven 
gebeurde bij mij in plastic bakken van 
ongeveer 30x40 em, met een water
hoogte van 15 em. In het water waren 
vee! waterplanten aanwezig, onder 
andere als sehuilmogelijkheid voor de 
larven. Tevens was er zuurstoftoevoer 
door middel van een luehtpompje met 
bruissteentje. Per bak zaten ongeveer 
twintig larven van ongeveer gelijke 
grootte. Frans Engels gebruikt hetzelf
de prineipe. Regelmatig werden de bak
ken voor de helft van nieuw (op dezelf
de temperatuur gebraeht) water voor
zien. De Iarven werden dan ook 
opnieuw opgedeeld naar grootte. Het 
meeste verlies bij mijn larven trad op 
door kannibalisme. Er werd twee tot 
vier keer per week gevoederd met 
watervlooien, klein gesneden tubifex, 
later ook met rode muggenlarven en 
ongesneden tubifex. Eind j uli metamor
foseerde het eerste dier. De laatste 
metamorfoseerde eind september. 
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Bij de metamorfose maten de juvenie
len 5-5.5 em. Na de metamorfose ble
ven de dieren aquatiel. Aileen 's nachts 
beklommen de dieren af en toe een drij
vende kurkeilandje. Oat de dieren aqua
tiel blijven beschrijft ook BAKER 
(1988). 
De buikkleur van de dieren blijft in het 
terrarium vaak fletsgeel en wordt alleen 
door het bijvoeren met watervlooien 
(Daphnia pulex) oranje (GROSSE & 
KoEPERNIK, 1993 ). Door te voeren met 
andere kreeftachtigen zoals Mysis, vlo
kreeftjes ( Gammarus pulex) of zoetwa
terpissebedden (Asellus aquaticus) lijkt 
dit ook te lukken. Persoonlijk heb ik 
gemerkt dat het voeren met watervlooi
en erg goed werkt. Het opkweken van 
de jongen gebeurt vervolgens op dezelf
de wijze als waarop de ouderdieren 
worden gehouden. 

DISCUSS IE 
De eerste kweekresultaten Iaten een 
aantal opvaiiende waarnemingen zien. 
Het eerste dat opvalt is dat bijna bij 
iedereen een groot aantal eieren 
beschimmelden. Nu is bekend dater bij 
aile soorten kamsalamander (T. crista
Ius, T. carn(fex, T. karelinii, T. dobrogi
cu.•;) en de Marmersalamander (Triturus 
marmora/us) 50% van de eieren 
afsterft. doordat de ontwikkeling van de 
bevruchte eieren stopt op het moment 
dat de staartontwikkeling begint. 
Oorzaak hiervan is een afwijking aan 
het eerste chromosoom. Elk type chro
mosoom bestaat normaal uit een paar. 
Bij de bevruchting van een ei ontstaat 
dit paar omdat elke ouder een helft van 
dit paar bijdraagt. Echter, het eerste 
chromosoompaar van de kamsalaman
ders blijkt uit twee morfologisch ver
sch i Ilende de len te bestaan ( I A en I 8) 
en bij bevruchting leidt aileen de com
binatie van I A en 1 B tot een zich nor
maal ontwikkelend ei. Kansberekening 
leert dat 50% van de eieren na de 

bevruchting combinaties bezit- I A+ I A 
dan wei 1 B+ 1 B - die tot afsterven 
gedoemd zijn (MCGREGOR & HORNER, 
1980). Het is natuurlijk raar dat een der
gelijke verspilling van energie in de 
natuur is ontstaan, maar het is niet 
anders. Dit probleem is de eerste tegen
slag die zich voordoet bij kwekers, 
zodat in ieder geval de helft van aile 
eieren verloren gaat. Een andere oor
zaak van beschimmelende eieren kan 
zijn dat mannen onvoldoende gestimu
leerd worden tot baits, zodat er onbe
vruchte eieren worden gelegd. 
DIESENER ( 1982) vermeldt dit probleem 
voor verschillende van de soorten kam
salamander die hij kweekte. Zo ontwik
kelden zijn T. karelinii binnen tien 
dagen na de winterslaap een mooie kam 
die ze twaalf weken hielden zonder een 
noemenswaardige baits te vertonen. 
MEDVEDJEVA & HERRMANN ( 1987) mer
ken op dat het vitaminiseren van voed
seldieren na de winterslaap tot een bete
re opbouw van het paarkleed bij de 
mannen leidde, die daardoor ook vuri
ger baltsten. Helaas vermelden zij niet 
welke vitamines zij gebruikten en met 
welke dosering zij deze toedienden. 
Daarnaast kan ik uit eigen ervaring met 
Marmersalamanders (T. marmoratus) 
vermelden dat in deze periode buitenge
woon goed en gevarieerd gevoerd moet 
worden, zowel aan mannen als aan 
vrouwen. Een andere methode die tot 
vurige baits kan leiden vall af te leiden 
uit resultaten van onderzoek van 
HEDLUND ( 1990). Deze onderzocht de 
activiteit van mannen bij de Gewone 
Kamsalamander T. cristatus. Daarbij 
bleek dat grotere mannen met een hoge
re kam meer succes hebben bij vrouw
tjes en dat mannen na een periode van 
isolatie meer gemotiveerd waren bij het 
baltsen. Vooral dit laatste is voor ons 
van belang. De mannen worden dus 
extra gestimuleerd als ze een tijdje 
'eenzame opsluiting' hebben gehad! 
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Het tweede opvallende resultaat is dat 
de dieren relatief snel aan de voortplan
ting kunnen deelnemen. Bij de meeste 
doelgroepleden al na anderhalf jaar. 
Opvallend is dat die deelname aan de 
voortplanting niet bepaald wordt door 
de leeftijd van het dier, maar door de 
lengte. BAKER ( 1988) vermoedde dit 
reeds. Mijn eigen kweekresultaten 
bevestigen dit vermoeden. Op het 
moment dat de mannen begonnen met 
het ontwikkelen van een baltskleed en 
de vrouwen eieren begonnen aan te zet
ten was er een versehil in lengte waar
neembaar tussen de dieren die wei aan 
de voortplanting begonnen en dieren 
die dat niet deden. Een man van 11 em 
ontwikkelde een kam, de andere man 
van I 0,5 em niet. BAKER ( 1988) ver
meldt dat twee mannen met een tota1e 
Iengte van I 04 mm wei meededen aan 
de voortpianting en een man van 100 
mm niet. Bij mij deden twee vrouwen 
(resp. 14 en 13 em) wei mee en twee 
vrouwen (beide 11 em) niet. Bij BAKER 
( 1988) piantte een vrouwtje van 120 
mm zich wei voort, maar een vrouwtje 
van 107 mm niet. 
Als deze resultaten met elkaar worden 
vergeleken lijkt bij de mannen het 
omsiagpunt tussen de 10 en 11 em te 
1iggen en voor de vrouwen tussen II en 
12 em. Meer onderzoek aan meerdere 
dieren is echter noodzakelijk om dit te 
bevestigen, aangezien het bij deze re
sultaten siechts enkele dieren betreft. 
Bij BAKER ( 1988) bereikten de juvenie
len bij temperaturen van 20°C en een 
overwinteringsperiode van twee maan
den reeds het volgende jaar seksuele 
volwassenheid. Bij ons duurde dat 
anderhalf jaar. Over het algemeen voe
ren wij echter niet zo vee1 en worden de 
dieren meesta1 koeler gehouden dan bij 
Baker ( wij houden ze bij temperaturen 
van I5 tot 18°C). 
Zowel BAKER ( 1988) als MEDVEDJEVA 
& HERRMANN ( I987) vermelden dat het 

