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Lacerta 
Lacerta is de rwccmaandclijkse publicarie van de Ncderlandse Vereniging voor Herpemlogic en Terrariumkunde. De vereniging 
heeft ongevccr 2000 leden, waarvan ruim 150 in het buitenland. Voor plaarsing komen in aanmerking artikden over repriclen, 
amfibiecn, terrariumtechniek, terrariumplamen en gclecdpotigen. De voorkeur gaat uir naar arrikelen over voonplanting, gcdrag 
en ecologic. 
De vereniging en her rijdschrifr hebben geen winsroogmerk. De medcwerkers en auteurs onrvangen in principe geen honorari
um, maar auteurs waarvan 20 pagina's aan artikclcn, indusief foro's, in Lacerta worden geplaatst, onrvangen het daaropvolgcn
de verenigingsjaar een gratis lidmaatschap. Overname van artikelen, of delen daarvan, aileen na schrifrclijke toestemming van de 
hoofdredacteur. 
lnternetaansluiting: http://www.lacerta.nl (gebruik deze site niet voor her inzenden van manuscipten). 

Aanwijzingen voor auteurs 
Aile correspondentie betrcffende het tijdschrift Lacerta via de hoofdredacteur. 
Manuscripren bij voorkeur insturen op diskette in WP of Word (of anders in een ASCII-hestand) samcn met ecn afdruk, even
rued in ovcrlcg met de hoofdredacreur via E-mail pi.alfa@consunet.nl. 
lndien dit niet mogelijk is, dan gctypt mer dubbcle regelafstand. Slechts in uirzondcringsgevallen en uitsluitend in overlcg met 
de hoofdrcdacteur kunnen handgeschreven manuscripten worden ingestuurd. lndien her manuscript al ccrdcr gepublicc.-erd is of 
regelijkertijd elders tcr publicarie aangeboden wordt, zal in overleg bekcken worden of her betreffcnde artikd voor publicaric in 
Lacerta in aanmerking komt. 
Raadpleeg voor stijl en indeling recenre nummers van Lacerta. Ecn mogelijke indeling kan zijn: Titcl met Ncderlandse en weten
schappelijkc naam, naam van her adres van de aurcur en een kortc inleiding. De overige tekst ondervcrdclen in hoofdstukken met 
zo kort mogclijke kopjes. Her artikel beeindigcn met een Nederlandse of Engclse samenvaning en een alfabetische literatuurlijst 
met in ieder geval aile in de tekst aangehaalde werkcn. Daarin dteren zoals hieronder is aangegeven (arrikel, bock, verzamclwerk): 
LEEUWEN, F. van, 1984. De Japanse Vuurbuiksalamander (Cy11ops pyrrhogaster) (4). Voortplaming in gcvangenschap. Lacerta 
42: 230-237 
MERTENS, R. & H. WERMUTH, 1960. Die Amphibien und Rcptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main. 
SCHNEIDER, B., 1981. Algyroidesjitzi11geri (Wiegman, 1834)- Tyrrhenische Kicleidechse. In: BOHME. W. (red.). 
Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 1, Echsen 1: 392-401. Akademische Verlagsgcsellschaft, Wieshaden. 
Als illustratics komen in aanmcrking goede dia's (bij voorkeur afdrukken hiervan), zwartwit- en kleurenfow's, en zwanwit
tekeningen (in zwarte inkt) elk op cen apart blad. Tekeningen en fow's maximaal op A4 formaat inzendcn. De genummcrde 
illustraties dienen elk vergezcld te gaan van cen kone tekst als onderschrift. Vermcld dcze tcksten op ccn apart vel. Dia's krijgt 
u teruggestuurd, ovcrigc illustraties aileen op verLOek. Auteurs onrvangen drie prescmcxemplaren. 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de vcreniging omvat onder mecr een abonnemcm op Lacerta (zesmaal per jaar) en LaccrtActuecl (elf 
maal per jaar). Verenigingsjaar en jaargang lopen van oktoher tot en met september. De comributic voor 2000-2001 bedraagt 
f 60,00 (Nederland en Belgic), f 82,50 (Europa) off 92,50 (rest van de wereld). Tevens kent de vereniging een jeugdlidmaat
schap (Nederland, jonger dan 18 jaar: f 50,00) en een gezinslidmaatschap (zonder tijdschrift: f 20,00). 
Adreswijzingen, aanmeldingen, of opzegging (dit laatste voor 1 september) hij de ledenadministratie. 

NB: Bij het regclen van de autcursrechten van de illustraties wordt met grote zorgvuldighcid te werk gegaan. Mochten er niet
temin onvolkomenheden geconstateerd worden, dan zal de redactic daarvan graag op de hoogte worden gcstcld. 
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Bij de voorplaat 
De Gewone Kameleon (Chamaeleo chamaeleon} 

Wim Ferwerda 
Thorbeckelaan 1 I 
1412 BL Naarden 

Afbeelding (olieverf) 
Mary Grooteman 

TAXONOMISCHE STATUS 
Familie Chamaeleonidae, Kameleons. Er zijn rwee classificariesysremen voor kameleons in gebruik. Maar 
bij zowel de klassieke indeling van HILLENIUS (1959) als bij de moderne indeling van KLAVER & 
BQHME ( 1986) blijft de wetenschappelijke naam van de Gewone Kameleon dezelfde, Chamaeleo chamae
leon. Naast de nominaacvorm zijn er vijf verschillende ondersoorten bekend. 

