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Komodovaraan, Varanus komodoensis 

Familie Varanidae. 
Eilandjes voor de kust van Flores, Indonesie. 
Kunnen tot meer dan drie meter lang worden. Jonge dieren zijn blauwgrijs tot geel
grijs met donkere bandcn in de nek en een vlekkenpatroon op het lichaam. 
Droge tropische bossen. 
Een legsel in de dierentuin van Washington telde 26 eieren. Bij een temperatuur van 
28°C kwamen daaruit na 33 weken twaalf jongen (BROUWER, 1993). 
De dieren in de natuur zijn gewend aan hun rol als toeristische attractie. 
Allerlei dierlijk materiaal, zelfgevangen prooien en aas. 
Zecr groot, daarom slechts in enkele dierentuinen, waaronder Blijdorp, te bezichti
gen. 

BROUWER. K .. 1993. Unieke geboorten van Komodovaranen ( Varanus komodoensis). Lacerta 51: 
152-154. 
VISSER, G. & J. VANDER KoORE. 1991. Notities over de Komodovaraan (Varmws komodoensis). 
Lacerta 49: 66-70. 

Tekening: Gerard Looten 
©Diergaarde Blijdorp 

Tekst: Peter Mudde 

73 



Andere bladen: Een goddelijke hagedis 

74 

GLASHEEN, J. W. & T.A. McMAHON. 1996. A hydrodynamic model of locomotion in 
the basilisk lizard. Nature 380: 340-342. 
GLASHEEN, J.W. & T.A. McMAHON, 1997. Running on water. Scient. Amer. 277(3): 
68-69. 

In Midden-Amerika worden basil isken Jesus Christ lizards genoemd vanwege hun 
mirac uleus vermogen om op het water te !open. Na een grondige bestudering van 
video-opnamen van de bewegingen van de Gewone Basilisk Basiliscus basiliscus 
ui t Costa Rica, en door het maken van mechan ische modellen is er een idee ont
staan over hoe dat prachtige systeem in elkaar zit en waarom zoiets niet voor ieder
een is weggelegd. 
Het begint allemaal met een klap van de voet van de achterpoot waarmee de hage
dis op het water slaat en waarmee hij een opwaartse kracht opwekt. Die kracht 
a ileen al geeft een hagedis van zo ' n 90 gram haast een kwart van het vennogen dat 
nodig is om op het wateroppervlak te blijven staan. Dan komt de haal, een rractie 
van een seconde later. Als de voet het water doorklieft drukt deze de watermassa 
opzij en laat een put gevuld met Iucht in het water achter. Bovenop de krachten die 
veroorzaakt worden door de versne lling van het water dat onder de voet van de 
hagedis weggedrukt wordt, komen de krachten die ontstaan door het verschil in 
druk tussen de ruimte met Iucht boven de voet van het dier en de hydrostatische 
druk eronder. De klap en de haal samen kunnen wei Ill % van de steun leveren d ie 
nodig is om een volwassen basilisk over het oppervlak te Iaten scheren . Kleinere 
hagedissen, die van twee gram of minder, kunnen zelfs wei 225% van het nodige 
vermogen opwekken en dus helemaal de indruk geven over het water zwcven. 
Dit alles zou echter voor niets zijn als de hagedis zijn poot niet uit het gat zou trek
ken voordat het waterer weer in terugstroomt. De voet bliksemsnel naar achteren 
buigen en uit het gat trekken als er aileen nog maar Iucht in zit, voorkomt dat het 
dier door het water moet ploegen. Een smalle huidzoom rond de vijf tenen verge
makkelijkt deze beweging. Deze rand vouwt zich als een parachute uit als de voet 
neergeklapt wordt. Een groter oppervlak is dan het gevolg. A Is de voet wordt terug
getrokken, vouwt de zoom zich weer in en g lippen de lange tenen uit het gat net 
voordat dit zich weer s lui t. 
Afgezien van een paar vogels met aangepaste tenen, zijn basil iske n de enige dieren 
d ie op het water kunnen !open. Mensen kunnen in d it opzicht niets van deze hage
dissen leren behalve dan om aan land te blij ven: iemand van 80 ki lo zou met een 
snelheid van ruim 30 meter per seconde moeten rennen (I 00 km/uur) en 15 keer 
meer spiere nergie moeten gebruiken dan waar hij ooit toe in staat zou zijn. 

Samenvatting: John Boonman 
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De Zwarte Rattenslang (Elaphe obsoleta 
obsoleta) in het terrarium 

INLEIDING 
Door mijn voorkeur voor de kleur 
zwart, zoek ik altijd naar slangen die 
vooral zwart zijn. Na een aantal succes
volle kweken met andere ondersoorten 
van de Zwarte Rattenslang Elaphe 
ob.mleta ( o.a. E. o. rossalleni, E. o. 
quadrivittata, E. o. spiloides) wilde ik 
ook graag met de nominaatvorm 
(Eiaphe obsoleta obsoleta) van de 
Zwarte Rattenslang kweken. 
In 1986 ging ik op zoek naar deze 
mooie slangen. Maar omdat een van 
mijn doelstellingen is om aileen 
nakweekdieren aan te sehaffen, slaag
de ik er in dat jaar niet in om deze 
soort te bemachtigen. Ook in het 
daarop volgende jaar slaagde ik niet. 
Pas begin 1988 koeht ik twee 
nakweekdieren. Ik moest deze dieren 
eehter uit Be1gie halen. De dieren 
werden mij als een paartje verkoeht 
maar bleken twee vrouwtjes te zijn. 
Later heb ik, weer uit Belgie, een half
was man betrokken. Uit bovenstaande 
blijkt, dat de Zwarte Rattenslang niet zo 
algemeen wordt gehouden als menigeen 
denkt. 

BESCHRIJVING 
E. o. obsoleta is een vrij grote Ratten
slang (STASZKO & WALLS. 1994). 
Yrouwtjes en mannetjes versehillen niet 
veel wat lengte betreft. De slangen heb
ben een lengte rond 180 em. er zijn ech
ter uitzonderingen van rond de 200 em 
bekend. 
Een volwassen Zwarte Rattenslang. in 
zijn zuiverste vorm, is geheel zwart. 
maar de meeste Zwarte Rattenslangen 
houden sporen van hun jeugdpatroon 
dat bestaat uit een groot aantal danker-

grijze zade1s op een bleekgrijze grond
kleur. De onderkant van de slang is 
meestal wit of gelig van kleur. 
Wildvangdieren blijven in tegenstelling 
tot nakweekdieren vaak nerveus en 
agressief. Hoewel dit na verloop van 
tijd soms verandert, blijven deze dieren 
wei vaak met hun staart trillen en sehei
den ze de typisehe Elaphe-geur af 
indien ze worden benaderd en/of 
gehanteerd. Nakweekdieren hebben 
deze problemen vaak vee) minder. 

VERSPREIDING 
Elaphe obsoleta heeft de grootste ver
spreiding van aile Noord-Amerikaanse 
slangen. Ze komen voor in de gehele 
oostelijke helft van de Verenigde 
Staten, zelfs tot in Canada. 
De Zwarte Rattenslang (£. o. ohsoleta) 
komt voor in het hele noorde1ijke deel 
van het verspreidingsgebied. van 
Vermont tot de kust van Noord
Carolina, naar het zuidwesten toe tot 
Georgia, Louisiana en Oklahoma. in het 
noordwesten tot Illinois (BEHLER & 
KING, I 985 ). 

VOORTPLANTING 
Zwarte Rattens1angen hebben een win
terslaap nodig. De slangen zoeken in 
het najaar een veilige plek om geduren
de de winter te verblijven. Na de win
terslaap is de paringstijd van maart tot 
mei. Na de paring duurt het ongeveer 28 
dagen voordat de vrouwtjes eieren leg
gen. Een eventueel tweede legsel volgt 
in augustus. Het vrouwtje legt gemid
deld tien eieren (tussen de 6 en 15). De 
incubatieduur is bij een tempcratuur 
van 28°C rond de 59 dagen (MATTISON. 
1988). 
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MIJN EIGEN DIEREN 
Op 18 januari 1988 kwam ik in bezit 
van twee jonge Zwarte Rattenslangen. 
Het opkweken van deze twee ging vrij
wel probleemloos. De jonge dieren 
hebben eerst nog het typisehe jeugdpa
troon, maar bij elke vervelling worden 
ze zwarter. 
Na een aantal maanden had ik proble
men met een van de twee dieren. Het 
braakte zijn prooi na een paar dagen 
weer uit. Ik heb dit euvel met sueees 
kunnen bestrijden door het dier enkele 
weken niet te voeren en het een eenma
lige injeetie met Flagyl (200 mg/kg) te 
geven. 
Toen de slangen halfwas waren, werden 
de dieren door een vriend gesondeerd. 
Het bleek geen paartje te zijn. Gelukkig 
kon ik media 1989 aan een nakweek 
halfwas mannetje komen, zodat ik in 
het bezit was van twee vrouwen (VI en 
V2) en een man (M 1 ). In het begin hield 
ik de dieren geseheiden zodat ik een 
beter overzieht had over het eten en de 
problemen van de dieren. VI at altijd 
prima. V2 was het dier dat in het begin 
problem en had. V2 at minder dan VI en 
groeide daarom ook niet zo snel. M I 
was een prima eter en groeide goed. 
Ik hield de dieren bij een temperatuur 
van 19°C ('s naehts) tot 28°C (over
dag). Het terrarium waarin ik de dieren 
houd is 75 em lang, 50 em diep en 50 
em hoog en gemaakt van glas. Als sub
straat ligt er een 3 em dikke laag ber
kenspaanders in. Een 40 watt lamp 
gebruik ik als verwarming. Onder de 
bodem ligt een verwarmingskabel die 
aan gaat indien de temperatuur onder de 
l9°C komt. Met de lamp verleng ik de 
daglengte in het voorjaar en verminder 
ik die in het najaar. Tijdens zeer warme 
zomerdagen sehakel ik de lamp uit. 
In het terrarium bevinden zieh enkele 
sehuilplaatsen in de vorm van omge
keerde stenen bloempotten en stukken 
sehors. Verder heb ik een zware boom-

tak in het terrarium daar de Zwarte 
Rattenslang graag klimt. Een stevige 
waterbak maakt het terrarium eompleet. 

GEDRAG EN VERZORGING 
De Zwarte Rattenslang is vooral over
dag aetief (TRUTNAU, 1988). Daar het 
prima eters zijn, versehijnen ze vaak 
nieuwsgierig voor de ruit als ik voor de 
bak sta. Ook bij tikken op de ruit komen 
de slangen te voorsehijn. Opvallend is 
dat als ik de voorruit van het terrarium 
verwijder, de slangen onmiddellijk met 
hun koppen over de rand komen. Mijn 
dieren zijn handtam en daarom goed te 
hanteren. Bij het voeren moet ik wei 
attent zijn daar ze anders elkaar de 
prooi proberen af te nemen. 
Het voedsel bestaat uit muizen, halfwas 
ratten, eendagskuikens, gerbils en klei
ne eavia's. Mijn Zwarte Rattenslangen 
eten zowel levende als dode prooidie
ren. Het zijn dus eigenlijk probleemlo
ze eters. 

KWEEK 
In het najaar van 1990 waren de slangen 
geslaehtsrijp (bij een Iengle van onge
veer 120 em). Ik besloot de dieren 
geleidelijk af te koelen voor de winter
slaap. Vanaf eind oktober kregen ze 
geen voer meer. Eind november plaats
te ik de drie slangen in een grate emmer 
(1 0 liter) met daarin een ongeveer 10 
em dikke laag potgrond. Hierop legde 
ik kranten en een dikke laag natte bla
deren. De slangen overwinterden zo bij 
een temperatuur van 8°C tot eind febru
ari 1991. Elke twee weken eontroleerde 
ik de toestand van de dieren. Hierbij 
bleken de dieren vaak ongeeontroleerd 
naar je te happen (waarsehijnlijk om 
zieh in deze onmaehtige positie te 
besehermen tegen indringers). Nadat ze 
weer in het terrarium waren teruggezet, 
braeht ik de daglengte in enkele weken 
tijd naar 14 uur per dag. Hierbij steeg 
ook de temperatuur in het terrarium. 
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Op het kaartje is de verspreiding van Elaplle obsoleta obsoleta aangeven met een go I rpatroon 
gekenmerkt door het cijfer 2. De overige cijfers verwijzen naar andere vormen/ondcrsoorten 
waarvan sornmige inmiddels iets afwijkend geclassificeerd worden. (Naar: WRIGIIT & WRIGHT, 

1957). 