uitstekende 1aboratoriumdieren zijn, 
vanwege hun eenvoudige verzorging. 
MEDVEDJEVA & HERRMANN ( 1987) mel
den zelfs dat in laboratoria van Moskou 
reeds een vijfde generatie dieren leeft 
die allen afstammen van zes dieren die 
in 1956 waren gevangen. Hopelijk lukt 
het ook ons om deze dieren nog jaren 
door te kweken. 
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INITIAL EXPERIENCES WITH TRITURUS 
KAREUNII 
Triturus karelinii has been kept and bred by 
several members of the Lacerta Caudate study 
group since 1994. These trials demonstrate 
that this species is relatively easy to keep and 
breed. 
T. karelinii has a large range, covering the 
Balkans, northern Turkey, the Caucasian 
region to the Krim and North Iran. This is a 
large, stockily built newt compared to the 
other crested newts. The body is dark brown to 
grey. The belly is orange with many relatively 
small, mostly separate spots; unlike with other 
crested newts the belly coloration continues 
on to the throat. Males have a relatively tooth
less crest that is scarcely indented at the back
tail junction. Females have a relatively high 
tail fin during the mating period. White dots 
on the flanks are scarce, but T. kare/inii often 
has white markings around the jaws. 
Morphological and genetic variation occur 
within the extensive range of this species. The 
great variability has led to the description of 
several local forms. Most animals that are kept 
by the study group originate from the Turkish 
Lake Abant ( 1300 m), where these newts are 
darker coloured and smaller than forms from 
other areas. Adult T. karelinii are almost en
tirely aquatic. Six animals can be kept in a 80 
x 40 em tank filled with 15 em water, simply 
furnished with water plants (Elodea, 
Potamogeton, Val/isneria) and a few piles of 
stones for hiding. Changes in temperature are 
important in stimulating breeding: a cool 
period of several weeks with temperatures 
below I 0°C is necessary to stimulate activity. 
The actual mating period then begins after the 
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temperature is raised to about l5°C. One pro
blem is the high embryonic mortality resulting 
from a deadly combination of chromosomes 
that occurs approximately 50% of the time in 
at least several species of Triturus. Inadequate 
feeding (nutritional problems) after the hiber
nation period may be a source of male inferti
lity. Little or no interest in females may also be 
a cause of male infertility; isolation of males 
for awhile following hibernation may reduce 
this problem. The total length of the animals 
seems to determine when they start breeding. 
Males start breeding at a length of approxi
mately l I em. Females start breeding when 
approximately 12 em in length. The larvae are 
reared in groups of similarly sized individuals; 
they are regularly regrouped according to 
length as they grow to prevent cannibalistic 
behaviour. At a length of 5-5.5 em they under
go metamorphosis. After metamorphosis the 
juveniles can be kept in water. Regularly fee
ding of water fleas (Daphnia pulex) results in 
nicely coloured orange bellies. Adulthood is 
reached in 1-1.5 years, depending on food and 
temperature. 
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Overwintering van Roodwangschildpadden 
(Trachemys scripta elegans) 