Synoniem: Europese Kameleon 
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BESCHRIJVING: 

De totale lengre van een volwassen dier is 25-30 em. De mannetjes zijn war kleiner dan de vrouwrjes. De 
kop is breed en de romp kan zeer afgeplar zijn. Tekening en kleur zijn zeer variabel en kan van lichtgroen 
tot zwart varieren. In rusttoestand zijn de dieren groen met enkele witte vlekken op de flanken. 

VERSPREIDING: 

De Gewone Kameleon heeft van aile kameleonsoorten her grootste verspreidingsgebied. Her is de enige 
kameleon die in Europa voorkomt, re weten in de Algarve (Portugal), rond Malaga (Zuid-Spanje), op 
Sicilie, Malta, Kreta, Cyprus en enkele kleine Griekse eilanden. Waarschijnlijk is de Gewone Kameleon in 
Zuidwesr-Europa ge'inrroduceerd door de Moren. In de zestiger jaren is de Gewone Kamel eon ook met 
opzet ge"inrroduceerd in Tenerife en Gran Canaria {Hortus Botanicus van Las Palmas). Toch is, gezien her 
geringe aanral waarnemingen daarna, deze inrroducrie nier echr geslaagd. Verder is de soort algemeen in 
Noord-Afrika, Zuid-Turkije, Midden-Oosten, Saoedi-Arabie, Jemen, Sinai, Zuid-Pakistan, India en Sri 
Lanka. 

BIOTOOP: 

De dieren Ieven in droge gebieden in struikjes, boomgaarden en oases. Ze komen ook regelmatig op de 
grond om van struik of boom te wisselen. Aan de rand van oases zijn exemplaren bekend, die geheel op de 
grond Ieven en schuilen in holen. In de Marokkaanse Atlas zijn kameleons waargenomen op een hoogre van 
1700 m, op Sicilie tot 1 000 m. 

YO EDSEL: 

Die bestaat uir allerlei insekten, als krekels, kevers, vlinders en vliegen. Eer soms ook huisjesslakken. 

VOORTPLANTING: 

Eierleggend. Her vrouwtje graaft 6 weken na de paring een holletje van circa 20-25 em in een zanderige 
bodem en legt daar 15-50 eieren. Her graven en leggen kan twee dagen in beslag nemen. Afhankelijk van 
de periode van leggen en de temperatuur - soms komen de eieren na de winter uit- is de incubatieduur 
van 2 tot zelfs 9 maanden. 

GEDRAG: 

De Gewone Kameleon is een rustig dier, dat volledig vertrouwt op zijn camouflage. Ze zijn territorium 
gebonden. Her dag en nachrritme is zeer sterk ontwikkeld: een uur voor zonsondergang zit het dier in 
slaaphouding op her uiteinde van een rakje; een uur na zonsopgang of Iacer klimmen ze naar een plaats om 
te zonnen. Tijdens het zonnen platten ze hun lichaam af en kleuren donker om zo veel mogelijk warmte te 
absorberen. Veel van de emotionele toestand van een dier is af re lezen aan de kleur. Dieren van een zelfde 
geslacht zijn agressief en verdragen elkaar niet op zichtafstand. Een agressief dier is herkenbaar aan een opge
heven voorpootje, opgeblazen lichaam en opgezerte keel en 'oorlogskleuren•. Dit zijn zwarte strepen rond 
de ogen, op de flanken en keel. De dieren dreigen naar elkaar met een geopende bek. Als de kameleon nat 
wordt, verschijnen er zwarte stipjes op de groene ondergrond. Overwinteren doen ze onder dode bladeren 
of ingegraven tussen wortels van struiken en bomen. 
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TERRARIUM: 

Er is de laatste jaren opvallend weinig over de Gewone Kameleon gcpubliceerd. Deels ligt dit aan her feit 
dar de Gewone Kameleon sraat op de lijst van de Wet Bedreigde Uirheemse Dieren- en Planrensoorren 
(BUDEP) en her derhalve verboden is om de dieren te houden. Daarnaasr sraar de soorr in de lireraruur 
bekend als moeilijk houdbaar. Uirzondering hierop is KLYNSTRA ( 1958). Meer dan rropische kameleons 
is de Gewone Kameleon een ideaal dier voor een buirenrerrarium op her zuiden. Een extra warmre bron, in 
de vorm van een lamp is noodzakelijk rer compensarie van her gebrek aan zon. Variarie in remperatuur is 
zeer belangrijk. Zomers kan her niet heer genoeg zijn en 's winters mag de remperaruur her vriespunr nade
ren. Drinken doen deze dieren nier vaak, een a rwee maal per week blijkr voldoende re zijn. Kweekresulraren 
in gevangenschap zijn, mede door de lange incubatierijd van de eieren en her verbod om de soort re hou
den, schaars. 