Na de vcrvelling werd een vrouwtje 
(VI) erg onrustig. De waterbak werd 
verschoven en later zelfs omgegooid. 
Paringen heb ik echter niet gezien. Tot 
mijn grote verrassing zag ik dat de ach
tcrlijven van beide vrouwtjes dikker 
werden. Ik plaatste een grote bloempot 
met potgrond in het terrarium. Enkele 
dagen na een vervelling legde VI I 0 
mooie. hagelwitte eieren. Een week 
later legde V2 6 eieren. Ik heb deze 
eieren op vermiculiet bij een tempera
tuur van 28°C 'au bain-marie' uitge
broed. 
Na 62 dagen, op 30 juni 1991. kwamen 
de eerste dieren uit het ei. Drie dagen 
later waren aile dieren uit het ei gekro
pen. De jonge slangen aten allemaal 

zonder probleem vrijwel direct nest
muizen. 
Tussen 1992 en 1995 heb ik zo een tlink 
aantal gezonde, jonge Rattenslangen 
gekregen zoals in de tabel te zien is. 
Samen met de jongen van 1991 hcb ik 
dus in vijf jaar, van twee vrouwtjes. 78 
jongen gekregen. Aileen in 1993 ging 
het mis met de eieren van VI. De oor
zaak was waarschijnlijk dat ik per onge-

Jaar vrouwtje I 
vrnuwljc: -1 

1992 12 
1993 0 7 I 

1994 14 IOJ 1995 6 6 

Tabel: Aantal jongen per vrouwtjc per jaar. 
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luk de eieren luchtdicht had afgesloten. 
De plastic doos, waar ik ze in had 
gedaan, bevatte namelijk in tegenstel
ling tot mijn andere dozen geen gaatjes 
en dat had ik niet opgemerkt. Van hoven 
bezien leken de eieren zich voorspoedig 
te ontwikkelen; maar plots was het 
geheel bedekt met een dikke laag 
schimmel. Ik kon dus daarna aile eieren 
met bijna compleet uitgegroeide jongen 
in de container gooien. Geleerde les: 
eieren moeten tijdens de groei zuurstof 
kunnen krijgen. 
In september 1995 heb ik mijn volwas
sen dieren verkocht. Wei heb ik 
nakweekdieren behouden om te probe
ren een nieuwe generatie te kweken. 

TENSLOITE 
Uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen 
dat E. o. obsoleta, de Zwarte Ratten
slang, een mooie en makkelijk te hou
den slang is. Het zijn enorme goede 
eters en dus voor de beginnende slan
genhouder een aanrader. Omdat ik 
begonnen ben met nakweekdieren, heb 
ik met deze soort slangen nooit proble
men gehad met de gezondheid (behalve 
de aanloopproblemen met vrouwtje 2). 
Tot slot wil ik C.M. Langeveld bedan
ken voor het toezenden van informatie 
en J.J. van Duinen voor het kritisch 
bekijken van dit stuk. 

EI.APHE OBSOLETA OBSOLETA 
IN CAPTIVITY 
The husbandry techniques and breeding of 
Elaphe obsoleta obsoleta are discussed. 
Temperature is maintained between 19-28°C 
during the active season. In the winter, from 
November to February, the animals are kept at 
8°C. The female usually lay one clutch of eggs 
each year, from which 6-14 young hatch. The 
first young hatch after 62 days when the eggs 
are incubated in a bain-marie at 28°C. As cap
tive breeding of this species is relatively new, 
there is very little information available on the 
care of the hatchlings and their health pro
blems. 
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Voeren van levende rode muggenlarven op het land 

AI enige jaren voeren wij op hetland levende salamanders met levende rode mug
genlarven. Vaak gebruikt men hiervoor een ondiep schaaltje met een dun laagje 
water. Dit wordt echter al snel een vieze boel, of het droogt in en koekt aan. Ik heb 
een handige en hygienische manier gevonden voor het aanbieden van muggenlar
ven door gebruik te maken van (blanco) keukenrolpapier. Een vel keukenrol wordt 
twee maal dubbel gevouwen en vochtig gemaakt. Dit plaatsen we op een open plek
je in het terrarium. Hierop leggen we de rode muggenlarven. De larven blijven in 
Ieven op deze vochtige tissue. Het toedienen van kalk- en vitaminepreparaten kan 
natuurlijk ook gewoon door de larven op de tissue te bepoederen. De salamanders 
weten heel snel waar ze het voedsel zoeken moeten, en als de muggenlarven opge
geten zijn, wordt het papier uit de bak gehaald en weggegooid. 
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Slangen van Portugal (1 1): 
de Spaanse Adder (Vipera seoanei) 

BESCHRIJ V ING 
Tot voor kort werd de Spaanse Adder, 
die L ATASTE in 1879 voor her eerst 
beschreef. beschouwd als ondersoort 
van Vipem hems. de Gewone Adder. 
SAINT-GIRONS & DUGUY ( 1976) verhie
ven hem. op grond van uiterlijk en van 
kenmerken betreffende ecologie en 
voortplant ing. weer tot aparte soort. 
Morfo logisch st<tat deze soort tussen V. 
IJems en V. aspis (de Aspisadder) in. 
Spaanse Adders blijven relatief klein. 
Slechts in enkele gevallen worden ze 
Ianger dan 60 em. De pupil is verticaal. 
De kop van deze slang is duidelijk afge
scheiden van het l ichaam. De punt van 
de snuit wijst enigszins omhoog. De 
schubben op het lichaam zijn duidelijk 
gekield. Er zijn gemiddeld 9 (7- 10) 
bovenlipschubben, I 0- 12 onderlip
schubben en 1-2 (soms 3) neuspunt-

Vipem seoanei. 

De kop van Vipem seoanei van opzij (naar 
CRESPO & SAM PAlO. 1994 ). 

schubben. Rond het oog bevindt zich 
meestal een dubbele ring van schubben. 
Rond het midden van het lichaam zi tten 
2 1 dorsale schubben. Er zij n 128- 153 
rij en buikschubben en 24-42 onder
staartschubben. Mannetjes hebben een 
relatief lange staart dus ook meer (35-
42) staartschubben dan vrouwtjes (24-
32). 
De basiskleur is beige tot Iicht kastanje
bruin. Over cle rug loop! een zigzag-

Foto: H.A.J . in de n Bosch 
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De onder atlanti sche invloed staande heidege
bieden van de gebergten in het noordwesten 
van Portugal (hier Serra da Peneda) vonnen 
het leefgebied van \lipera seoa11ei. 

Foto: R. Malkmus 

In zijn verspreidingsgebied is llipera seoa11ei vooral te vinden langs 
natte we i den en dan speciaal op de overgang naar heide- en bremfor
maties met rotsrichels en muurtjes. Foto: R. Malkmus 
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band. Op de zij kanten vinden we aan 
weerszijden een rij kle ine, donkere 
vlekken. De buik is donkergrijs tot 
zwart. Over de kop lopen twee of drie 
dwarse strepen; in de nek is een V-vor
mige tekening zichtbaar. 
Omdat kleur en tekening van Noord
lberische adders nogal variabel is, 
onderscheiden BEA et al. ( 1984) vier 
vormen. 
I. De normale vonn zoals hierboven 
beschreven. De schubben boven op de 
kop zijn soms gedeeld. 
2. Een vorm waarbij de schubben boven 
op de kop sterk zijn opgedeeld. 
3. De 'cantabrica' vorm met een sterke 
ne iging tot melanisme in gebergte-po
pulaties en een nog sterkere neiging tot 
deling van schubben op de kop (vooral 
van de frontalia en parietalia). 
4. Omvat aile andere vormen, van een
kleurig/tekeningloos tot de ' bilineaia' 
vorm. 
BRAN A & BAS ( 1983) geven vonn 3 de 
status van ondersoort: V. s. cantabrica . 
De andere drie vormen, waarvan 
BRODMANN ( 1987) uitstekende foto 's 
geeft, val len onder de nominaatvorm. 
Over Portugese dieren is verder weinig 
bekend. BEA et al. ( 1984) beschrijven 
een melanistisch vrouwtje uit de Serra 
do Soajo dat tot de ondersoort cantabri
ca lijkt te behoren. Ook een Noord
Portugees exemplaar uit de collectie 
van het Bocage Museum (Lissabon), 
zoals afgebeeld in CRESPO ( 1972), lij kt, 
door de gedeelde frontale en parietale 
schubben, tot de cantabrica-vorm te 
behoren. 

YOORKOMEN 
Vipera seoanei leeft in de berggebieden 
van het noorden van Spanje e n in 
Noordwest-Portugal: Serra do Castro 
Laboreiro, Serra de S . Gregorio, Serro 
do Soajo, het berggebied tussen Tourem 
en Pit6es das Junias (MOLLER, 1894, 
NOBRE, 1894). Hier komen ze voor tus-
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2 3 

4 5 6 

Typische rug tekeningcn van lbcrische adders (naar GALAN & 
FERNA DEZ. 1993). De nummers 1-5 bctreiTcn \lipera se(){lllei waar
bij nummer I vonn I en 2 wccrgccft (z ie tckst). nummer 2 is vorm 4. 
de nummers 3-5 geven vorm 3 ("canrabrica" ) weer: nummer 6 is de 
rugtekening van \lipera /ara.l"l i. 
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sen 600 en I I 00 m hoogte. BRITO & 
ALVAREZ ( 1996) geven zeven vindplaat
sen tussen Rio Vez en de Serra do 
L arouco. 

HABITAT 
De weinige bekende Portugese vind
plaatsen zij n rotsige zuidhellingen met 
een atlantisch type heidevegetatie 
(Erica. Calluna. Ulex. Pteridium ) en 
gebieden met vochtige weiden in sire
ken met een hoge jaarlijkse neerslag 
(2000-3000 mm/j aar). In Spanje 
(Galic ie) leeft een populatie onder ver
gel ijkbare omstandigheden (GALAN, 
1988). 

GEDRAG 
Spaanse Adders zij n schuw en verstop
pen z.ich zoveel mogelijk. Tussen maart 
en oktober/november zijn ze overdag, 
en bij warm weer ook 's nachts, act ief 
(Sf\INT-G IRONS & D UGUY, 1976: BRA
N/\. 1978). 

Waarnemingen over de voortplanting 
zijn aileen bekend van Spaanse popula
ties. Spaanse Adders paren tussen maart 
en mei; en soms in de her fst. Mannetjes 
houden geritualiseerde gevechten waar
bij ze elkaar niet bij ten. 
Het voorspel (tongelen, over het vrouw
tje kruipen, om'arm 'en van het vrouw
tje) kan dagen duren. Yoor de paring ligt 
het mannetje, al bewegend, op het 
vrouwtj e. Daarna brengt het mannetje, 
de staart strak omhoog. een hemipenis 
bij het vrouwtje naar binnen. In tegen
stell ing tot de Gewone Adder, vervel t de 
Spaanse Adder pas na de paring. 
De draagtijd is 12- 17 weken. Dan werpt 
het vrouwtje gemiddeld vijf of zes (3-
1 0) jongen. De j onge adders verve lien 
drie keer per jaar: volwassen dieren 
twee keer per jaar. 
Het gif van de Spaanse Adder is voor 
mensen niel erg gevaarlij k. Toch is het 
raadzaam bij een beet een arts in te 
schakelen voor eventueel antiserum 
(DETRAIT et al., 1982). Uit voornoemd 
artike l bl ij kt dat het gi f van de onder
soort V s. cantabrica sterker is dan het 
gi f van de nominaatvonn V s. seoanei. 