De Roodwangschildpad Trachemys scripta 
elegans. Foto: H.A.J. in den Bosch 

IN LEIDING 
Het overwinteren van reptielen, en hier
mee bedoel ik het in winterslaap Iaten 
gaan, is meer dan eens een moeilijk 
onderdeel van de terrariumhouderij . 
Heel vaak staan we voor de keuze: zul
len we een dier we i of niet Iaten over
winteren. Naar mijn mening moeten we 
dieren, die gezond zijn en van nature 
een winterslaap houden ook de gele
genheid geven deze te houden. Zieke 
dieren of dieren die van nature niet 
overwinteren komen hiervoor natuur
lijk niet in aanmerking. Wij willen 
graag alles in vakjes indelen, dus in dit 
geval in dieren die wei en die niet over
winteren. Helaas ligt het niet zo simpel. 
Er zijn vee! dieren die geen onafgebro
ken winterslaap houden maar een win
terrust, die onderbroken wordt door 
korte periodes waarin de dieren wei 
actief kunnen zijn. Ook zijn er somten 
met een groot verspreidingsgebied die 
in de koudere de len wei en in de war
mere delen geen winterslaap houden. 
Dit maakt het natuurlijk niet eenvoudi
ger. Naast de keuze wei of niet overwin
teren moeten we ook nog bedenken hoe 
lang en waar we de dieren Iaten over
winteren. Laten we de dieren vier 

weken in het e igen terrarium overwinte
ren en bij welke temperatuur dan wei, 
of vier maanden in een kelder of in een 
ijskast? In dit artike l vindt u mijn erva
ringen met het overwinteren van 
Roodwangschi ldpadden. 

ENKELE FElTEN OVER 
ROODWANGSCHlLDPADDEN 
Juveniele Roodwangen werden en wor
den elk jaar in enorme aantallen ge·lm
porteerd. Helaas sterven er elk jaar een 
bijna even groot aantal. Dit komt omdat 
het merendeel van deze diertjes wordt 
gekocht als een soort speelgoed. En 
daar kunnen deze levende wezentjes nu 
eenmaal niet tegen. Wie ze op de goede 
manier kan houden beleeft er vaak een 
mensenleeftijd lang veel plezier aan. 
Schildpadden kunnen, zoals algemeen 
bekend, heel oud worden. De uit de 
Verenigde Staten afkomstige Rood
wangschildpadden zouden afkomstig 
zijn van kwekerijen. Of dit werkelij k zo 
is weet ik niet en ik vind dit ook geen 
excuus voor de behande ling die de die
ren doorgaans krijgen. lk wil hier nog 
benadrukken dat het bij de dieren waar 
het in dit artike l verder over gaat uit
sluitend de ondersoort Trachem.ys 
scripta elegans betreft en geen andere 
ondersoorten van Trachemys scripta die 
vaak heel andere eisen stellen. De 
ondersoort T. s. elegans komt in de 
Verenigde Staten in de volgende staten 
voor: Indiana, Oh io, West-Virgi nia, 
Kentucky, Kansas, Mi ssouri, Okla
homa, Arkansas, Tenessee, New Mexi
co, Texas, Alabama en Louisiana. In 
een flink dee! van di t gebied komen 
strenge winters voor, en in het hele 
gebied in elk geval kortere periodes die 
flink koud zijn. In hun natuurlijke ver-
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spreidingsgebied zullen Roodwangen 
dus een kortere of langere winterslaap 
houden. Vaak wordt gezegd dat de 
Nederlandse winters te wisselvallig zijn 
om een goede winterslaap onder 'na
tuurlijke' omstandigheden mogelijk te 
maken, maar in de Noord-Amerikaanse 
winters kunnen bij gebrek aan barrie
res, zoals van oost naar west verlopende 
bergketens, in korte tijd veel grotere 
temperatuurverschillen optreden. 

MIJN WATERSCHILDPADDEN
TERRARIUM 
Gedurende ongeveer vijftien jaar heb ik 
ondermeer Roodwangschildpadden in 
twee in principe identieke terraria 
gehouden. Deze terraria bestonden uit 
in de tuin gepiaatste kasjes met daarin 
naast een landgedeelte een vijver van 
ongeveer 4x 1,5 m. Op het diepste punt 
was de vijver 0,8 m. Deze vijver was 
gevuld met water afkomstig uit een 
schone sloot. Dit water werd in de loop 
van een zomer drie keer ververst. In 
zo'n kasje wordt het overdag voora1 bij 
zonnig weer flink warm maar in de win
ternacht daalde de temperatuur tot 3°C 
hoven de buitentemperatuur. Het kon er 
dus flink in vriezen. Onder extreme 
winteromstandigheden is het voorgeko
men dat het 's nachts -I4°C en overdag 
+ 16°C was. In dergelijke koude win
ters, en ik denk hier vooral aan de win
ters van I 985 en 1986, was de vijver 
gedurende twee maanden bedekt met 
ijs. In het voorjaar werd van een vierde 
gedeelte van het kasdak het glas verwij
derd om de dagtemperatuur niet te 
extreem hoog te Iaten oplopen. 

GEDRAG VAN DE SCHILDPADDEN 
GEDURENDE HET JAAR 
Door het gunstige klimaat in het kasje 
waren de schildpadden gedurende vaak 
meer dan negen maanden per jaar 
actief. In het vroege voorjaar, soms al 
eind februari namen de dieren een zon-

nebad op het landgedeelte. Dit gedrag 
zette zich eigenlijk gedurende de hele 
activiteitsperiode voort. Bij zon komen 
de dieren aan land, nemen vooral bij 
zeer hete dagen af en toe een duik en 
gaan tegen de avond weer in het water. 
Om deze tijd werden de dieren ook 
gevoerd. Atbankelijk van het weer ver
dwenen ze eind november of begin 
december definitief in het water voor 
hun winterslaap. Dit begin van de win
terslaap wordt niet zozeer door de 
watertemperatuur bepaald maar door 
gebrek aan stralingswarmte van de zon. 
Dit blijkt volgens mij uit het volgende. 
In de strenge en lange winter van 1985 
vroor het bij zeer zonnig weer nog ste
vig in begin maart. Maar de zon heeft 
dan al flink kracht. Elke nacht vroor de 
vijver helemaal dicht, maar overdag 
dooide er een flinke strook ijs tangs de 
randen van de vijver weg. Op de vijver 
kwam door de relatief hoge dagtempe
ratuur in het kasje nooit echt dik ijs. 's 
Middags zaten de schildpadden dan op 
het oevergedeelte te zonnen, terwiji het 
water nog letterlijk ijskoud moet zijn 
geweest. Op deze manier hebben de 
dieren ongeveer 15 jaar lang elke winter 
overwinterd zonder dat er doden vielen. 