BEDREIGING: 

In her groorsre deel van zijn verspreidingsgebied is de Gewone Kameleon nier zeldzaam. In Europa, mer 
name in Spanjc en Portugal wordr zijn bioroop aangerasr door allcrlci roeristische acrivireircn. Zo worden 
vele dieren slachroffer van her verkeer en worden naruurgebieden aan de kusr door bebouwing vernierigd. 
De mens hechr in vele Ianden een myrhologische berekenis aan cen onrmoeting mer de Gewone Kameleon. 
In de prakrijk berekenr dit, dar een kameleon handelswaarde heefr, direct gedood wordr of bescherming 
krijgr. In Arabische Ianden worden kamcleons gedroogd als medicijn. Zo kan men in de soukh van 
Marrakech gedroogde kameleons kopcn, die als kerringen mer rientallen regelijk aan elkaar vast zijn 
geknoopt. Kameleons zouden, verwerkr tor poeders en drankjes, vrouwen vruchrbaar en mannen porenter 
maken. In India, daarenregen berekenr een ontmoering mer een kameleon voorspoed en rijkdom, rerwijl in 
her Midden-Oosren kameleons associarics oproepen mer de dood. 'Gewoon' is de Gewone Kameleon dus 
nier en 'Europees' is nogal vergezochr. 

LITERATUUR: 

HILLENIUS, D., 1959. The differentiation within rhe genus Charnaeleo LAURENT!, 1768. Beauforria, 
8(89): 1-92. 
KLYNSTRA, F.B., 1958. Chamaeleo chamaeleon. Lacerta 16: 49-SO. 
KLAVER, C. & BOHME, W., 1986. Phylogeny and classification of rhe Chamaeleonidae (Sauria) wirh 
special reference to hemipenis morphology. Bonner Zool. Monogr. 22: 1-64 
MARTIN, J., 1992. Chameleons, Nature's masters of disguise. A Blandford Book, London. 

Klima ten 1: aanvulling. 

Redacrioneel. 

Bij de foro's van her artikel Klimaren 1, van N. DeLeeuw en P. Floor, zijn ren onrechre de bronnen van 
de gebruikre foro's nier afgedrukr. 
Her berreft een foro van een Savanne en van een Beukenbos, bron: BUISMAN et al, 1978. Spectrum 
Wereldarlas, 4e druk. Urrecht/Amwerpen. 
Een foro van een Woesrijn, bron: Foro P. Floor. 
Verder een foro van her Monte Verde tropisch regenwoud, foro H. Veldkamp. 
Tenslorre een foro van een Roodkeclanolis, bran: BRUINS, E., 1999. Terrarium Encyclopedic. Reba 
Productions, Lisse. 
Overigens is een aanral van deze foro's per abuis bij dir deel van de arrikelserie geplaarst, deze waren 
gepland in larere dclen. 
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In memoriam 
N .R. Reijst. 