YO EDSEL 
Analyses aangaande prooidieren zijn 
aileen bekend van Spaanse populaties 
(BRANA. 1978: BRANA et al. , 1988: 
GALAN, 1988). Waarschij nlij k zal de 
voedselvoorkeur daar amper afwijken 
van het Portugese voedingspatroon. Het 
voedsel bestaat dus voor ongeveer 75% 
uit kleine zoogdieren (Mus. Rattus. 
Sorex. Microtus, Apodemus). Yerder 
worden ook reptielen (Podarcis) en 
amfibieen (Rana. Salamandra ) gege
ten, en soms vogels. Jongen Ieven van 
j onge haged issen en kikkerlarven. 

TERRARIUM 
De kweek is al regelmatig gelukt en is 
nauwelijks moei lijk te noemen. 
TRUTNAU ( 1990) raadt een bodembe-
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dekking aan die vocht vasthoudt. Een 
plaatselijke bodemverwanning is gun
stig. Temperaturen van 25-30°C over
dag zijn goed. 
Muizen als voedsel zijn uitstekend. Het 
is aan te bevelen de slangen een winter
rust van drie tot vijf maanden te bieden. 

BEDREIGINGEN 
Portugese populaties van V. seoanei 
worden waarschijnlijk, door hun voor
komen in een bergachtige habitat, 
amper bedreigd. Door de bevolking 
worden slangen afgemaakt. Hierbij 
maken mensen geen verschil tussen 
Spaanse Adders en Gewone Adders 
(MALKMUS, 1997). 
Als natuurlijke vijanden kennen de 
slangen roofvogels, egels en wilde 
zwijnen. 

SNAKES OF PORTUGAL (II): 
VIPERA SEOANEI 
Vipera seoanei is restricted to the northern 
border of the Peneda-Geres national park in 
Portugal. The Portuguese population probably 
belongs to the subspecies Vipera seoanei can
tabrica, characterised by a higher number of 
ventral scales and by totally fragmented fron
tal and parietal scales. This snake is only 
known from mountain regions between 600-
1 I 00 m. It prefers rocky slopes with a southern 
exposure and dense heath vegetation. 
Hibernation occurs between October 
/~ovember and March. This viper is primarily 
dturnal. however it is also active at night 
during .warmer periods. Copulation mainly 
occurs m the spring, but sometimes also in 
autumn. Males have ritualized combat dances, 
and the courtship between males and females 
is elaborate. Three to ten young are born 
between August and October. Small mammals 
~onstitute ~b?ut three-fourths of the diet; rep
utes, amphtbtans and birds are also eaten. 
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Ecn volwasscn manne1je van de A usl ral ischc Waleragame ( Physig/1(1/htls /estlellrii /e.we11rii ). 

Fo1o: B. L angerwcrf 

Kweek van de Australische Wateragame 
(Physignathus lesueurii lesueurii) 
in buitenterraria 

INLEIDING 
In 199 1 is de eerste auteur in Alabama 
begonnen met een kweekgroep Aus
tralischc Watcragamen. Deze dieren 
worden ook wei Bruine of Oosterse 
Wateragamcn genoemd. De dieren 
waren nakweckdiercn van een dieren
tui n. Yergelckcn mel andere grote aga
mcn zoals de Groene Wateragame 
(Physign(l/fllts cocincinus) en de 
Baardagamc (Pogmw villiceps) blijken 
de clieren weinig gevoelig voor parasie
ten en ziektcn tc ;.-.ijn. Ook verclragen ze 
het klimaat van Alabama goed. Er heer
sen hier temperaturen tot 40°C als maxi
mum en - I5°C als minimum, soms valt 
er wekenlang geen regen maar er zijn 
ook periodcn met elkc dag regen. 

SYSTEMAT IEK 
Er zijn in hoofdzaak rwee soorten Phy
signarhus bij terrariumhouders bekend. 
namelijk Physignarhus cocincin11s. de 
Indo-Chinese Wateragame uit tropisch 
Zuidoost-Azie en Phrsignarhus lesueu
rii, Lesueur's Wateragame of Austra
lische Wateragame, uit gematigcl Oost
Australie. Er zijn twee ondersoorten ·van 
de Australische Wateragame beschreven: 
P lestteurii lesueurii en P lesueurii 
hmvirii, de Gippslanclwateragame. Deze 
laarste is wat kleiner en heeft van de 
twee het zuidelijkste verspreidingsge
bied. namelijk van 100 km zuidelijk van 
Sydney tot in Victoria. De mannerjes van 
deze ondcrsoort hebben blauw en groen 
in hun borsttekening (H OSER, 1983). 



BESCHRlJVING 
Wateragamen zijn tamelijk grote hage
dissen met een gemiddelde totale lengte 
van 60 em. Soms kunnen mannetjes wei 
90 em worden. De staart is ongeveer 
twee keer de kop-romplengte. Bij vol
wassen dieren is er een duidelijk ver
schi I tussen mannetjes en vrouwtjes. 
Mannen hebben een vee! grotere kop en 
nekkam dan vrouwtjes. De buik en de 
onderkant van de poten is bij mannetjes 
bloedrood. Deze kleur wordt intensie
ver bij het ouder worden. Yrouwtjes 
hebben een vui lwitte of rossige buik. 
Yolwassen mannen hebben een lichtere 
kop met een duidelijke zwarte streep 
vanaf het oog over de ooropening naar 
de nek. De vrouwtjes hebben een min
der contrastrijke kop. De rugkleur is 
bruin . Dieren van ongeveer 30 em kun
nen al vaak op geslacht onderscheiden 
worden aan de hand van de buikkleur. 

VERSPREIDINGSGEBIED 
EN KLIMAAT 
Australische Wateragamen komen 
aileen in Oost-Australie voor. Yaak 
wordt ook Nieuw-Guinea opgegeven 
(Harlow, pers. med. , 1996). Het bewijs 
hiervoor zou een exemplaar zijn in het 
museum in Leiden, afkomstig uit het 

Gedeelte lijk in de gra nd verzonken terraria (in Alabama) voor de 
volwassen dieren. Foto: B. Langerwerf 
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Arfakgebergte in Nieuw-Guinea, maar 
het gaat hier waarschijnlijk om een 
slecht geconserveerde Hypsilurus 
(Harlow, pers. med., 1996). Het ver
spreidingsgebied van beide ondersoor
ten loopt van Oost-Victoria in het zui
den, tot de Princess Charlotte Bay, 
Queensland, in het no01·den. In dit 
gebied heersen verschillende klimaten; 
deze hebben echter een ding gemeen, 
namelijk de relatief koude winter. In de 
meer tropische gebieden naar het noor
den komen de dieren niet voor. Er zijn 
in principe drie factoren die het ver
spreidingsgebied bepalen: 
- voldoende !age wintertemperaturen 
- permanente poeltjes of rivieren 
- een voldoende lange wam1e zomer. 
Gekweekte dieren in Alabama hebben 
aangetoond dat ze goed tegen koude 
bestand zijn . Ze overleven temperatu
ren nabij het vriespunt. Gedurende een 
sneeuwstorm in maart 1993 waarbij de 
temperatuur zakte tot -I7°C overleef
den honderden Wateragamen in hun 
met tapijt afgedekte buitenterraria. In 
de winter van 1994/1 995 overleefden 
tien jongen, die abusievelijk niet naar 
binnen gehaald waren, in een zelf 
gegraven hoi in een open buitenterrari 
um . In deze wi nter kwamen twee vorst
perioden voor waarin het tien graden 
vroor. 

TERRARIUM 
De hagedissen worden in Alabama 
gehouden in grote, in de bodem verzon
ken, buitenterraria van 7-20m2. Op een 
klein gedeelte na is de bovenkant afge
dekt met gaas, zodat zon en regen vrij 
toegang hebben. Naast de zelf gegraven 
holen is er een schuilplaats tegen de 
achterzijde van het terrarium. In deze 
schuilpl aats is de temperatuur ongeveer 
23°C in de zomer en 7°C in de winter. 
De winterslaap is van oktober/novem
ber tot in maart wanneer de temperatuur 
boven de 22°C komt. Eind oktobe:- zakt 
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de gemiddelde maximumtemperatuur 
onder de 25°C en komen de eerste 
nachtvorsten voor. Gedurende deze 
periode is het terrarium afgedekt met 
tuinbouwfolie. 
Een terrarium moet ook een gedeelte (I 
m2) zandgrond hebben waa; de eieren 
gelegd kunnen worden. Verder is een 
waterbassin belangrijk. Hiervoor be
staan drie mogelijkheden. 
Allereerst een bakje waarin de dieren 
maar juist passen en dat elke dag 
schoongemaakt wordt. De dieren pro
duceren namelijk ontlasting in het 
water. 
Ook kan men kiezen voor een vijvertje 
met afvoer dat regelmatig schoonge
maakt wordt waarbij het water ververst 
wordt. 
Een andere keus is een grote vijver met 
waterplanten die het water schoon hou
den. 
Wateragamen kunnen goed duiken en 
zwemmen en slapen soms zelfs in het 
water, maar ze kunnen natuurlijk wei 
verdrinken. Daarom moeten ze altijd 
gemakkelijk de vijver kunnen verlaten. 
Leger bijvoorbeeld takken in. 

GEDRAG 
Wateragamen vertonen sterk stereotie
pe gedragingen. Eieren leggen, het uit
komen van de jongen en verschillende 
dagelijkse activiteiten zoals zonneba
den en slapen gebeuren allemaal op 
bepaalde tijden en plaatsen. Elke nacht 
slapen de dieren gezamenlijk op dezelf
de plaats. Deze plaats kan een zelf 
gegraven hoi zijn, maar ook een tak of 
het water. Maar altijd bij elkaar. 
Wateragamen zijn minder schuw dan 
bijvoorbeeld basilisken; ze kunnen 
zelfs leren uit de hand te eten, maar zo 
mak als de Baardagame (Pogona l'itti
ceps) worden ze nooit. De ervaring van 
Bert Langerwerf gedurende enkele 
jaren leert dat ze tach minder last van 
stress hebben dan Baardagamen of 

basilisken. Ze passen zich beter aan in 
gevangenschap. Dit uit zich vooral bij 
de opkweek van jonge dieren. Als jonge 
Baardagamen bij elkaar in een klein ter
rarium worden opgekweekt, blijft er 
een aantal achter in de groei: de achter
blijvers zullen uiteindelijk doodgaan. 
Dit is veel minder het geval bij jonge 
Wateragamen. Dit verschil is te begrij
pen als we naar de natuurlijke biotoop 
van de twee soorten kijken. 
Baardagamen Ieven in hete droge ge
bieden. Door de hete zon zullen de uit
werpselen snel verdrogen en de aanwe
zige parasieten zullen gedood worden. 
Daarnaast Ieven Baardagamen nooit in 
grote dichtheden. Het woongebied van 
Wateragamen is veel meer begrensd 
en beperkt zich tot rivieroevers en 
dergelijke. In deze geschikte gebieden 
Ieven de dieren dicht op elkaar en 
zwemmen in water waar soortgeno
ten hun ontlasting hebben gedepo
neerd. De concentratie parasieten en 
ziektekiemen zal dus hoog zijn. De 
Wateragamen zullen daarom een goed 
afweersysteem moeten hebben ontwik
keld. 