MAAR TOEN GING HET FOUT 
Eind 1995 ben ik verhuisd. Dit ts 
natuurlijk ook voor de levende have een 
ingrijpend gebeuren. Wat de water
schildpadden betreft is dit op volgende 
manier gegaan. Bij mijn nieuwe huis 
heb ik de beschikking over een grote 
kas. In deze kas heb ik ongeveer 1 0 
grote plastic bakken ingegraven. De 
afmetingen van deze bakken zijn onge
veer I ,25x 1,25 m met een diepte van 
ongeveer 0,8 m. Ik heb dus op deze 
manier een rij vijvers met een landge
deelte gekregen. In deze bakken heb ik 
met boomstammetjes en stenen de 
mogelijkheid gemaakt voor de schild
padden om uit de met water gevulde 
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bakken op bet landgedeelte te komen. 
In een aantal van deze vijvers heb ik 
eind november drie of vier schildpadden 
gedaan in de verwachting, dat de dieren 
die op bet punt stonden in winterslaap te 
gaan deze rustig in hun nieuwe hehui
zing zouden voortzetten. Maar wat is er 
tot mijn ontzetting gebeurd? In de loop 
van de winter en in bet vroege voorjaar 
zijn aile dieren dood hoven komen drij
ven. Het is dus totaal fout gegaan terwijl 
bet onder hijna identieke omstandighe
den jarenlang is goed gegaan. 

DISCUSSIE 
De eerste vijftien jaar hehhen aange
toond dat Roodwangschildpadden uit
stekend kunnen overwinteren. Het ging 
hierhij niet om dieren die uitzonderlijk 
gezond waren, want bet waren bijna 
allemaal afdankertjes van mensen die 
hun dier kwijt wilden. Sommige waren 
aanvankelijk in slechte conditie. Ook 
had ik enkele dieren die in sloten en 
parkvijvers gevangen waren. Na enige 
tijd waren alle dieren gelukkig wei in 
prima conditie. De verhuizing is de die
ren echter noodlottig geworden. Wat 
kan hiervan de oorzaak zijn geweest? 
Op zich zijn de omstandigheden goed 
geweest. Ik heh ook vier Bijtschildpad
den (Chelydra serpentina) verhuisd, die 
ik op dezelfde manier houd. Hiermee is 
niets hijzonders geheurd. Ik denk, maar 
dat is tamelijk speculatief, dat de 
schildpadden door de verhuizing en de 
onbekende omgeving in een stress-situ
atie zijn beland waarbij ze in comhina
tie met de lage temperatuur zijn ver
dronken. Een andere verklaring zou ik 
niet weten. 
Wat valt bier nu uit te leren? Roodwan
gen kunnen goed overwinteren. Er moet 
dan aan enkele voorwaarden worden 
voldaan. In de eerste plaats is het kli
maat in ~en kasje veel gunstiger dan in 
de open Iucht. Het warme seizoen is 
veel Ianger en warmer, ook al kunnen 

de winters in zo'n verhlijf koud zijn. In 
de tweede plaats moeten de dieren goed 
aan hun omgeving gewend zijn. De 
heste tijd om ze in hun verhlijf te plaat
sen is het voorjaar of de zomer, maar 
niet later. In de derde plaats moet het 
water in de winter schoon en zuurstof
rijk zijn. Ik zorgde er altijd voor dat dit 
het geval was. Nog heter is het om het 
water 's nachts een aantal uren met 
Iucht te doorhorrelen. Maar hij vriezend 
weer kan dit doorborrelen beter gestopt 
worden. Water heeft bij 4°C immers 
zijn grootste dichtheid, met als gevolg 
dat hoven de hodem van elke hevroren 
vijver of sloot zich een laag water van 
4 °C hevindt. Deze laag is erg helangrijk 
voor overwinterende dieren. Door het 
water te doorhorrelen wordt deze laag 
verstoord en kan vooral een kleine vij
ver makkelijker een klomp ijs worden. 
Samenvattend kan gesteld worden dat 
Roodwangen op de heschreven manier, 
met inachtneming van bepaalde voor
waarden, goed kunnen overwinteren. 
Tegen het in de open Iucht Iaten over
winteren in een tuinvijver zou ik toch 
willen waarschuwen. Hierin heersen 
vaak ongunstige omstandigheden. 
Denk hierbij ook eens aan de dode kik
kers, die vaak na een strenge winter in 
dergelijke vijvers gevonden worden. 