27 mei 1914 - 20 augustus 2000 
Op 20 augustus j.l. overleed op 86-jarige leeftijd Nico Reijst, sinds 1946 lid van Lacerta. 
De naam Nico Reijst is in de vereniging onlosmakelijk verbonden met de inlichtingendienst. In 1972 nam 
hij die taak als vanzelfsprekend over van zijn zo juist overleden vader A.T. Reijst. Vanuit zijn werkkamer beant
woordde de rweede generatie Reijst de vele verzoeken om inlichringen over dieren en de vereniging op zeer 
nauwgezette wijze. War hij niet wist, zocht hij op. Zo vergaarde hij een bijna encyclopedische kennis op her
petologisch gebied. Tal van informatie- en kennismakingspakketten werden zo verzonden. In de afgelopen 
decennia moet her aanral door Nico afgehandelde telefoontjes en brieven in de duizenden hebben belopen. 
Annex aan de inlichtingendienst was her beheer van de resterende nummers van ons tijdschrift. Op de zolder 
van huize Reijst stapelden die nummers en jaargangen zich sinds 1972 van maand tot maand letterlijk op. Hij 
zorgde er voor, dar iedereen die in de loop van her jaar lid werd, de nog ontbrekende nummers van her tijd
schrift nagezonden kreeg. Losse nummers werden zoveel mogelijk tot complete jaargangen afgebundeld. Ook 
de Lacerta-stand werd bij landdagen en dergelijke daarvan voorzien. De Lacena-smnd, die hij jarenlang zelf 
bemand had, gesteund door zijn immer aanwezige vrouw Bep, totdat zijn gezondheid en vooral zijn doofheid 
dar niet meer mogelijk maakten. 
Hij hield her archief van leden en ex-leden bij, waar het besruur, juist omdat Nico zoveel besruurswisselingen 
meemaakte, om niet re zeggen overleefde, bij jubilea en helaas ook droevige gebeurtenissen dankbaar op terug 
kon grijpen. Want als Nico niet van iemand iets wist te venellen, wie dan wei. 
Nico Reijst is ook bijna synoniem voor de werkgroep Limburg -later de werkgroep Maastricht geheren. Hij 
richtte die werkgroep open fungeerde vele jaren als voorzitter daarvan. De werkgroep kreeg een bovenregio
nale berekenis. Heel veel al dan niet Lacerta-leden van buiten de regio Zuid-Limburg woonden de bijeen
komsten of een van de vele excursies bij. De werkgroep nam her initiatief tot her inventariseren van herpeto
logische waarnemingen aan de inheemse herpetofauna, die juist in Limburg zo soorrenrijk is. Als uirvloei
sel daarvan werden beschermende initiatieven ontplooid voor soorten als de vroedmeesterpad in Holser en de 
Meertensgroeve, de muurhagedis in Maastricht en verschenen van 1973 rot en met 1982 inventarisatierap
porten. 
Degenen die Nico Reijst persoonlijk hebben gekend- en dar moeten er nogal wat zijn, want zijn echtgenote 
en hij waren immer zeer gasrvrij - herinneren zich bij her vele werk dat hij verzette vooral zijn bescheiden 
opstelling. Zijn bijna encyclopedische kennis op herpetologisch en ook botanisch gebied maakte hem tot een 
vraagbaak voor velen binnen en buiten de vereniging. Met her klimmen der jaren had hij in toenemende mate 
last van zijn doofheid, waardoor vooral in de afgelopen jaren her persoonlijk communiceren met hem helaas 
zeer moeilijk werd. Maar zelden liet hij merken, hoezeer hij daaronder leed. Zijn slechter wordend gehoor was 
ook de reden voor hem om af te zien van her bijwonen van de bestuursvergaderingen die hij daarvoor altijd 
trouw bezocht. Maar geen nood, wat Nico telefonisch niet meer kon doen, werd met de hem zo kenmerken
de nauwgezetheid schriftelijk afgehandeld, eerst met de typemachine, toen die verstek liet gaan met zijn 
geweldig net handschrift. 
Bij her 50-jarig jubileum van Lacerta in oktober 1991 werd Nico- vanzelfsprekend- benoemd tot erelid van
wege zijn verdienste voor de Nederlandse en vooral Limburgse herpetologie; lid van verdienste was hij al sinds 
1982 in verband met zijn inzet voor onze vereniging. Hij zag dar nier als beloning voor bewezen diensten. 
Zijn werk voor de vereniging zette hij gewoon voort, totdat hij in het begin van dit verenigingsjaar aan her 
bestuur meedeelde er om gezondheidsreden van af te moeten zien. Nico kon niet meer, Nico was moe. 
Wij herinneren ons Nico als een aimabel mens, die liefde en respect voor de natuur enthousiasr op anderen 
wist over te brengen; niet her minst ook als een bijzonder representant van die vrijwilligers zonder wier 
onbaarzuchrige inzet een vereniging als de onze eenvoudig niet kan besraan. 
Zijn vrouw Bep, zonen, schoondochrers en kleinkinderen wensen we veel sterkte toe bij dit verlies. We zijn 
dankbaar dar zij zoveel jaren Nico mer Lacerta hebben willen delen. 

Ed Elzenga, Jan Verhoeven. 
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Coluber 11iridijlavus Sardinie okr. 2000 gcclgroene toornslang 

Gezocht: 

Deelnemers voor herpetologische reis naar Sardinie (ltalie) 

Datum 2 mei tim 9 mei 2001 
reissom f 2375,- alles inclusief 

Sardinie is ruig, ongercpt en rclatief onbckend. Hct eiland is bezonder rijk aan reptielen en amfibieen. 
behalve de vier endemen komen er op Sardinic bijvoorbeeld 3 soorten gekko's en 4 soorten grotten sala
manders voor. Ook Europa's grootste landschildpad,dc klokschildpad , kan worden waargenomen. Doel 
van de reis is het waarnemen en fotograferen van de herpetofauna. Daarroe bezoeken we o.a. een aan
tal kleine grotten . 
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informatie of brochure bij: 
Eco tourist Services (lid SGR) 

Tel. 052 1-382519 
evu@ecotourristservices.nl 
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Een vreemde kolonist 

J. rer Borg 
Nieuwemeerdijk 253 

I 171 NP Badhoevedorp 
foro's van de aureur 

Begin okrober wcrd ik gebeld door Martin 
Melchcrs, sradsecoloog van de gemeenre 
Amsterdam. Personccl van de dierenambulance 
had een hagedis bij hem afgeleverd. Her dier was 
in de haven van Amsterdam gcvangen op ecn boot 
met ecn lading hour. De herkomsr van de lading 
was op dar moment nier meer re achrerhalen, 
omdar de boor weer was verrrokken. Martin dachr 
zelf dar her een agame was. Hij had her dier voor
lopig gehuisvesr in een ruim terrarium met zand, 
stenen en een warmtelamp. Krekels wcrden ver
srrekt als voer. Hij belde op om te vragen war voor 
soorr her kon zijn, of er mensen waren die deze 
dieren hidden en of die een extra cxemplaar kon
den gebruiken. Ik hcb een afspraak gemaakt om re 
komen kijken en her dier evenrueel mee tc nemen. 
Bij inspecrie op de afgesproken dag bleek her dier 
stervende te zijn. l-locwel her dier in eersr.e insran
rie goed leek re reageren op de warmrelamp, had 
her waarschijnlijk niet gegeten en was zijn conditie 
sterk achteruirgegaan. Her dier overleed binnen 
een uur. Her dicr werd geforografeerd en meege
nomen. 