YO EDSEL 
Volgens de literatuur (NtETZKE, 1972; 
RoGNER, 1992; ZIMMERMANN, 1983) 
eten Wateragamen naast insecten ook 
fruit, hagedissen, kikkers, krabben, kui
kens en kattenvoer. Bert Langerwerf 
heeft echter nooit kunnen vaststellen 
dat ze belangstelling hadden voor hage
dissen en kikkers. Krabben en katten
voer heb ik ze nooit gegeven. Val-was
sen dieren voer ik krekels, meelwor
men, reuzenmeelwormen, sprinkhanen 
en babymuizen. Dejonge dieren krij
gen krekels en reuzenmeelwormen. De 
meelwormen worden gegeven in een 
voerbak die de dieren niet kunnen 
omgooien. De bak heeft een gazen 
bodem om te voorkomen dat de meel
wormen nat worden van de soms natte 
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Een volwassen paartje van de Australische Wateragamc (Physignarhus lesueurii /esueurii). Het 
rmmnctjc is duidel ijk te herkennen aan de zwarte streep vanaf het oog. Foto: B. Langerwerf 

lichamen van de Wateragamen. In de 
natuur Ieven Wateragamen in begroeide 
gebieden. Bij het eten van insecten zul
len ze dus af en toe ook wei wat groen 
mee naar binnen krijgen. Groene blade
ren maar vooral ook gele tot oranjerode 
bloembladeren of vruchten bevatten 
provitamine A. Yitamine A is onder 
meer van belang voor het instandhou
den van het immuunsysteem en voor de 
vonning en groei van dekweefsel (epi
theel). Een tekort aan vitamine A ver
oorzaakt vaak als eerste ontstekingen 
aan de ogen. Door verslechtering van 
het immuunsysteem en onvoldoende 
vorming van goed epitheel kunnen 
allerlei schimmels en bacterien binnen
dringen. Oogproblemen kunnen zich 
ook voordoen als Wate ragarm:n up een 
drogc stoflige bodem gehouden wor
den. Omdat Wateragamen niet uit een 
waterbakje drinken maar uit hun vijver, 
moeten we ze op een andere manier 
v itamine A geven dan via het drinkwa
ter. Daarom krijgen de krekels en meel
wormen veel groen en (oranjerode) 

peentjes, naast kuikenopfokvoer. De 
agamen krijgen dit via de maaginhoud 
van de voederdieren naar binnen. Om 
ervoor te zorgen dat dit steeds het geval 
is, worden de voederdieren in het voer
bakje om de twee dagen gewisseld. Aan 
de vitamine D3-behoefte wordt in dit 
geval voldaan door de directe zonne
straling. 

YOORTPLANTING 
Gegevens betreffende de Bruine 
Wateragame over de voortplanting in 
het wild en in gevangenschap zijn 
schaars. JAUCH (in ROGNER, 1992) en 
ZIMMERMANN ( 1983) melden de kweek. 
M aar de bevindingen van de laatste ver
schillen nogal van de bevindingen van 
Ben Langerwerf. Z tMMEKMANN ( 1983) 
geeft een incubatieduur van 86 dagen 
bij 30°C en een lengte bij geboorte van 
. 127 mm. Bij Bert komcn de j ongen na 
68-74 dagcn uit bij een incubatietempe
ratuur van 26-27°C en hebben dan een 
lengte van 154-1 64 mm. 
Hoewcl we in de literatuur vinden 
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(NIETZKE, 1972) dat een winterslaap 
niet is aan te bevelen, denken we toch 
dat deze voor het k we ken noodzakel ij k 
is. Temeer daar MANTH EY & Schuster 
( 1992) ste lle n cia! de Bruine A game met 
paren direct na de winterslaap begint. fn 
Alabama zijn er legsels vanaf ongeveer 
20 apri l wanneer de maximumtempera
tuur circa 25°C geworclen is tot in de 
tweecle helft van juli. De vrouwtjes leg
gen hun e ieren in kuiltjes van ongeveer 
7 ,5- I 0 em diep in Iicht vochtige zande
rige g rond. De plaats die ze voor het 
nest kiezen is verwarmd door de och
tendzon. De e iere n worden gelegd tus
sen vier en zeven uur 's middags, maar 
nooit wanneer de zon nog op de geko
zen plaats schijnt. Jonge vrouwtjes leg
gen 4-8 e ieren per legsel en een gezond 
vrouwtje heert drie legsels per seizoen. 
Bij optimale ruimte en voeding zijn 
vrouwtjes na twee jaar geslachtsrijp. Ze 
z ijn dan bijna 60 em lang. Maar vrouw
tjcs van vier jaar oud leggen wei I 0-12 
eieren per keer. Ik laat de eieren ook 
wei in het terrarium uitkomen. De tem
peratuur in de nesten bleek in juni te 
variere n van I6°C tot 25-32°C (maar 
mecstal van 18-23°C). In juli was dit 
van 22-26°C to t 25-33°C. Deze tijde lij-

De opkwcektcrraria voor de jongcn in Alabama. 
Foto: B. Langerwerr 
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ke 33°C geeft geen schade aan de 
embryo's. Maar een zo hoge constante 
temperatuur geeft dode embryo's met 
vervormde staart en wervelkolom. Bij 
32°C zijn de meeste jongen nog goed; 
er zijn echter ook clode en mi smaakte 
jongen. Meestal broeclt Be rt Langer
werf de eieren in een broedstoof uit. De 
e ieren worden dan in een laag zand van 
5 e m dik in een plastic doos geclaan. In 
het deksel bevinden z ich een paar door 
gaas afgeschermde luchtgaten. Na 
ongeveer een maand moet het zand 
opn ieuw vochtig gemaakt worden . Of 
er mannetjes clan wei vrouwtjes uitko
men is bij deze soon anu111kelijk van de 
temperatuur. Bij 26-2rC komen na 68 
tot 74 dagen allemaal mannetjes uit. Bij 
een temperatuur boven de 28°C komen 
na 56-60 dagen aileen vrouwtjes uit. 
Hoewel ik dit niet geprobeerd heb, valt 
te verwachten clat bij een constante tem
peratuur van iets boven 27°C of bij een 
wisselende temperatuur tussen 26 en 
iets bove n 28°C zowel mannetjes als 
vrouwtjes uitkomc n. De jongen die zijn 
uitgebroed bij 26-27°C zijn het g rootst 
( 164 mm). De jongen, die in het terrari
um uitkomen , verschijnen tussen zeven 
en negen uur 's morgens. In de broed
machine komen ze op elk willekeurig 
uur uit. De periode waarin jongen uit
komen loop! van I jul i tot 15 september. 
In A labama is er een periode van zes 
maanden ( 15 april tot 15 ok tober) waar
in de gemidde lde maximumtempera
tuur 24°C of hoger is. Dit is vergelijk
baar met Sydney in Australie. In 
Melbourne en Canberra, gebieden die 
juist buiten het verspreidingsgebied van 
de Bruine Wateragame liggen, is die 
periode maar vier maanden. Maar de 
winter is er weer wanner. In de kortere 
zomer zu llen echte r minder legsels uit
komen. He! lijkt er dus op dat he! ver
spreidingsgebied eerder bepaald wordt 
door voldoencle lange wanne zomers 
dan door koude winters. 
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OPKWEEK VAN DE JONGEN 
Jonge Bruine Wateragamen hebben niet 
veel ruimte nodig. Een terrarium van 
60x60x240 em (lxbxh) is voldoende 
voor het opkweken van 20 tot 30 jon gen. 
Ieder terrarium is voorzien van een 
sehotel met water. Deze schotel moet 
elke dag sehoongemaakt worden. Ook 
moeten er in een terrarium veel klimtak
ken zijn aangebraeht. Hier slapen de 
jongen bij warm weer in. Als het weer 
koeler en de daglengte korter wordt, 
graven de jongen zieh in, in de bij voor
keur losse bodemlaag. Ze beginnen 
hiermee in september. Eerst (eind sep
tember, begin oktober) slapen de jongen 
's naehts in holen maar komen ze over
dag weer te voorsehij n om te zonnen. 
A ls het nog kouder wordt blij ven ze in 
het hot en gaan in winterslaap. Zel fs als 
er voldoende ruimte is om individuele 
holen te graven, geven de hagedissen 
toeh de voorkeur aan een gemeensehap
pelijk hot. In november wordt de bodem 
afgedekt met een dikke laag bladen een 

kunststof dekkleed om te voorkomen 
dat de bodem te nat wordt. 
A ls de dieren in winterslaap gaan bij een 
leeftijd van ongeveer 70 dagcn is hun 
lengte at toegenomen van 16 em tot 36 
em. Begin augustus van hct volgende 
j aar zij n ze at 53 em en na de tweede 
overwintering. als ze 20 maandcn oud 
zijn, kunnen ze at geslaehtsrijp zijn. 

CONCLUSIE 
Bruine Wateragamen zijn in tegenstel
ling tot de andere Wateragamen 
(Hypsilums- en Hydrosaumssoorten en 
Physignarlms cocincinus) geen tropi
sche dieren, maar dieren afkomstig uit 
een meer gematigd klimaat. Om tot 
voortplanting te komen rnoetcn ze dus 
een winterslaap houden. 1-Iocwcl er in 
dit arti kel steeds gesproken wordt over 
het buiten houden van deze dicrcn moe
ten we toeh hel volgende bedenken. Het 
gaal hier steeds over hcl houden in 
A labama. Deze Amerikaansc staal kent 
in de winter wei korte koude periodes 

De jongcn van de Austra lischc Wmeragame (PhysignaJI111s lesueurii lesueurii) verdrage n clkaar prima. 
Fo to: B. Langerwerf 
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waarin het streng kan vriezen, maar 
deze periodes zijn altijd maar kort en 
worden afgewisseld met periodes waar
in het weer uitgesproken zacht is. De 
vorst zal dus nooit ver in de grond drin
gen. Yerder ligt Alabama veel zuidelij
ker dan Nederland. Daardoor is de stra
ling van de zon intenser, het zomersei
zoen vee I Ianger en de zomertemperatu
ren veel hoger. Het zal dus verkeerd uit
pakken als we achter in de tuin rond de 
vijver een stel van deze dieren uitzetten. 
Daarentegen kunnen de dieren geduren
de de zomer heel goed in bijvoorbeeld 
een glazen buitenterrarium of kasje 
gehouden worden. De tweede auteur 
heeft wat ervaringen met deze dieren 
opgedaan in Nederland in een onver
warmde kas. In deze kas bevindt zich 
een terrarium van 6m2. In dit terrarium 
verblijven de dieren van april tot half 
oktober; de overige tijd van het jaar 
brengen ze door in een binnenterrarium 
waar ze vorstvrij kunnen overwinteren. 
De dieren zijn onder deze omstandighe
den schuw maar niet schrikachtig. Ze 
lopen bijvoorbeeld niet in paniek tegen 
een glaswand, maar als ze zich bespied 
voelen verdwijnen ze wei. Ook groeien 
ze duidelijk langzamer dan de dieren in 
Alabama. Maar gezien hun weerstand 
tegen infectieziekten, de goede moge
lijkheden ze te kweken en hun fraaie en 
indrukwekkende uiterlijk naast hun 
interessante gedrag. kunnen we spreken 
van zeer geschikte terrariumdieren. 

BREEDING OF PHYSIGNATHUS 
LESUEUR/I LESUEUR/IlN OUTDOOR 
TERRARIA 
Pllysignatlws lesueurii lesltl'llrii males reach a 
total length up to 60-90 em and have a red 
belly. They have a larger head and nuchal crest 
than do females. The species is only found in 
temperate climatic areas of eastern Australia. 
The following conditions seem to be impor
tant: sufficiently low winter temperatures. per
m<ment water sources and sufficiently long 
periods of summer warmth. These lizards have 
proven to be very adaptable in outdoor terraria 
in Alabama (USA). where they can be kept 
under natural local conditions. 
The animals in Alabama arc housed in lan!e 
terraria with mostly free exposure to sun a~d 
rain; only a small pan of each vivarium is kept 
dry. A hiding place for shelter and hibernation 
is available. and is often excavated by the ani
mals themselves. The terraria arc covered with 
plastic greenhouse sheeting in winter. 
Accepted dietary items include pinky mice 
and insects such as crickets. giant mealworms 
and grasshoppers. P. I. lesueurii emerge from 
hibernation in March and mate in March and 
April. Eggs are laid from the end of April 
through the last half of July. Males (exclusive
ly) hatch at an incubation temperature of 26-
270C; hatching occurs after M~-74 days. Only 
females hatch at 28°C incubation; incubation 
for females is 56-60 days. The juveniles grow 
quickly and reach maturity in 20 months after 
two hibernations. Young animals can be kept 
together in larger numbers than can some 
closely related species if the terrarium pro
vides enough space. 
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Een andere ki jk op de ernstig bedreigde 
Ctenosaura bakeri, 
de Zwarte Leguaan van Utila 

INLEIDING 
Het voor de oostkust van Honduras 
gelegen Utila is net als de andere Bay 
Islands, Roatan e n Guanaja, een van de 
pieken van een bergketen, de Sierra de 
Omoa, die zich vanuit Chiapas, 
Mexico, via Guatemala en Noordwest
Honduras uitstrekt richting Jamaica en 
die g ro tendeels onder de zeespiegel 
gelegen is (WILSON & MEYER, 1985). 
Uit onderzoek aan fossie len en geologi
sche afzettingen is gebleken dat deze 
e ilanden tijdens de laatste ijstijden ver
bonden waren met elkaar en met het 
vasteland van Honduras (VI NSON & 
BRINEMAN, 1963; WILSON & HAHN, 
1973). 