HIBERNATION OF TRACHEMYS SCRIPTA 
ELEGANS 
The turtles were kept in outdoor terraria for 
almost fifteen years. The terraria were small 
glasshouses with a pond. This means that the 
daytime temperature is relatively high, but in 
winter the temperature may drop to 3 °C above 
the outside temperature. Under these circum
stances the animals hibernated in the water for 
approximately three months every year wit
hout casualties, even in the severe winters of 
1985 and 1986. In the autumn of 1995 the turt
les were moved to new terraria with - I thought
similar circumstances. This change proved 
fatal for the animals. They all died during the 
winter. I speculate that they drowned because 
of a combination of stress because of new and 
unfamiliar surroundings, and cold water. 
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Hij behoorde tot het uitstervende geslacht van 
de pure taxonomen, Iieden die taxa- geslach
ten en soorten - opsporen en beschrijven. Zijn 
bijdrage aan de wetenschap is enorm en omvat 
niet minder dan 217 herpetologische publica
ties. Daarnaast staan er ook talrijke werken 
over vlinders op zijn naam. Zijn werkterrein 
was hoofdzakelijk West-Indie. de eilandenrij 
van Cuba tot en met de Kleine Antillen, die de 
noordoostgrens vormt van de Caribische Zee. 
A Is eerbetoon aan Albert Schwartz werd op 31 
juli en I augustus 1994 door de Society for the 
Study of Amphibians and Reptiles op de 
Universiteit van Georgia een symposium geor
ganiseerd over de herpetologie van West
lndie. De bijdragen aan dat symposium zijn nu 
gebundeld tot een omvangrijk boek dat in de 
serie Contributions to Herpetology is versche
nen, uitgegeven door de organiserende instan
tie (zie voor de overige publicaties van de 
organisatie het Intemet-adres http://falcon.cc. 
ukans.edu/-gpisani/SSAR.html). 
De titel van het werk dekt de lading: het is een 
verzameling bijdragen over de herpetologie 
van het West-Indisch gebied, bepaald geen 
complete veldgids van dat gebied. Op de 
omslag prijkt een prachtige tekening van 
Anolis (vroeger Chamae/eolis) clwmae/eoni
des en daarmee is de toon gezet. Wie het over 
West-Indie heeft, kan natuurlijk niet om ano-
lissen heen, net zomin als om kikkers van het 
geslacht Eleutherodactylus. Liefhebbers van 
beide typen dieren komen ruimschoots aan 
hun trekken met dit boek, in aile secties zijn ze 
vertegenwoordigd. Het eveneens karakteris
tieke geslacht Cyclura komt er daarentegen 
nogal bekaaid vanaf. 
Het eerste van de drie hoofdgedeelten van het 
boek is gewijd aan evolutie, systematiek en 
biogeografie, het tweede aan ecologie en 
gedrag en het derde aan beschermingsaspec-

ten. Of je iets aan de verhalen in deze delen 
hebt hangt volledig van je interessegebied af. 
Een wetenschappelijke belangstelling is wei 
nodig, de artikelen zijn niet eenvoudig. 
Een groter publiek wordt bereikt met die delen 
waarmee het boek opent. Na een aantal artike
len gewijd aan de persoon Albert Schwartz en 
zijn werk is een verhandeling weergegeven 
over de geschiedenis van de West-Indische 
herpetologie, een onderhoudend verhaal over 
al die veldwerkers waar je al zo veel over 
gehoord hebt. Vervolgens komen we bij een 
geheel bijgewerkte lijst met aile West-Indische 
reptielen en amfibieen, een waardevol docu
ment voor ge'interesseerden in het gebied. Op 
dat hoofdstuk volgen acht pagina's met in 
totaal 70 kleurenfoto's van schijnbaar vrij wil
lekeurig gekozen dieren uit het gebied. De 
afbeeldingen zijn van redelijke tot uitstekende 
kwaliteit, met een beetje vee! slangen en wei
nig leguaanachtigen; deze laatste kwalificatie 
kon wei eens te maken hebben met de voor
keur van uw scribent. 
Het boek wordt afgesloten met negen korte 
bijdragen aan het symposium met nog een 
paar interessante krenten in de pap - meestal 
weer anolissen betreffend maar ook (intrige
rend genoeg) over kruisingen tussen Iguana 
iguana en Iguana delicatissima. Een zeer 
complete index vormt het echte besluit van het 
omvangrijke werk. 
Eenieder die ge'interesseerd is in diepgaande, 
fundamentele, wetenschappelijke verhalen 
over de herpetofauna van een deel van het 
Caribisch gebied, zou ik toch willen aanraden 
het boek te bemachtigen. Voor $60 krijgt men 
een hoeveelheid waardevolle basisinformatie. 
Aan de terrariaan die in de eerste plaats op 
zoek is naar informatie over het houden van 
dieren is dit boek niet zozeer besteed. 

John Boonman 
Tormentil 17 
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Twee boeken geschreven door hobbyisten met 
veel routine. Met name het boek van Schulz 
geeft veel ervaringen weer van andere liefheb
bers. Dit blijkt onder meer uit de literatuurver
wijzingen. 
Laat ik beginnen met het boek van Staszko en 
Walls. lk vind het een typisch voorbee1d van 
een boek voor de Amerikaanse liefhebber. 
Veel prachtige foto's, maar inhoudelijk zeer 
mager. Met name de Amerikaanse soorten zijn 
uitvoerig beschreven, hun Aziatische verwan
ten moeten het met aanzienlijk minder ruimte 
doen. Zo krijgt Elaphe guttata zo'n vijftien 
pagina's beschrijving en vooral vee) foto's 
toebedeeld. Slangen zoals Elaphe frenata, 
Elaphe hodgsoni, Elaphe lwhenackeri en aile 
minder bekende Aziaten worden met een 
halve of een kwart pagina afgedaan. 
Verspreidingskaarten zijn vaag, niet volledig 
of op geen enkele wijze bruikbaar door het 
ontbreken van herkenningspunten. 
Van geen enkele soort wordt de holotype 
beschrijving en vindplaats gegeven. lk mis een 
soort slang van dit genus (Eiaphe janseni) en 
een aantal ondersoorten. Daarnaast is Elaphe 
japonica opgenomen die onder deze naam 
door MAKI in 1931 is beschreven. De meer 
bruikbare naam is Elaphe conspicillata. 
Het Amerikaanse aspect komt met name naar 
voren in de beschrijving van kruisingen, zowel 
van Elaphe-soorten onderling als met 
Lampropeltis- en Pituophis-soorten. Een 
mijns inziens verwerpelijke gang van zaken 
binnen onze hobby. 
Wilt u zich verdiepen in het genus Elaphe, dan 
raad ik dit boek af: het is te oppervlakkig. 
Goede informatie met betrekking tot tempera
tuur, leefgewoonten etc. ontbreken. Het is een 
duur plaatjesboek. 