Zoals ik al vermoeddc berrof her een Agamrr agama 
(kolonistenagame) uit rropisch West-Afrika. Her 
dier had nicr de opvallende klcuren van een man
netje, maar wei de verdikre sraarrwortel. 
!-Ioewe! ik geen deskundige op het gebied van 
doodsoorzaken van reprielen ben, besloot ik her 
dier toch open re knippen om te ki jken of ik iers 
bijzonders zag. War mij opviel was Jar de Iangen 
beige-bruin en ondoorLichtig waren. Normale Ia n
gen zijn helder en doorzichtig. lk ben werkzaam 
op een parhologisch laborarorium in een zieken
huis, dus ik ben in staar microscopische prcpararen 
re maken van weefselstukjes. Ik heb dus wcefsel
rnonsrers genomen van de longen en enkelc ande
re organcn en deze op her laborarorium tot prepa
raten verwerkt. De kwaliteir van her mareriaal was 
nier oprimaal, omdat ik rhuis aileen spirirus rer 
beschikking had om her weeEel te fixeren , in 
plaars van de gebruikelijke formaline. 

Agama agamrr microscopisch preperaat van de long. 
Oorspronkelijkevergroring lOOx Nikon Coolpick 990 
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'loch kon ik enkcle conclusies uir her mareriaal 

rrekken. Allerecrsr was her 1.eker een mannerje, 

wanr cr bleken resres aanwezig re zijn. Verder ble

ken de longen geheel gevuld re zijn mer onrsrc

kingscellen . Adcmhalen h iermcc was volsrrekr 
onmogelijk, dir is vrijwel zeker de doodsoorzaak 

geweesr. War de oorzaak van de longomsreking is 
gcweest heb ik nier kunnen achterhalen mer dir 

beperkre onderzockje. Bijgcvocgde foro van een 
microscopisch p reparaar van een srukje long laar 

1.ien, dar her lumen (de ruimre die gevuld had 

moeren zijn mer Iucht) geheel opgevuld is mer cd
materiaal , waardoor de long nict mcer functioned 
IS. 

Agama agmna 

Agmna agama 

Lacerta 59(1) * 2000 

AN UNUSUAL COLONIST 

October 1999 an Agmna agama arrived in 

Amsterdam in a ship loaded with wood. The ani
mal was housed in a terrarium an seemed to react 
positively on the warmth of rhe hearing bulb. 

However it didn' t ear rhe crickets offered and irs 
condition deteriorated. \XIirhin a week rhe animal 
died. Posrmorrem examination revealed that the 

lungs were brown-beige, in stead of transparent. 

Additional examination by m icroscope revealed a 

pneumonia wirh filling up of the lumen by inflam
matory cells. This condition made it impossible for 
the lungs ro fimction properly and this was proba

bly the cause of death. 
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Probleem op een zondagavond. 
] . Mari j n issm 
Zandsrraar 6 

5931 CA Tegelen 
Foro's van de aureur 

Geochelone Ctf:rbonaria moeder, kolenbranderschildpadden met rwee jongen na een verfrissend bad 

Zoals gewoonlijk loop ik 's avonds nog even langs 
al mijn terraria, om re kijken hoe her mer mijn 
dieren Is gesreld. Toen ik bij mijn 
Kolenbranderschildpadden(Ceoche/one carbonaria) 
kwam, schrok ik behoorlijk. 
Een van· mijn drie vrouwtjes had achrcraan haar 
cloaca ecn op her eersre gczichr hele grote warer
ballon zitten. Paniek dus. Ik hcb dir vrouwrje mee 
naar de huiskamer genomen en eens goed beke
ken. lk wist nier war her kon zijn, dus maar aan 
her relefoneren gegaan. 
Na verschillende bekende schildpaddenliefhebbc.rs 
gcbeld rc hebben, kwam ik rot de conclusie dar her 
rwee mogclijkhcdcn konden zijn. 
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Ten eersre, ze had de urineblaas naar buiren 
gedrukr. Ten rweede kon her ook de endcldarm 
zijn die naar buiten was gedrukr. Yooral 's zon
dagsavonds is goede raad duur, dus roch maar een 
dierenarts, die verstand had van schildpadden, 
gebcld. Daar ik in Limburg woon heb ik dokrer 
Werzels in Maastricht gebeld. Ik heb aan hem alles 
uirgclegd, maar door de relefoon kon hij ook niet 