De warme golfstromen in de Caribische 
Zee die de Bay Islands omringen zor
gen voor een continue aanvoer van 
warme en vochtige Iucht. Een gemid
delde temperatuur die boven de 24°C 
lig t en een gemiddelde j aarl ijkse neer
slag die de twee meter overtre ft zorgen 
voor een tropisch klimaat met een bij
passende flo ra en fauna. De zogenaam
de 'tropisch vochtig woud-formatie' die 
op de Bay Islands en in het Caribische 
laagland van het vasteland van 
Honduras wordt aangetroffen is wat de 
meeste mensen zich van een typisch 
regenwoud voorstellen: donkere, 
ondoordringbare jungle met woudreu
zen tot zo' n 60-70 meter hoogte. Deze 
biotoop is van oor·sprong de meest 
diverse en soortenrijkste leefomgeving 
van Midden-Amerika. 
Gezien de geologische geschiedenis en 
door het overeenkomstige klimaat, 
bestaat de herpetofauna van de Bay 
Is lands in principe uit dezelfde soorten 
als die van het tegenoverl iggende 
Caribische laagland van Honduras. 
Echter, door de langduri ge isolatie van 
de eilanden is hun herpeto logische 
soortenrijkdom nu slechts een armoedi
ge afspiegeling van de diversiteit d ie op 
het Hondurese vasteland wordt aange
troffen (WILSON & MEYER, 1985). Deze 
complete afzondering heeft er echter 
ook toe gele id dat zich in de loop van de 
tijd op deze eil anden soorten hebben 
ontwikkeld d ie aileen hier voorkomen. 
Met een van deze zogenaamde endemi
sche soorten, de Zwarte Leguaan van 
Utila (Ctenosaura bakeri), willen wij u 

Mangrove vanuit no rmaal gezichtspunt. in het volgende verhaal op een zeer bij-
Foto: T. Leenders zondere manier Iaten kennismaken. 
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HET EILAND UTILA 
Doordat de mens grote delen van de 
laag landgebieden intensief geculti veerd 
heeft is er helaas praktisch niets van de 
oorspronkelijke regenwoudbegroei ing 
overgebleven. Ook op Utila is dit het 
geval (BOONMAN & VA DEN HEUVEL. 
1997). Het grootste dee l van dit ei land 
is bedekt met een savanne-achtige 
vegetatie. een relatief klein gebied is 
begroeid met mangrove en een nog 
kleiner gedeelte bevat nog wat secun
dair (na ecrdcr kappen zich herstellend) 
regenwoud. De laaggelegen. moeras
achtige mangroven van Uti la zijn het 
exc lusieve woongebied van de zeldza
mc en bedreigde Zwarte Leguaan 
Crenosaura bakeri, zeldzaam omdat de 
gehele populatie van deze soon in 
slechts enkele vierkante kilometers bos 
op een klei n ei landje in de Cari bische 
Zee leeft, bedreigd omdat dit kleine 
beetje bos en de weinige zandstranden 
van Uti la. noodzakelijk voor de eiafzet. 
langzaam maar zeker worden opgeeist 
door een gestaag groeiende toeristenin
dustrie. Daarnaast heeft C. bakeri altijd 
een belangrijke plaats ingenomen op 
het menu van de eilandbewoners en tot 
het recent afgekondigde j achtverbod 
van kracht werd is er dri ftig jacht 
gemaakt op deze dieren (KOHLER. 
1995). 
Toen Gunther Kohler in 1994 deze dier
soort herontdekte was zc er zeer slecht 
aan toe (KOHLER. 1995). Door zijn 
inspanningen en de hulp van vele 
enthousiaste vrijwi lligers zien de toe
komst en de overlevi ngskansen van C. 
haf..:eri er op dit moment iets rooskleuri
ger ui t. maar de strijd is nog niet gestre
den. 
In het kaclcr van het C. hakeri-bescher
mingsproject 1996 bezochten wij Utila 
en hebben getracht meer te weten te 
kornen over de leefwijze en het gedrag 
van deze onbekende ei landbewoners. 
Om een goede indruk van de leefomge-

ving van dit dier te krijgen is besloten 
het dier te bestuderen vanuit zij n eigen 
microhabitat: de boomtoppen van het 
mangrovebos. 

MATERIAAL EN METHODE 
Met behulp van een klimmethode die 
eercler uit voerig is besproken 
(L EENDERS, 1997) is een observatieplat
form ge"Jnstal leerd op een hoogte van 
acht meter in een zgn. ·wiue mangro
ve' boom (Laguncula ria racemosa) 
midden in het leefgebied van C. bakeri 
met een ruim zicht op rode mangrove 
(Rhi:ophora mangle). Yanaf dit plat
form heeft een van de auteurs (Wim van 
den Heuvel) v ier dagen lang cle activi
teiten van C. bakeri geobserveerd. Het 
onclerstaande relaas is gebaseercl op zijn 
waarnemingen. 

Ovcr-Lichl vanuil he! plalform. 
Fo10: T. Eisenberg 
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WAARNEMINGEN 
Het meest voor de hand liggende voor
deel van observaties vanuit de boom
toppen is uiteraard het overzicht. De 
dieren zijn gemakkelijker zichtbaar dan 
vanaf de grond, bovendien heeft men 
een veel groter gezichtsveld zodat ook 
meer dieren tegelijkertijd te zien zijn. 
Yooral dit laatste is van belang als men 
de interessante onderlinge gedragingen 
van deze dieren wil bestuderen. 
Tijdens een veldonderzoek aan Groene 
Leguanen in Panama (DUGAN, 1982) 
waren duidelijk kopknikbewegingen 
herkenbaar, afuankelijk van de verschil
lende stemmingen van de dieren. Net 
zoals Groene Leguanen beschikken ook 
C. bakeri over complexe communica
tiemethoden om hun gemoedstoestand 
aan de omgeving kenbaar te maken. 
Met behulp van (combinaties van) 
Iichaamshouding, kleurveranderingen 
en vooral kopknikbewegingen worden 
o.a. territoria verdedigd, vrouwtjes ver
overd, of wordt maximaal geprofiteerd 
van de eerste zonnestralen. Ook vanaf 
het observatieplatform konden dergelij
ke gemoedsveranderingen duidelijk 
waargenomen worden. Yijf verschillen
de kopknikpatronen waren te onder
scheiden onder de volgende omstandig
heden: verdedigen van territorium, 
angst, paringsdrift, verandering van 
positie en dreigen. Bijgaande schema's 
geven een indruk van de verschillende 
waargenomen kopknikpatronen. 
Niet aileen voor gedragsstudies is een 
hoge observatiepositie van nut, ook 
voor metingen aan het microklimaat is 
het noodzakelijk het exacte leefgebied 
van de dieren te bezoeken. Door de 
plaatselijk zeer dichte kruinen van het 
mangrovebos dringt slechts een deel 
van het zonlicht door het bladerdak 
heen. Hierdoor is het klimaat op de 

-bodem duidelijk verschillend van dat 
boven in de bomen, waar C. bakeri·het 
grootste deel van zijn tijd doorbrengt. 

Enkele metingen van de temperatuur 
geven aan dat de gemiddelde tempera
tuur ter hoogte van het platform (8 
meter) reeds duidelijk hoger is dan de 
gemiddelde temperatuur onder de 
boomkruin op een hoogte van 5,5 
meter, respectievelijk 29,3°C (27 ,4-
32,3; n=6) en 27,9°C (26,9-28, I; n=6). 
Ook blijkt de temperatuur in de onder
laag van het mangrove veel constanter 
te zijn dan in de boomkruin. Daar kan, 
op plekken waar de zon rechtstreeks op 
de takken schijnt, de temperatuur al 
snel oplopen tot ver boven de 40°C ! 
Tijdens de observaties bleek dat de die
ren 's ochtends plaatsen met dergelijke 
hoge temperaturen opzoeken, waar
schijnlijk om op deze manier zo snel 

i 
y 
as 

X-as--+ 

X-as: kop beweegt zich naar links en rechts; 
Y-as: kop beweegt zich omhoog en omlaag. 

De hieronder staandc twee bewegingen be
staan uit dergelijke, eigenlijk uit kleine schok
jes opgebouwde, horizontale en verticale be
wegingcn. Bij het pijltjc bcgint de beweging. 

...... ___ 1 ~conde 

Verdediging van het territorium 

Dreigcn 
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mogelijk hun lichaamstemperatuur op 
niveau te krijgen. 
Ook bleek dat de dieren hierbij vrij 
plaatsgetrouw waren. Een volwassen 
vrouwtje dat duidelijk te herkennen was 
aan haar geregenereerde staart, werd 
iedere observatiedag op dezelfde tak 
waargenomen. Duidelijk was te zien 
hoe het dier actief haar Iichaamstempe
ratuur op de gewenste waarde bracht en 
hield door regelmatig van positie te ver
anderen en zich afwisselend in of uit de 
zon te manoeuvreren. 
Slechts een keer was te zien dat een dier 
at. Het ging hier om hetzelfde vrouwtje 
dat onder heftig kopknikken naar de 
mangrovebodem afdaalde en onderweg 
jong mangroveblad (Laguncularia 

Deze drie onderstaande bewegingspatronen 
bestaan vooral uit een verticale component. 
De X-as geeft hier de tijdsbasis weer. 

4 ~1:\\·~:gingcn in 6 sccon<!c'! 

Angst 

_ -~-1 secondc ___ _ 

Paringsdrift 

2 sccondcn 

Verandcrcn van positic 

racemosa) at. 
Opwarmen gaat het snelst in de voile 
zon, maar dit brengt wei met zich mee 
dat je daardoor, met name van boven, 
goed zichtbaar bent voor potentiele vij
anden. Zonnende dieren zijn daarom 
uitermate op hun hoede. 
Tweemaal is waargenomen dat C. bake
ri zich onder de beschutting van het bla
derdak terugtrok of zelfs helemaal in 
een holle tak wegvluchtte, toen een 
Kalkoengier (Cathartes aura) over
vloog. Uiteraard vormen deze gieren 
geen directe bedreiging voor een leven
de leguaan, aangezien het strikte aas
eters zijn, maar het vliegbeeld van een 
gier doet sterk aan dat van een roofvo
gel denken. Het is interessant te berner
ken dat de leguanen veel minder heftig 
reageren en niet vluchten voor overvlie
gende Bruine Pelikanen (Pelecanus 
occidentalis), vogels met een vergelijk
bare afmeting maar met een ander 
vliegbeeld. Ook andere, relatief grote 
vogels die tijdens de observatieperiode 
in het mangrovegebied zijn waargeno
men (bijv. Groene Reiger, Butorides 
virescens) lokten nauwelijks een reactie 
uit bij de leguanen. Het lijkt erop dat het 
gezichtsvermogen van C. bakeri goed 
ontwikkeld is en dat deze dieren duide
lijk onderscheid kunnen maken tussen 
potentiele vijanden en 'onschuldige 
voorbijgangers'. Dergelijke waarne
mingen zijn ook gedaan door GREENE et 
al. ( 1978) bij Groene Leguanen in 
Panama. 
Niet aileen het gezichtsvermogen, maar 
ook het gehoor van C. bakeri speelt 
blijkbaar een belangrijke rol in hun 
overlevingsstrategie. Doordat C. bakeri 
door de eeuwen heen voortdurend 
zwaar bejaagd is, zijn deze dieren uiter
mate schuw geworden ten opzichte van 
mensen. Aangezien inheemse legu
anenjagers vaak gebruik maken van 
honden om bakeri's op te sporen, reage
ren de leguanen ook heftig op de aan-
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Zwangcr vrouwtje Cteno.mura lmkeri. zonnend op een tak. Foto: W. van den Hcuvcl 

Malmya t111i111arginma: ook een bewoner van hct mangrovebos. Fo to: T. Lccndcrs 

9-l Lacerta 56(3) • 1998 



Cleno.wura IJakeri in haar biotoop. gczic n vanuit hct platfo rm. 