Van een geheel ander kaliber is het boek van 
Schulz. Het is een logisch vervolg op zijn serie 
artikelen in Sauria over de Aziatische Elaphe
soorten. 
Het boek begint met een duidelijke beschrij
ving van de status van het genus Elaphe, de 
kenmerken van dit genus en prehistorische 
vondsten. Bij de soortenbeschrijving is een 
scheiding aangebracht tussen slangen van de 
oude en de nieuwe wereld. Zeer uitvoerig 
wordt iedere soort beschreven, met aile onder
soorten en de ervaringen die hobbyisten heb-

ben opgedaan. Hieruit blijkt ook hoeveel werk 
er nog ligt voor de hobbyist. Een aantal soor
ten wordt massaal gehouden en nagekweekt, 
maar net zo vele zijn volledig onbekend bin
nen de hobby of zijn nog niet nagekweekt. De 
verspreidingskaarten, voor zover de versprei
ding bekend is, zijn duidelijk en gedetailleerd. 
Deze details vormen eerder een probleem, 
zeker in China. Veel provincies worden voort
durend anders benoemd, daamaast is voor ons 
een probleem dat de Engelse benaming nog 
wei eens anders is dan de Nederlandse. 
In het midden van het boek is een deel met 
kleurenfoto's van iedere soort, uitgezonderd 
Elaphe callloris en Elaphe Ieonardi, en van 
vrijwel iedere ondersoort. De toto's van de 
alcoholpreparaten van de slangen vind ik over
bodig. Literatuurverwijzingen zijn duidelijk 
en uitvoerig op nummer achterin het boek ver
werkt. 
Toch mis ik wei wat. Zo kan ik bij Elaphe 
moellendmffi niet terugvinden dat het tot nu 
toe onmogelijk is gebleken deze slang in 
goede conditie te houden en het nog niet 
gelukt is deze te kweken (een uitzondering 
daargelaten: San Diego Zoo). Daamaast is de 
discussie met betrekking tot de taxonomie van 
bijvoorbeeld Elaphe rufodorata, Elaphe rosa
liae, Elaphe subocularis en Elaphe triaspis 
niet meegenomen. Dit in tegenstelling tot 
Staszko & Walls die wei melding maken van 
het genus Bogertophis voor de vormen subo
cularis en rosaliae en die het genus Semicolis 
gebruiken voor triaspis. Daarnaast benoemt 
Schulz Gonyosoma oxycephalum nog met 
Elaphe oxycephalum, hetgeen een weinig 
gangbare naam is voor deze slang. 
Ook bij Schulz is er sprake van 'kleurkana
ries', zij het minder dan bij Staszko & Walls. 
In het fotodeel vind ik de aandacht voor aile 
kleurvarieteiten van een soort, zoals bij 
Elaphe dione met twintig afbeeldingen, niet 
zinnig. 
AI met al is het boek van Schulz voor Elaphe
liefhebbers zeker een must, ondanks de vrij 
hoge prijs. 
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In de diergeneeskunde verstaat men onder de 
term 'bijzondere dieren' a1 die dieren die niet 
tot het standaardrepertoire van de dierenarts 
behoren. Hierbij valt te denken aan reptie1en 
en amfibieen, maar ook aan vissen, siervoge1s 
en dierentuindieren. Bij het behandelen van 
deze dieren is het soms moge1ijk om de bij de 
·gewone' diersoorten gebruikelijke therapieen 
te extrapoleren, maar soms blijkt een dier
groep totaal anders te reageren op een thera
pie, dan verwacht zou worden. U kunt zich bij
voorbeeld voorstellen dat koudbloedige dieren 
veel Ianger doen over het atbreken van een 
medicijn dan warmbloedige dieren. Bij het 
behandelen van bijzondere dieren dient een 
dierenarts zich dus steeds af te vragen met 
welk medicijn, in welke dosering en met welk 
doseringsinterval een probleem moet worden 
benaderd. 
De auteurs van het onderhavige boekwerk 
hebben zich intensief beziggehouden met het 
behandelen van bijzondere dieren. Ook zij lie
pen dus tegen bovengenoemd probleem aan. 
Het aanleggen van een database met aile gege
vens, die door hen in de loop der jaren bijeen 
werden gesprokkeld, heeft uiteindelijk geleid 
tot een gedegen boekwerk met een kleine 
8500 ingangen. 
Het boek is duidelijk bedoeld als leidraad voor 
dierenartsen. Na een voorwoord en een intro
ductie over de manier waarop het boek 
gebruikt dient te worden volgen er 344 pagi
na's met tabellen. Naast doseringen voor rep
tielen en amtibieen worden er in totaal dose
ringen genoemd voor meer dan 800 diersoor
ten. Ik denk dan ook dat het boek voor terrari
umlietbebbers minder interessant is. Voor die
renartsen met een meer dan gemiddelde 
belangstelling voor bijzondere dieren vormt 
het boek echter een welhaast onuitputtelijke 
bron van informatie. 
De opzet van het boek is helder. Aile medicij
nen zijn in categorieen verdeeld. In iedere 
categorie volgen dan alfabetisch de generieke 