zien war her was. Inrussen was de •vaterballon al 
gesprongen en hing er nog een klein vlies rer 
grootte van ecn erwr aan haar achrersre. Tegen tien 
llltr maar eens geprobeerd de voorzitter van de 
Nederlandse Schildpadden Vereniging, Henk 
Zwarrepoorte te bcllen. Ik had geluk, want hij was 
rhuis. Her hele probleem maar weer eens aan 
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Hcnk uitgclcgd en deze kwam tot de conclusic dar 
her wel ecns de endcldarm kon zijn. Er werd beslo
tcn om en tiendaagse kuur van amibiorica injcnies 
rc geven. Zodoendc regen half elf maar naar de 
plaarselijke dierenarrs gebeld, deze weer her hele 
verhaaluitgclegd en roen met spoed cr naar toe.ln 
dezc tien dagen hccfr her vrouwtje heel vaak urine 
gcloosd, maar daags na de gesprongen endcldarrn 
heb ik maar een kccr onrlasting gezien. 
Na tien dagen zo naar de dierenarts re zijn ge
wcest, besloor ik roch maar eens romgenforo's te 
larcn maken. En jawel hoor ze was zwanger van zcs 
eteren. 

De \'olgendc dag hcefr her vrouwrje cen middcl om 
de wcecn op te wekkcn ingespoten gekregen en cen 
uur na de spuit bcgon ze te leggen. Een kwarrier 
later warcn de zes cieren eruit. 
Weer rwec: dagen later kwam ook de onrlasting 
weer op gang. Na cen maand is zc weer in haar 
groep teruggeplaarst en gaar weer alles naar wens. 
Bij deze wil ik nog iedercen harrclijk bedanken die 
mij re woord heefr willen sraan en voor de advie-

zen bij dit probleem op een late zondagavond. 

PROBLEM ON A SUNDAY EVENING 

One night the author noted rhar one of h is 
GeociH•Ione mrbonaria females had something thar 
looked like a water-balloon hanging from its cloa
ca. Deliberation with several experts led to the con
clusion that this was probably a prolaps of the rec
tum. At one momem the balloon bursted, leaving 
onlr a pie-sized membranous protuberance. At fi rst 
the tortoise received a ten day course of antibiotic
injections. During this course the animal produced 
urine several rimes, bur only once faeces. The r~:·nrh 
day an X-ray was made, revealing six eggs inside rhe 
animal. An injc:ction was given to enhance egg
deposition. After one hour rhe eggs were la id 
within fifteen minutes. After rwo days faeces-pro
duction started again and after one month the ani
mal was placed again wirh the other animals, where: 
she seems to thrive. 

G'coc!Jelone mrbonaria nakweek I 999 kolenbranderschildpadckn 
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Een Abannet met muurhagedissen 
J. rer Borg 

Nieuwemeerdijk 253 
I I 71 NP Badhoevcdorp 

foro's van de aurcur 

Podnrcis mum/is, man en vrouw 

INLEIDING 

Voorjaar 1993 kwam ik rijdens ecn wandcling in 
Zuid-Bclgie een in herperologisch opzichr inreres
sanr geologisch vcrschijnsel regen, nl een Abanner. 
Dir is ecn door rcgenwarer in kalksreen uirgcsleren 
ravijn, ecn soorr openluchr grot. 
Hierin rrof ik ecn grore concenrrarie van muurha
gedissen (Podnrcis muraLis) aan, die in dir speciale 
microklimaat goed leken re gedijen. 
Voorjaar 1996 ben ik h icr nog ccns terug geweesr 
en heb ook in andere in de buurr gclegen Abannets 
gekeken. Hiervan wil ik in die arcikel verslag doen. 

Podttrcis mum/is, man 
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NISMES 

Het gebied waar ik ben gcweest ligr ren oosren van 
Nismcs, in her zuidwesren van de provincie 
Namen. Her is ccn heuvelachrig gebied mer bossen, 
afgewisseld door weidcn. Er zijn diverse wandelin

gen uirgczer. 
De mccsr bekende Abanner in de srreek is de 
Fondry des Chiens. Deze heefr afmeringen van 
ongevecr 20 bij 30 meter en een diepre van ongc
veer I 0 meter. De wan den besraan grorcndeels uir 
fossiclhoudende kalksreen,er is een spaarzame 
begroeiing van srruikjcs en gras. Hier en daar ligr 
war afval. De d irecrc omgeving is open grasland. De 
zon kan volop in de kloof doordringen. 
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Fondry des Chicns 
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Door her ravijn loopt een afrakking van de G R 12 

wandelroure. De kloof is dus vrij goed bereikbaa r 

en wordr druk bcwcht. 
Vlakbij de Fo ndry des Chiens ligr nog een smal en 

diep Abanncr, met war meer omringcnde begroei

ing. De kloof is donker en vochtig. 