Lacerta 56(3) • 1998 

Foto: W. va n den Heuvc l 

wezigheid van hondcn in hun leefge
bied. Het was opmerkelijk te zien hoc 
alert zonnende leguancn reageren op 
hct geluid van blaffendc honden. zelfs 
wanneer deze bui tcn hun blikvcld 
waren. 
Wanneer men bedenkt hoe schuw 
Zwartc Lcguanen zijn ten opzichte van 
menselijke verstoring vanal· de bosbo
dem - bij een onderzoek aan Ctelw
saura simi/is bleken de dieren te v luch
ten wanneer ze gemiddeld tot op 6,7 
meter benaderd werden (BURGER & 
GOCHFELD, 1993)- lijkt het bijna ongc
lofelijk dat men C. bakeri vanaf enkelc 
meters afstand urenlang ongcstoord kan 
observeren enkel door zich op hetzelfdc 
niveau tc bevinden. Toch lijkt dit na 
enkele jaren ervaring met het bestude-

rcn van de boombewonendc fauna meer 
regel dan uitzondering tc zij n 
(Lcenders, pers. obs.). Mogelijk wor
den mensen in een boomkruin als 
vreemd ervaren en lokt dit eerder 
nieuwsgierighc id uit dan angst of 
vluchtgedrag. 
Een overtuigcnd voorbeeld van het feit 
dat dieren zich niet of nauwelijks 
bedreigd voelcn door mensen in de 
bomen, werd waargenomen op de dcrdc 
dag van de observaties. Op ongeveer 20 
meter afstancl van het platform kon 
boven in een mangroveboom een paring 
van Iguana iguana rhinolopha waarge
nomen worden die ongeveer een kwar
tier duurde (BOONMAN & VAN DEN 
HEUVEL. 1997). Het stel , waarvan het 
mannetje prachtig rood-oranje van 
kleur was, trok zich niets van de men
sen op het platform aan. 
Naast de twcc gcnoemde grote legu
anen werden vanaf het platform ook 
nog twee k lcincrc soorten gezien: de 
zeer recent ontdekte endemische anoli s
soorten NomtJs uti!ell.';is (KOHLER, 
1996a) en Nomps bica0/'11111 (KOHLER, 
1996b) zijn beide gezien op hoogten 
van 9- 10 meter. Andere boombewonen
de reptielen die op andere plaatsen op 
het eiland zijn waargenomen zijn 
Mabuya unimarginata en Thecadacry
lus rapicauda. Enkele exemplaren van 
de laatste soon werdcn in een ge't'so
lcerde vijgenboom naast de oude lan
dingsbaan in spleten in de stam aange
troiTen. 
Ook is hier een incomplete verve II ings
huid van een slang gevonden, hangend 
in de takken. Doordat een belangrijk 
deel ontbrak bleek het onmogelijk de 
identiteit van de oorspronkelijke eige
naar onomstotelijk vast te stellen, maar 
het hoge aantal dorsale schubbenrijen 
(27 op de achterste helft van het 
lichaam), het gedeelde anaalschild en 
de vaag zichtbare teken ing duidden op 
een vertegenwoordiger van het geslacht 
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Elaphe. De soort E/aphe flavirufa is 
nog niet bekend van Utila maar is wei 
waargenomen op de eilanden Roatan en 
Guanaja en op het Hondurese vasteland 
(WILSON & MEYER, 1985). Het is daar
om niet onwaarschijnlijk dat deze soort 
ook op Utila te vinden is. 

SUGGESTIES VOOR ONDERZOEK 
EN BESCHERMING 
Hoewel vier dagen uiteraard een te 
korte periode is om concrete generalise
rende conclusies te kunnen verbinden 
aan de waarnemingen hebben we toch 
een aardig beeld gekregen van het dage
lijks Ieven van een nog vrijwel geheel 
onbekend dier. Aangezien voor de 
bescherming van een diersoort aile 
gegevens over de levenswijze van deze 
soort van be lang zij n, leek het ons 
belangrijk genoeg hierover te berichten. 
Met name ook omdat wij van mening 
zijn dat deze waarnemingen op grotere 
schaal voortgezet moeten worden en 
een nuttige aanvulling op het reeds 
bestaande beschermingsprogramma 
kunnen vormen. 
Naast een onderzoeksstation dat reeds 
gepland is, is het voor C. bakeri van 
levensbelang dat er snel een beschermd 
reservaat komt waarin zowel een vol
doende groat mangrovebos als een 
geschikt zandstrand voor de eiafzet zijn 
opgenomen. 
Het lijkt de moeite waard om op meer
dere plaatsen binnen dit reservaat stra
tegisch geplaatste observatieplatforms 
te installeren. Ten eerste omdat de die
ren dan geobserveerd kunnen worden 
met minimale verstoring van hun nor
male bioritme, wat uiteindelijk ook 
gevolgen heeft voor hun overlevings
kansen, ten tweede omdat waamemin
gen gedaan in de microhabitat van C. 
bakeri accurate gegevens opleveren 
over het exacte leefmilieu van deze die
ren, gegevens die noodzakelijk zijn 
voor een gepland kweekproject. Ten 

derde wordt op deze manier ook de 
schade aan het mangrove ( veroorzaakt 
door willekeurig rondlopen en vertrap
pen van de jonge aanwas) tot een mini
mum beperkt, waardoor ook de habitat 
van C. bakeri een betere overlevings
kans heeft. Volgens ROTZLER & FELLER 
( 1996) is het "moeilijk of zelfs onmo
gelijk voor mangrovebossen om zich te 
herstellen van verstoring omdat er 
onomkeerbare veranderingen optreden 
in de fundamentele structuur van bet 
ecosysteem zodra de bomen zijn ver
nietigd". 
De voortplantings- en eilegperiode is de 
meest kritieke fase in bet Ieven van C. 
bakeri en is van belang voor bet overle
ven van de gehele soort. Tijdens deze 
periode zijn de dieren bet meest kwets
baar en verdienen ze de strengste 
bescherming. Helaas ontbreekt bet tot 
nu toe aan gedetailleerde kennis over 
deze periode, simpelweg omdat de die
ren dermate schuw zijn tijdens hun 
tocht naar de eiafzetplaatsen dat ze door 
de minste of geringste verstoring afge
schrikt worden en bet leggen van de 
eieren hoogst zelden waargenomen 
wordt. Het installeren van een observa
tieplatform op de grens van mangrove 
en zandstrand geeft zeer waarschijnlijk 
de mogelijkheid om de migratie van 
drachtige vrouwtjes en zelfs de eiafzet 
te observeren zonder de dieren hierbij te 
verstoren. 
Tijdens dit korte experiment is al geble
ken dat niet aileen gegevens over C. 
bakeri verzameld kunnen worden. Ook 
andere zeldzame vertegenwoordigers 
van de onvergelijkelijke fauna van Utila 
zijn vanuit de boomtoppen te observe
reo en te bestuderen. Bovendien is het 
niet onmogelijk dat bier nog nieuwe 
soorten voor dit eiland worden gevon
den. 
Hopelijk zal het nog lang mogelijk zijn 
om al deze unieke dieren in hun natuur
lijke omgeving te kunnen bekijken. 
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A DIFFERENT LOOK AT CTENOSAURA 
BAKER/, AN ENDANGERED IGUANA 
FROM UTILA. BAY ISLANDS. 
HONDURAS 
Ctenosaura bakeri was studied for four days 
in its natural habitat; the mangrove swamps of 
Utila island. An observation platform was con
structed high in a tree overlooking the canopy 
to view the animals without disturbing them. 
Several behaviours were recorded. including 
headbob displays similar to those of green igu
anas. On one occasion a female was observed 
eating mangrove leaves. C. bakeri appear to 
have a limited home-range, and use the highest 
and hottest regions of the canopy for ac-tive 
thermoregulation. C. bakeri is able to visually 
distinguish potentially predatory bird species 
from non-threatening ones. It also reacts to the 
barking of dogs. presumably because of the 
association of dogs with iguana hunting, 
which has long constituted a threat to this spe
cies. 
Recommendations for the future conservation 
of C. bakeri include the establishment of a 
reserve or national park consisting of suffi
cient mangrove forest and a sandy beach 
region for oviposition. Further research on the 
behaviour of the animals is suggested as well. 
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Vroege voortplanting bij de Kleine 
Watersalamander (Triturus vulgaris) 

INLEID ING 
Sinds 1993 heb ik een kas. Daarin over
winteren sindsdien iedere winter een 
aantal Kleine Watersalamanders, 
Triturus vulgaris. lk vind ze onder ste
nen, stukken hout en op allerlei andere 
vochtige plaatsen. De kas wordt ver
warmd, wat niet wegneemt dat er gedu
rende de afgelopen koude winters in de 
bovenhoeken ijs kleefde aan het alumi
niumprofi el waaru it de kas is opgetrok
ken. De luchttemperatuur daalt echter 

normaal gesproken niet onder de I2°C. 
Allerlei tropische orchideeen die toch 
een zekere warmtebehoefte hebben 
( Callleya sp. , Vc111da sp.) hebben de 
winters goed doorstaan. 
In het vootjaar en de zomer worden de 
salamanders geacht in de tuin te Ieven 
en zich voort te planten in mijn (plastic) 
tuinvijver. Oat doen ze sinds enige tijd 
regelmatig. Een voorwaarde lijkt wei, 
dat er geen libellenlarven in de vijver 
zitten (M UDDE, 1995). 

Kleine Watersalamandcrs in de kas o p het land. Fo to: P.M. Mudde 
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DE 'KWEEK' 
In de kas heb ik een cementkuip van 
zwart plastic ingegraven bij wijze van 
vijver. Daar trekken de salamanders in 
het voorjaar naar toe. Vanaf half maart 
haal ik de salamanders uit die kasvijver 
en breng ze naar de tuinvijver. Dit is 
naar de letter geheel in strijd met de wet 
BID, maar mijns inziens niet naar inten
tie. De salamanders 'horen · buiten. 
Tot mijn verbazing bleken er dit voor
jaar behalve volwassen salamanders, 
mannetjes in paringskleed en vrouwtjes 
dik van eieren. ook larven in de kasvij
ver te zitten. Ik ving er een stuk of twin
tig, in verschillende stadia van ontwik
keling. Degene die ik gemeten heb 
waren tussen de 28 en 35 mm lang met 
voor- en achterpoten, maar ik heb ook 
een larfje zonder achterpootjes gezien. 
De watertemperatuur in de kasvijver is 
laag, tussen de 8 en I 0°C gedurende de 
winter, maar natuurlijk beduidend 
hager dan buiten. Ik kan niet achterha
len of de larf]es nu overwinterd hebben 
of dat er in de winter en het vroege 
voorjaar, gezien de grootte van de lar
ven vanaf begin januari, al eieren zijn 
afgezet. 
Er zijn in het voorjaar van 1997 meer 
meldingen geweest van overwinterende 
larven van Triturus vulgaris (Groen
veld, mond. med.). Ook in de literatuur 
zijn er meerdere meldingen van derge
lijke vroege larven (GRIFFITHS, 1996). 
Het wonderlijke hier is echter dat er 
sprake is van larven in verschillende 
ontwikkelingsstadia. Daarbij komt het 
feit van een 'verwarmde' omgeving. De 
optelsom is dan dat er in de kas iets 
geks gebeurt met de voortplanting van 
salamanders. 