namen van de betreffende geneesmiddelen. In 
een appendix worden van de generieke stofna
men de veel voorkomende merken genoemd. 
Nadat het geneesmiddel in de tabellen is 
gevonden, volgt een opsomming van de dier
soorten waarvoor de auteurs in de literatuur 
een dosering konden traceren. Bij elke ver'n:tel
ding wordt de dosering van het medicijn, de 
manier van toedienen en het doseringsinterval 
gegeven, alsmede een verwijzing naar de 
(697!) literatuurverwijzingen achterin het 
boek. Bovendien wordt van elke literatuurver
wijzing een betrouwbaarheidsoordeel gege
ven. Wanneer in de literatuur verschillende 
verwijzingen werden gevonden, kan de 
gebruiker van het boek aan de hand van dit 
oordeel beslissen welke dosering gebruikt zal 
gaan worden. 
Het is een zeer loffelijk streven om te trachten 
tot een overzicht te komen, zodat niet iedere 
dierenarts steeds opnieuw het wiel hoeft uit te 
vinden. Het is evenwe1 een onmogelijke opga
ve om volledigheid na te streven. De auteurs 
realiseren zich dit ook en vragen nadrukkelijk 
om feedback van de gebruikers van het boek. 
Bij het doornemen van de literatuurverwijzin
gen wordt duidelijk wat een monnikenwerk 
door de auteurs is verricht. Aan de andere kant 
valt echter ook op dat aile literatuurverwijzin
gen Engelstalig zijn, en dater dus waarschijn
lijk niet is gezocht in anderstalige literatuur! 
Persoonlijk vind ik het moedig van de uitgever 
om een dergelijk boek, voor een relatief kleine 
markt, uit te geven. Omdat het boek feitelijk 
een weergave is van een database is het echter 
typisch een boek om als database op CD-ROM 
te leveren. Oat zou het zoeken waarschijnlijk 
verder vereenvoudigen. Misschien is dat een 
optie voor de tweede druk. 
Tot die tijd zal deze eerste druk bij ons in de 
kliniek beslist verslijten door veelvuldig 
gebruik! 

E. van der Kamp 
Dierenkliniek de Langstraat 

Eerste Zeine 96 
5144 AL Waalwijk 
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BOEKBESPREKING 

Het is langzamerhand om jaloers op te wor
den: de ene na de andere fraaie uitgave met 
veel infom1atie verschijnt bij onze grote 
Amerikaanse broer tegen aantrekkelijke prij
zen en het eind is nog niet in zicht. 
Deze maal betreft het een vertaling - voorna
melijk van de inmiddels naar de VS geemi
greerde tweede auteur en diens in Canada 
wonende neef Malinsky - van een oorspronke
lijk in het Russisch uitgegeven werk uit 1986. 
Voor degcncn die zich moeizaam door dat 
boek hebben heen gewerkt, moet de huidige 
uitvoering een bittere pil zijn. Deze uitgave is 
namelijk veel beter dan het origineel. 
Ontelbare fouten en slordigheden zijn her
steld, de literatuur van de laatste tien jaar is 
verwerkt, het papier is beter en daardoor zijn 
veel illustraties bruikbaar geworden. Niet 
aileen de auteurs hebben hun werk herzien, 
ook de Amerikaanse redacteuren Adler, 
Leviton en Zug hebben zich zeer naarstig van 
hun taak gekweten. 
Het resultaat is bevredigend, maar bevat tege
lijkertijd een merkwaardige mengeling van 
soms gortdroge gegevens en soms heel leven
dige beschrijvingen, van politieke en persoon
lijke opvattingen en van opmerkelijke taxono
mische keuzes. Vooral het laatste en de vele 
onnauwkeurigheden hebben destijds voor 
ronduit negatieve besprekingen gezorgd. Ook 
nu is het rommelige aspect nog steeds aanwe
zig. Een goed voorbeeld betreft de geciteerde 
literatuur. Behalve onnodige tikfouten, zelfs in 
de Engelse teksten, volgt het alfabet bepaald 
niet de voor ons gebruikelijke volgorde en 
blijkt het zelfs een paar keer opnieuw te begin-
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nen. En dat is niet te wijten aan de nieuwe cita
ten, want die zijn nog eens apart opgenomen. 
De grote waarde van het boek is gelegen in het 
toegankelijk maken van informatie die voor 
ons westerlingen verborgen bleef door de taal
barriere en de geografische en staatkundige 
hindernissen. Voor degenen onder ons die wei 
in contreien als Kazachstan, Tadjikistan, 
Afghanistan, Iran en dergelijke hebben rond
gelopen, zullen niet aileen al de vindplaatsna
men visioenen oproepen, zij kunnen nu ook de 
in meer of minder romantische omgevingen 
aangetroffen gekko's e indelijk op naam probe
reo te brengen. De honkvastere terrariumhou
der kan veldgegevens opdoen over 'beginners
dieren' als Luipaardgekko's (Eublepharis) en 
Wondergekko's (Teratoscincus) die - wellicht 
onverwacht - uit die verre streken komen, of 
lezen dat de Ege·ische Naaktvingergekko 
(bekend van zonnevlugjes naar Griekse eilan
den) voor de zoveelste keer van genusnaam is 
gewisseld en - als we het aanvaarden - van nu 
af als Tenuidactylus kotschyi door het Ieven zal 
gaan, maar dan wei geplaatst in het subgenus 
Mediodactylus. Het moet niet te makkelijk 
worden per slot van rekening. 
Een koopadvies vall lastig te geven. De lief
hebber van palearctische gekko's kan uiter
aard niet zonder dit boek, evenmin als de her
petologisch ge·interesseerde reiziger, maar dit 
blijven kleine doelgroepen en het zal mij 
benieuwen of de 1500 stuks snel hun weg over 
de wereld vinden. Maar aan de uitvoering zal 
het zeker niet liggen. 