Op war grotere afstand in de omgeving, meer naa r 
her wesren, vond ik nog een groot Aban net, dccls 
omringd met bomen en van binnen bcgroeid met 

gras en srruiken. 
Daar in de buurt lag nog een groot Abannet van 
ongeveer 20 bij 20 meter en een diepte van o nge

veer I 0 meter. her is deds omgeven door bomen en 
van binncn begroeid met gras en struiken, maar 

een groot dccl van de bodem en een decl van de 
wand bestond uit rots en rorsblokken. O ok h ier 

kon de zon goed doordringen. D ir ravijn is war 

moeilijker toegankclijk via een steil paadjc mer 

wein ig houvast. 

DEBEWONERS 

In de Fondry des Chiens kwamen zeer vecl muur
hagedissen voor, ondanks de vele langslopcnde 
wandelaars. De dieren waren niet al re schuw en 

wanneer je er even voor ging zirren waren ze goed 
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te bekijken en te forografcrcn. De mannetjes vielen 
op door hun fraaic oranjcrodc ked. Af en roe lieten 
ze onderling drciggcdrag zicn. 
In her donkere vochtigc en in hct vollcdig begroei
de Abannet heb ik geen muurhagcdisscn gcvonden. 
Ze leken me beide nicr gcschikt voor dczc dieren. 
Met name in her laatstc Abannet verwacht ik wei 
de levendbarcnde hagcdis (Zootoctl vit,ipt~m) en de 
hazelworm (Anguis Jingilis), die ik bcidc in de 
omgeving heb aangerroffcn. 
In her andere grote, zonbcschcncn Abannet heb ik 
weer wei muurhagcdisscn gczien. Dczc leken me 
iets minder schuw dan in de Fondry des Chiens. 
Oit was waarschijnlijk ccn gevolg van de slechre 
toegankclijkheid, waardoor de dieren minder vaak 
versroord worden. Verdcr haddcn de mannetjes 
nog mooiere rode kdcn dan die in de Fondry des 
Chiens. 
In de omgeving van de diverse Abannets werden 
geen muurhagcdisscn aangcrroffcn. 

CONCLUSIE 

Abannets lijken me zccr gocdc bio ropcn voor 
muurhagcdisscn. 
Her ideale Ahannet is waarschijnlijk nict al rc smal, 
weinig begroeid en nice omgcvcn door hoge 
bomen. De zon moet dus gocd toegang hebben. 
Dit zal een mooi microklimaat voor deze hagedis
sen gcven.Dc binnenkant ligr mooi beschur regen 
de wind en de rernperatuur zal er waarschijnlijk 
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gemakkdijk een s ruk hoger oplopen dan die van 
de omgeving. Waarschijnlijk zullen de dieren her 
Abannct aileen vcrlaten bij tc grore bevolkings
druk en zo b.v. naburige Abannets trachten te 
koloniscrcn. Ik dcnk dar een dergelijk beschur 
bioroop vooral in hct noorden van hun versprei
dingsgebicd van groot bclang voor de dieren is. 
De enigc andere pick in de omgcving buiten de 
Abannets, waar ik deze clieren aamrof, was in een 
nt"ine in Dourbcs, maar dan wei op een binnen
muur, dus ook rclatief beschur. 

AN ABANNET FOR WALL
LIZARDS 

An Abanncr a geological phenomenon in sou
thern Belgium is described. This is a hugeflssure 
in the limestone rock, which forms an idial !ubi
tat for the wall- lizard (podnrcis mum/is). The 
most suitable Abanner for rhis animal is wide, not 
grown over with shrubs or surrounded by trees, in 
other words sunny. Near Nismes several Abannets 
can be found, the most beautiful is the Fondry 
des Chiens. Abanncts char met the criteria menti
oned above were densely crowded with wall
lizards, outside the fissures none were seen. In the 
surrounding area only Zootoctt viz,ipttrtt and 
!lnguis fingilis were Found. 
Probably an Ab;mnet, being sheltered from wind. 
is an extra sui table habitat for wall-lizards. especi
ally in the norhcrn parts range of distribution. 
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Voor de jeugd, door de jeugd 
Luipaardgekko (Eublepharis macularis) 

Mark Verwoerdt 
Groene Delta College MBO 

Dordrechr 
Foro's E. van Gelderop 

Eublepharis 11/llctdarius, volwassen dieren 

ALGEMENE OMSCHRI]VING 

De Luipaardgekko's behoren rot de ondcrfamilic 
van de lidgekko's, mer als kenmerk beweegbare 
oogleden, waardoor ze kunnen knipperen met de 
ogen. Aan de pootjes hebben ze nagclrjes, i.p. v. 
hechtschijfjes zoals veel andere gekko's hcbben. Ze 
ku nnen ongeveer 25 em groat worden. Her 
lichaam is bedekr met kleine schubben, waarbij op 
een gcligc gronclkleur vele zwarrbruine vlekken zijn 
getekend. De buik is Iichter gekleurd. De 
Lui paarclgekko komt voor in Pakistan, Afghanistan 
en Westelijk India, waar ze Ieven in droge, step
peachrige bioropen. Het zijn schemer- en nacht
clieren, die zich overdag schuil houdcn tlJSSen rot
sen en in holen. 
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Een scizoensritme is belangrijk. 's Zomers mag de 
temperatuur wei oplopen tor 30-35°C. In de win
ter is cen rustperiocle nodig bij 15-20°C. In janua
ri en februar i bijvoorbeeld kan de verwarming wo.r
den uitgeschakcld. De diercn worden dan minder 
actief en gaan minder eren. 