OPMERKINGEN 
Het lijkt erop dat bij de Kleine 
Watersalamander Triturus \'ulgaris als 

trigger voor de voortplanting niet 
zozeer de daglengte, maar eerder de 
temperatuur de doorslag geeft. Hoewel 
de eieren waaruit de aangetroffen lar
ven zijn gekomen mogelijk pas na de 
kortste dag zijn gelegd, kan de dagleng
te tach niet zo zijn geweest dat de sala
manders het als 'voorjaar' hebben erva
ren. Nu zijn ze door de gematigde tem
peratuur ook niet echt in winterslaap 
geweest, want gedurende de hele winter 
trof ik wei eens een wandelend sala
mandertje in de kas aan. Ze Iaten zich 
kennelijk door de plaatselijk 'hoge' 
temperatuur makkelijk foppen. 
Voor de goede orde moet ik benadruk
ken dat het kweken van Triturus vulga
ris niet mijn bedoeling is geweest. De 
salamanders zijn geheel vrijwillig de 
kas in gekropen. Zeer tegen mijn zin 
eigenlijk, want ik wilde andere, exoti
sche salamandersoorten in de kas losla
ten. Daar zie ik voorlopig vanaf. omdat 
als inheemse salamanders de kas in 
kunnen, de uitheemse er waarschijnlijk 
ook uit kunnen. Oat risico loop ik Iiever 
niet, vanuit natuurbeschermingsover
wegingen en uit bezitterigheid. 

NOTABLE BREEDING OF TRITURUS 
VULGARIS 
Breeding of the indigenous Triturus \'ulgaris 
occurred in a pond in a heated greenhouse 
during the winter or early spring. Adults in 
breeding condition and larvae measuring 
between 28 and 35 nun were found in the 
beginning of April. Although most of the lar
vae had hind legs. one without hind legs was 
also seen. This breeding occurrence suggests 
that temperature rather than photoperiod 
might be the trigger for reproduction in this 
species. 
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BOEKBESPREKING 

Dit bock is geschreven voor dierenartsen met 
een bijzondere belangstelling voor exotischc 
dieren. Het is een bundeling van reeds eerder 
gepubliceerde artikelen, verschenen in het 
'Compendium on continuing education for the 
practising veterinarian', ·Veterinary techni
cian' en 'Dermatology for the small animal 
practitioner', aangevuld met ecn oorspronke
lijk artikel ('Husbandry of rodents and hedge
hogs'). De artikelen hebben een gemeen
schappelijk onderwerp, namelijk de dierge
neeskunde van exotische dieren. 
De artikelen beslaan veelal 5 a 10 pagina's en 
staan geheel op zichzelf. Het totaal hangt daar
door min of meer als los zand aan elkaar. 
De inhoudsopgave v66r in het bock tracht de 
artikelen te rubriceren in acht groepen: reptie
len en amfibieen; parasieten bij reptielen; klei
ne zoogdieren; knaagdieren; huidproblemen; 
bloedonderzoek; vissen en tenslotte primaten. 
Enkele artikelen va11en onder meer dan een 
categoric en worden dus dubbel in de inhouds
opgave vermeld. Zo wordt een artikel over 
huidziekten bij konijnen, knaagdieren en fret
ten, zowel onder Kleine zoogdieren, als onder 
Knaagdieren en onder Huidziekten opge
voerd. Achterin het bock bevindt zich geluk
kig een index die het zocken middels tref
woorden vercenvoudigt. 
Neemt de lezer van dit bock deze ogenschijn
lijke wanorde voor lief. dan wordt hij/zij 
geconfronteerd met 36 zeer lezenswaardige 
artikelen over de ziektekunde van exotische 
dieren. De artikclen zijn geschreven door 
diverse auteurs, allen vooraanstaande specia
listen in het vakgebied. De meeste artikelen 
beginnen met een paar samenvattende uitspra
ken, die informatief zijn en tegelijk de nieuws
gierigheid opwekken. Wat vooral in positieve 
zin opvalt aan de artikelen is de praktischc 
aanpak. Er wordt aileen informatie verstrekt 
die relevant is voor de praktiserende dieren
arts. De praktische bruikbaarheid wordt nog 
ecns onderstreept door de velc tabellen en 
atbeeldingen, hoewel deze laatste door het 
drukproces wat aan kwaliteit hebben moeten 
inleveren. Waar nodig wordt na het oorspron
kelijke artikel nog een aanvulling gegeven 
door de auteur om het artikcl up-to-date te 
maken. Aan het eind van iedcr artikel volgt 
een uitgebreide literatuurlijst. De inhoud van 

de artikclen is de sterkste kant van het boek: 
begin je te lezen, dan vall het niet mee om het 
bock opzij te leggen. 
Helaas is er aan de lay-out van het bock niet 
voldoende zorg bestced. De artikelen zijn 
klaarblijkelijk gedrukt op dezelfde wijze als in 
de oorspronkelijke publicatie. wat tot gevolg 
heeft dat er een verscheidenheid aan letterty
pen is gebruikt, dat de lettergroottc af en toe 
varieert en dat er soms zwarte balken op de 
pagina's verschijnen. Storend werkt vooral het 
feit dat voor het staartje van een aantal artike
len wordt verwezen naar een pagina verderop 
in het bock. Deze •ruimtebesparing'. zoals die 
in tijdschriften wet gcbruikelijk is, zou je niet 
verwachten in een boek van deze prijs. Voorts 
kwam ik een verwijzing tegen naar pagina 986 
en 987, die misschien in het oorspronkelijke 
tijdschrift voorkwamen. maar in dit bock 
zeker niet! 
Een bijkomend nadecl van de opzet van het 
bock is dat het niet volledig is. Nu suggereren 
de auteurs ook geen vo11edigheid. maar het 
lastige is dat je pas wcet wat er in het bock 
besproken wordt, als je het gelezen hebt. Wil 
je bijvoorbeeld iets 1neer weten over 
Sa/mone//ainfecties bij leguanen. dan kom je 
bedrogen uit: er staat eenvoudigweg niets over 
in. 
Wat het bock het niveau van een bundeling 
tijdschriftartikeltjes had kunnen doen ontstij
gen. was een zeer uitgebreide index geweest. 
Via de index zou het dan mogelijk zijn om van 
het ene artikel naar het andere over te stappen. 
En juist op dit punt stelt het bock teleur. De 
totale index beslaat een schamele vier pagi
na's. Een zeer veel bij reptielen voorkomende 
ziekte als een flagellateninfectie komt als 
zodanig niet in de index voor; ook worminfec
ties, veroorzaakt door Oxyuriden, zijn niet via 
de index te traceren. Beide onderwcrpen wor
den overigens wei degelijk behandeld. 
Samenvattend: zeer onderhoudende. Ieerzame. 
duidelijke en vooral praktische lectuur voor 
gernteresseerde dierenartsen. maar als naslag
werk ongeschikt en met een lay-out, waar de 
redacteur zich voor zou moeten schamcn. 

E. van dcr Kamp 
Dierenklinick de Langstraat 
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Sedert enige decennia is J.P. Martinez-Rica. 
de coordinator van de karteringsgegevens die 
gcbruikt worden in het hier tc bespreken werk. 
bezig met het verzamelen van gegevens voor 
een biogeogratische atlas van de herpetofauna 
in het lberische en Macaroncsische gcbied. 
Dit geschiedt in het kader van hct project Atlas 
Provisional de los Anffbios y Reptiles de 
Espana y Portugal (APAREP). Bij de in 1983 
opgerichte. en tegenwoordig zeer actieve. 
Asociaci6n Herpeto16gica Espanola vond 
Martinez-Rica de noodzakelijke tinancicle en 
ideele ondersteuning, nodig om de voorgeno
men publicatic te verwezenlijken. Nu is dan 
het reeds lang aangekondigde werk als mono
gratie verschenen. 
De opmaak en de druk van hct bock ogen zcer 
aantrekkelijk. Aan het eind van vrijwel ieder 
van de zeventicn hoofdstukken vindt men een 
bibliografie. behorend bij het besprokene. In 
de hoofdstukken I tot en met 3 verklaart 
Martinez-Rica de geschiedenis van het APA
REP-project en de karteringsmethoden. Het 
behandelde gebied betrcft Spanje en Portugal 
inclusief de staatkundig bijbchorende eilan
den. De verspreidingsgegevens zijn verwcrkt 
in het zogenaamde GTM-rastcr. een hokken
patroon met als basiseenhcid cen vierkant van 
20x20 km. Oorspronkelijk werd de gegcvcns
invoer gestopt in 1992. maar aanvullingen tot 
1994/95 zijn ook nog verwerkt. Naast vind
plaatsgegevens aangeleverd door zo · n vier
honderd waarnemers, zijn ook gegevens uit de 
literatuur en uit musea verwerkt. Door gebruik 
te maken van verschillende symbolen zijn die 
typen gegevens nog afzonderlijk herkenbaar. 
In hoofdstuk 4 zetten Garcia-Paris en Sanchiz 
in ruim vijftig pagina's heel gedetailleerd de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de Iberischc 
herpetofauna uitecn. beginncnd met de geolo
gische periodc Paleoceen. Hierbij betrekken 
zij vondsten van fossielen zowel als molecu
lair-biologische onderzoekcn. 
In de hoofdstukken 5 tot en met 15 komen 65 
auteurs aan het woord bij de bcschrijving van 
de verspreidings- en habitatgegevens van 113 
amfibieen- en reptielensoortcn. Beknopt aan
gcroerd worden oorzaken van bedreiging en 
de huidige bcschermingsstatus in de hoofd
stukken 16 en 17. 
Hoe bewondercnswaardig de in dit bock 
samengebrachte hoeveelheid gegevens en de 
verwerking daarvan ook is, er zijn toch cen 
aantal kanttekeningen te maken waarmee 

mogclijk in een volgende druk rekening 
gehoudcn kan worden. Wat punten daarom: 
- Een verspreidingsatlas zou eigenlijk niet pas 
vijfjaar na het afsluiten van de gegevcnsinvoer 
moeten verschijnen. 
- Het zou wenselijk zijn dat door het gehele 
werk dezelfde. voor het land gebruikelijke. 
namen voor plaatscn. rivieren en gebergten 
aangchoudcn worden. 
- Het zeer weids opgezette paleoherpetologi
sche hoofdstuk mist cen tegenhanger in de 
vorm van een afdoende beschrijving van de 
huidigc ecologische situatie. Het klimaat. de 
vegetatie inclusief de dichthcid van de 
begroeiing. en ingrepcn door de mens als 
belangrijke factoren in het huidige versprei
dingspatroon behoevcn een gedetailleerdere 
uiteenzetting. 
- De mate van bewerking van de gegevens 
over Spanje en Portugal is ten onrechte zeer 
onevcnwichtig. ten nadele van laatstgenoem
de. Omdat ik in dat land meer thuis ben. zullen 
de volgcnde detailpunten vooral Portugal 
betreffen, wat niet wil zeggen dat de gegevens 
voor Spanje compleet zijn. Zo ontbreekt 
helaas de verwerking van vele artikelen die in 
LACERTA zijn verschenen. maar feitelijk 
heeft men vrijwel aile niet-Spaanse literatuur 
links Iaten liggen. 
Van de al eerder genoemde 65 auteurs hebben 
er slechts vier de Portugese nationalitcit. In de 
bibliografie zijn Portugese artikelen sterk 
ondervertegenwoordigd. De stand van de kar
tering komt overeen met die in de versprei
dingsatlas van CRESPO & OLIVEIRA ( 1989). 
Door de publicatic van een atlas door deze 
recensent (MALKMUS, 1995) en andere karte
ringswerken (bv. BRITO et al.. 1996; TEIXEIRA 
et al.. 1996) zijn de gegevens voor vee I soorten 
volledig achterhaald. lk noem maar als voor
beelden Chioglossa lusitanica, Rana iberica. 
Alytes cistemasii. Taremola mauritanica. 
Blamts cinereus. Mauremys leprosa en 
Lacerta schreiberi. Bij vee) soorten vinden we 
hoogst twijfelachtige opgaven. Zo zou Hyla 
arborea in de Serra de Monchique voorko
men. /Jicmus cinereus ten noorden van Porto. 
Clwmaeleo chamaeleon langs de Guadiana tot 
in de omgeving van Beja. talrijke vondsten 
van Co/uber hippocrepis ten noorden van de 
Douro, en Macroprodoton cucullatu.\' in de 
Minho! Hoewel vermeld in de bcgeleidende 
tekst, verschijnt Vipera seoanei niet op de ver
spreidingskaart voor Portugal. net zo min als 
Chalcides bedriagai voor Ilha de Pcssegueiro, 
en evenmin het recente voorkomen van Rana 
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iberica in de Serra de Sao Mamede. Tarelllola 
bisclroffi is ten onrechte opgegeven voor 
Madeira, terwijl de aldaar sedert 1988 waarge
nomen Tarento/a mauritcmica (zie BAEZ & 
BISCOITO, 1993) niet voor dat ciland genoemd 
wordt. De hagedissen van Farilhoes heten op 
bladzijde 238 Podarcis bocagei, en op bladzij
dc 347 Podarcis hispanica. Met geen woord 
wordt gerept over het voorkomen van Triturus 
camifex op Sao Miguel, hoewel dit al twintig 
jaar geleden door SVANBERG ( 1975) (als T. 
cristatus) gedocumenteerd wcrd. 
De neiging van de redacteur om vee) auteurs tc 
Iaten bijdragen aan het slagen van dit werk 
valt te Ioven. Oat moet echter niet zover gaan 
dat vier(!) auteurs zich bemoeien met de 
behandeling van een soort op krap een kantje. 
Aileen al zoiets te moeten citeren ... 
Ongeacht deze kritische opmerkingen is het 
boek een duidelijke mijlpaal in de kennis over 
de mate van verspreiding van de amfibieen en 
reptielen in Zuidwest-Europa. Het werk is 
onmisbaar voor diegcnen die zich met de bio
geografie van de herpetofauna van deze regio 
bezighouden. 