H.A.J. in den Bosch 
Zoologisch Laboratorium R.U. Leiden 

Postbus 9516, 2300 RA Leiden 
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Club lnsektExpresse is een club van en 
voor liefhebbers van vogels. 
reptielen. amfibieen 
en andere insekten
eters. ledereen kan 
er gratis lid van 
worden en er aile 
gewenste levende 
insekten en 
wormen kopen 
en grofiteren 
van aile ch:Jbvoordelen! Punten sparen: 
De voordelen g~Jd verdienen 1 

Van-onze club: ~~~,.best~~fUid~,., -· 
Hoolt u bi,e, I even u 10 pumen opr 

0 altfjd verse produkten.. don onrvongr u ls"':ond 1 sao Punre11, • 

direkt van de kwekenJI Haalt u 8 ooo p onuspun~n ... 
d . unren binnen ee h If 

0 gratis sparen voor an omvangr u IS 0 ba " a jaor 
kontante korting! -.~n haolt u bi nuspunren ..... 

d ""en I jaor IS 000 
I on levt!n u dar 1 OOo · punren, 0 gratis cata ogus · bonuspun~, opt 

en prijslijsten 'AUni.r~rw., 

0 ~d!aJ~;=:n~r 'f u goat g~t~. 
0 vaste korting op ••• o de d•"erentuln! verzendkosten 
0 geregeld unieke oanbiedingen n a a r ook JUetell voo< een dod< 

aileen voor Qui:Heden! In ploa!S von korllnl lwnt" bjnnel1 2 joor tijd I 5.~. 
L---------~ _,de diel<fltuin. Spoort u Y<JI>( 2 to<IOn~en 

punten. dan lwnt u 6< ~in Nedtrlond o( B<JPl 
Y<JI>( de~'"'; u r ;·zs.ooO punten. dan,.-Postorder-service d 

heel Nederland En spoort u biflnetl joo - en! 
we u doorvoor 4 toe~•nl'b<W!' 

traal bestel
cen. f urnrner: 
en'" on 
(0341) 434423 

Meer punten, 
meer korting! 
Per 1.000 punten krijgt u 2% korting. 
per 2.000 punten krijgt u 4% korting. 
bij 10.000 punten wordt dot 20% 
en zo kunt u doorsparen tot 30.000 
punten voor maximaal 60% korting 
op uw bestelling! 

U bepoolt zel( bij welke bestelfing u 
de punten inwisse:r voor kontonce korting. 
& gelden aileen maximum kortings
bedragen bij inlevering vana( 15.000 
punten: 
von 15.000-20.000 puncen: H~ 200,
von 20.000-25.000 puncen: H~ 300.
von 25.000-30.000 puncen: H~ 400,-

en gegarandeerd vers! 
Omdat u voor deze speciale pro
dukten niet bij iedene dierenspe
ciaalzaak terecht kunt. biedt Club 
lnsektExpresse u deze unieke ser
vice: alles zorgvuldig verpakt en 
gegarandeerd vers thuis bezorgd! 

mt 3 mt 4 mt 5 mt 6 mt 7 mt 8 prijs VELDKREK£lS 
oontol per doosje 350 175 125 90 70 60 4,30 per doosje, mt 6,7,8 
per 3 doosjes x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 11 ,55 per doosje volwossen 

Dinsdag: verzenddag! 
U bestelt telefonisch, 7 dagen per 
week 24 uur per cag. Aile 
bestellingen die v66r dinsdag 
11 .00 uur binnen zjn worden 
wekelijks verwerkt, zodat u ze QQ 
woensdag bezo_rgg krijgt. 
(U itzonderingen in overleg.) 

Betaling 
Als Club lnsekrExpresse-lid 
machtigt u ons voor automa
tische afschrijving. dus daar heeft 
u verder geen omkijken naar! 

Club lnsektExpresse 
Postbus 1074 
3840 BA Harderwijk 
Telefoon (0341) 434423 

per 6 doosjes x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 21,45 WASMOmN 
per 12 doosjes x 12 x 1 2 x 12 x 1 2 x 12 x 12 41 25 d d . 

prijs 

BUFFALOWORMEN 
per doosje 70 cc 
per 2 doosjes 
per 4 doosjes 
per 1000 cc 

SPRJNKHANEN 

prijs MEELWORMEN 
4,50 per doosje 50 gr 
8,00 per doosje 100 gr 

15,00 per doosje 500 gr 
30,00 per doosje 1000 gr 

per doosje I 10 stuks I middel formaci 
per 5 doosjes I 50 sluks I middel formaci 
per doosje I 1 0 stuks I groot formaci 
per 5 doosjes I 50 stuks I grool formoot 

KRULVUEGEN' prijs FRUITVUEGEN' 
per doosje co . 100 st 4,30 klein of groat 
per 5 doosjes 20,00 per kweekportie 
*lniet vliegende per 5 doosjes 

huisvliegen) * (niel vliegende) 

' voe er oos1e. co. 70 5,75 

prijs REUZEMEELWORMEN prijs 
2,50 per doosje 25 6 30 st 3, 90 
4,50 per doosje 100 gr 7,50 

15,00 per doosje 500 gr 30,00 
25,00 per doosje 1 000 gr 55,00 

prijs REGENWORMEN' prijs 
7,50 per doosje 15 st 

30,00 per doosje 45 sl 
10,00 per doosje 90 sl 
37,50 per doosje 450 st 

•• *gewone of 
P"l5 dendrobeono's 

KRECAVIT 

2~·~ minerool I vilomine· 
• preporoot, 20 gr 

3,00 
8,00 

14,00 

voor: • reor·re.rejn 
•ZOOMED accessoires •terrariums •verlichting 

• •••• VRAA DE CATALOGUS! 
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