BOEKBESPREKING 

Eindelijk is er weer een bock waar menig 
amtibieenliefhebber zijn hart aan zal ophalen. 
Want sinds de standaardwerken van THORN 
( 1968) en STEWARD ( 1969) is er veel gebeurd 
op salamandergebied, maar er is weinig in 
boekvorm verschenen. Dit boek bundelt de 
resultaten van het sindsdien gepubliceerde 
wetenschappelijk onderzoek aan Europese 
salamanders. 
Hct boek geeft in een acht hoofdstukken de 
huidige stand van zaken weer omtrent de ken
nis over de Europese salamanders. Zo komen 
onderwerpen aan bod als folklore, globale ver
spreiding. classificatie, biogeografie, evolutie, 
voortplanting. ontwikkeling van eieren en lar
ven. gedrag, de ecologic van populaties en 
levensgemeenschappen, behoud en bescher
ming en tot slot een overzicht van soorten. 
Vooral aan de watersalamanders van het 
geslacht Tritllrus is vee! onderlOek gepleegd. 
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Van vee) andere soorten weten we eigenlijk 
schrikbarend weinig. Het bock leest bijzonder 
prettig. De wijze waarop Griffiths de huidige 
kennis tot hoofdstukken heeft weten te combi
neren heeft ervoor gezorgd dat ik het boek in 
een ruk heb uitgelezen. 
Griffiths heeft in dit boek de evolutie en ecolo
gic van de salamanders voorop gesteld en is 
daarmee afgeweken van zijn voorgangers 
Thorn en Steward. Pas in het achtste hoofd
stuk komt het overzicht van Europese soorten. 
Het bock behandelt in dit overzicht aile 
Europese soorten inclusief de Bandsalaman
der Trilllrus vittatus en de Kaukasussalaman
dcr Mertensie//a caucasica. Zij komen 
immers beide voor in de OekraYcne die staat
kundig tot Europa hoort. Griffiths geeft verder 
als argument dat deze twec soorten cen 
belangrijke rol spelen in de evolutie van de 
Europese soorten. De Neure1~~ussoorten wor
den niet behandeld. alhoewel dcze evolutio
nair nauwe relaties vertonen met Trittmts-
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sooncn. De laatste jaren is er vee) bekend 
gcwordcn over deze soorten uit hel Midden
Oostcn. In mijn ogen was hel beter geweest als 
ook dcze dieren bij de beschouwingen waren 
bctrokkcn. Griffiths grijpt immers ook graag 
naar de rcsuhatcn van het jarenlangc onder
zock aan salamanders in Israel. Het had 
slcchts wcinig ex tra ruimte gekosl om dit gal 
tc vullcn. 
De kwali tci t van de tckcningen is erg hoog, die 
van de klcurcnfoto"s wisseh nogal. Sommige 
fo to"s (o.a. van Max Sparreboom) springen 
cruit door de haarschcrpe weergave. terwij l 
andere du idclijk van mindere kwalite it zijn. 
De folo·s van de auteur zijn aile in hetzelfdc 
fo10-aquarium genomen wat gaal irriteren als 
jc cr op let. Hct bock is echtcr niet opgezet als 
ccn fotobockje en dat is ook een terechte keus: 
imrners van praktisch a ile soorten vind je 
goedc folO·s in bijvoorbeeld NoLLERT & 
NbLLERT ( 1992). 
lk hcb enkelc fou tjes in het boek kunnen Onl

dekken. De verspreidingskaartjes zijn niet 
ahijd even nauwkeurig. Zo ontbreekt bij de 
Pcrzische Kamsalamander (Trilllms karelinii) 
hel Krimgebied. In de opsomming van onder
sooncn van de Vuursalamander (Sa/amandra 
.wlammulra) mis ik de door JOGER & 
STEI:-<FA irt-1.': ( 1994) beschreven vormen longi
mstris en morenica uil Zuid-Spanje, die toch 
zckcr al s va lidc ondersoorten aangemerkt 
mogcn worden. Van Menensiella lrrsclwni 
ont brcekt de ondcrsoorl jlavimembris (MUTZ 
& STEINFARTZ. 1995). Bij cnke le folO·s had de 
ondersoort mogcn worden vermeld (zo zijn er 

folO ·s van Trilllms 1/Wn//omllls pygmaeus. 
Tritums l"illallls ophryticu.L en Salallwndra 
.wlmnmulra terrestri.v opgcnomen). Bij Sala
mandra illra aumrae is de ondcrsoort wei aan
gcgcven. Ecn foto van Tritums camifex is 
benocmd als vrouwtjc maar is duidclijk ecn 
juvcnicl dicr. Griffiths gcefl zclf al aan dat de 
taxonomic op salamandergcbicd nog lang niet 
klaar is en als hij cnkclc maanden had gewacht 
met afronden van hct bock haddcn cen aantal 
zaken cr al andcrs uitgezicn. 
Wat cchtcr vooral duidelijk wordt in di t bock 
is dat we cigcnlijk nog maar zo wcinig weten 
van dezc fascincrcmle dieren. Vooral de meer 
tcrrestrischc soortcn komen er nog beroerd 
vanaf. Van sornmigc soorten is nauwelijks iets 
bekend (zoals van de Brilsalamander Sala
mandrina terdigiwlll). Griffiths geeft terecht 
aan dat cr ondanks de ve le imernationale en 
nationalc wctgcving nog steeds vee) biotopen 
verdwijnen. 1-lij steckt daarbij nog en passanl 
enke lc tcrrariancn ecn hart onder de ricrn door 
tc schrij vcn dat hct wcgvangcn van cnkelc dic
ren nooit ccn populatic vollcdig kan vernieti
gcn. Hct grootstc gevaar voor salamanders 
nocmt hij nog steeds de vernietiging van de 
biotoop. 
Alles bij elkaar heeft Griftiths ecn waar stan
daardwcrkjc afgcleverd dat bol staal van boei
ende informatic die zowcl voor vcldbiologen 
als tcrrariancn erg illlcrcssalll is. Hct bock van 
Steward kan m1 opgcborgcn worden. Dal van 
Thorn blijft cchtcr onrnisbaar orndat hij wei 
Azic behandclt. 
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BOEKB ESPREKING 

Op de achterflap spreekt de auteur er zijn ver
bazing over uit dat de aantrekkelijke 
Zandre nslangen (Psammophis) zo wei nig in 
terraria gcho uden worden. Dit niet a ileen aan
gezien zc een e legant. fraai voorkomen heb
ben, maar temeer daar ze in hun Afrikaanse en 
Aziatische streken van oorsprong bepaald niet 
zeldzaam zijn. Nu heb ik voor een aantal soar
ten wei cen vaag idee waarom: hun naam 
bezitten ze niet ten onrechte. Zo kan 
P.1·amnwphi.~ sclwkari, de Afrikaanse 
Zandrenslang (die overigens ook in het 
Midden-Oosten leeft ). zich extreem rap uit de 
voeten maken. lk hcb meermaals van plaatse
lijke inwoners te l10ren gekregen dat ze vliegt. 
Laag bij de grond weliswaar b lijkt na doorvra
gen, maar toch. En inderdaad, bij een verstoo r
de Zandrenslang heeft het er aile schijn van. In 
de barokke re vers ies vliegt de slang haar bela
ger zelfs naar de keel. maar dat lijkt aileen een 
spannend verhaal of hooguittoepasbaar o p lie
den van zeer gering formaat. Het is daaro m 
niet zo vreemd dat in het terrarium een derge
lijke soort. die wcidse vlaktes gewend is, zich 
soms tot een ncrvcuze. ziekelijke en s lecht 
etende kostganger ontwikkelt. Blijkens dit 
bock geldt dat echter niet voor aile vormen en 

mooi z ijn de s langen inderdaad. Goede resul
taten zij n voor een e nkele soon P.1·ammophis 
in OilS blad gemeld (bv. STEEHOUDER. 1984: 
betreft volgens Brandstiitter overigens niet P. 
.wbtaenimus maar waarschijnlijk P. sibilans). 
Na een algemeen overzicht waarin de evolut ie. 
enkele anato mische kenmerken. ecologic. 
voeding. v ijanden en parasitologic van 
Zandrenslangen behandeld worden, volgen 
een paar pagina 's over het terrarium en een 
determinatictabcl met een du idel ijke uitleg 
van de schubbenterminologie. Hierna vi nden 
we de o psomming van de 29 bekende vormen 
in 22 soorten waarbij, voorzover beschikbaar, 
aandacht wordt besteed aan uiterlij ke ken mer
ken, verspreidingsgebied, biotoop, ecologic en 
ervaringen in gevangenschap. Onder het laat
s tc kopje vindcn we, heel correct. zowel posi
ticve als negaticve o ndervindingen. en ook laat 
de auteur niet na eventuele tegenstrijdigheden 
te belichten. De tekst besluit met een hoofd
stuk over aan Psammophis verwante soorten 
en genera. Te waarderen. aangezien dit leidt 
tot een beter inzicht in de groep. 
Bij Zandrenslangen als terrariumbewoners 
houd ik evenwel mijn bedenkingen. Zo bezit
ten ze uiteindelijk giftanden en hoewel er geen 
fatale o ngevailen bekend zijn , blijft het oppas
sen voor de grotere exemplaren. Daarnaast 
neemt het mcrendeel van de soorten zeker aan
vanke lijk gecn genoegen met muizen, maar 
eet bij voorkeur hagedi sachtige n en slangen, 
en soms kikkers. Yooral de j ongen wensen 
immer als eerste maaltje een hagedis. Yoor de 
bibl iotheek van de slangen liefhebber is dit 
bock echter een aan winst want vee! ken nis 
over Zandrenslangen heeft Brandstiitter hand
zaam tezamen gebracht e n dat is nu voor 
eenieder die de Duitse taal beheerst gemakke
lijk na te s laan. De literatuur- en synonymie
lij st (met een cnkel ti kfoutje) hel pt tot s lot de 
nadcr ge'intcresseerde I ien1ebber nog verdcr 
o p wcg. AI met al een goed voorbeeld hoe 
gegevens vcrzame ld tijdens het schrij ven van 
een proefschrift te n nutte van een groter 
publiek kunnen komcn. 
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