INRICHTING TERRARI UM 

De minimummaten van een terrarium voor een 
groepje Luipaardgckko's zijn 80x40x40 em 
(lxbxh). Ze zijn gocd te houden in groepjes van een 
mannetje met drie of vier vrouwtjes. 
De bak kan men met houtstronken en stenen 
inrichten, als er maar enkele holen ontstaan, zodat 
elk dier een eigen hoi heeft. 
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Eub!epharis mrrcu!nrius jongen luipaardgekko's 

Ik hcb gekozen voor rolkeien (kiezdstenen) voor 
her maken van holen. Dezc boorsen her meesr de 

naruurlijke sin1arie na, zijn nier scherp en zijn 

gemakkelijk schoon re maken. Als hour gebruik ik 
tropisch worrelhour en kienhout. Deze hoursoor

rcn hebben her voordecl dar ze nier rorrcn en men 
kan er decorarieve schuilplaarscn van maken. 

De bodem bedck je mer fljn zand of ecn soon 

lccmgrond. Gebruik geen metselzand, omdar de 
scherpe randen van de zandkorrcls de lurid kunnen 

beschadigen. De achrerwand besr:1ar uir een don

kerbruine kurkplaar. 
In ccn sreppererrarium kunnen we verschillende 
verplanren en cacrusachrigen gebruiken. Ler op dar 

de planren nier tc groor worden en get·n scherpe 
uirsreekscls hcbben. Enkclc soorren die goed re 
gebruiken zijn, zijn Aloe, SttnseiJierin, l:. .. up!Jorbia, 
Gmterin en Sedum. 
Venrilarie vindr plaats door opcningen mer roos
ters diagonaal regcnover clk:tar, dus een rooster aan 
de voorkanr onder de schuifruicen en ccn rooster 
op de bovenkanr van her terrarium. 

Verwarming vindr plaats door middel van rwce 
warmrespors en een warmremar. De spots gaan 's 
nachrs uir d.m.v. een rijdklok en de warmtemar 

blijfc dag en nachc bmnden, waardoor de tempera
rum rond de 20"C blijfr hangen. Voor de planren 
heb ik een TL-Iamp gcbruikr die geschikr is voor 

her gebruik bij reprielcn. Dir is een Arcadia D3 

reptidenlamp. Dcze lamp zorgr ook nog voor extra 
vitamine D3 voor de gckko's. De lampen brandcn 
12 ror 14 uur per dag. De luchrvochrighcid moet 

in her terrarium russen de 50-70% liggcn. Elke dag 

rond de stcncn en planrcn ecn bccrje sproeien. 

VOEDING 

l.uipaardgckko's hebbcn alrijd hongcr. Ze eten 
allcrlei grorc insecren, zoals krekels, rreksprinkha

nen, moriowormen en mcclwormcn. Sommigen 

eten ook graag naakrc ncstmuisjcs. Ze krijgcn 
ongeveer driemaal per week enkele volwassen krc

kels of rreksprinkhanen. 
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Daarnaasr krijgen ze eenmaal per week een klein 
schaalrje fijngesneden fruit en/of groeme. De 
insekren en her fruit worden bepoederd mer een 
viramine- en calciumpreparaar. Zeker jonge dieren 
en eierleggende vrouwrjes hebben een hoge 
calciumbehoefre. 
Als warervoorziening plaars je een warerbakje in 
her terrarium. Tach zul je zien dar ze nier uir her 
bakje drinken, omdar de gekko's liever rijdens her 
sproeien her vochr van de srenen oplikken. Voeg 
ecn keer per week een aamal druppels multivira
mine aan her sproeiwater en water in her warer
bakje roe. 

VERZORGING 

De dagelijkse verzorging bestaat uir de volgende 
pun ten: 

waterbak verschonen en vers water geven 
sproeien rand de stenen en op de planren 

De wekelijkse verzorging besraat uit: 
uirwerpselen en urineresten verwijderen 
ruiten reinigen 
dade planrenresten verwijderen 

VOORTPLANTING 

Mannetjes hebben een verdikre staarrwortel waar
bij de dubbele penis (rwee hemipenes) goed te zien 
is. De mannerjes zijn ook forser van lichaamsbouw 
en hebben en bredere kop. Her voonplanringssei
zoen beginr kart nadat de dieren uir de winrerrusr 
komen en loopt rot in de nazomer. Her vrouwrje 
legr ongeveer zesmaal per seizoen rwee zachrschali
ge eieren (2 - 2,5 em groor) in de vochrige aarde. 
Tijdens de onrwikkeling van de jongen nemen de 
eieren ca. een em in omrrek toe. Na ongeveer rwee 
maanden komen de jongen ter wereld. Her 
geslacht van de jongen wordr pas vasrgelegd rij
dens her eerste decl in de onrwikkeling van her ei, 
afhankelijk van de tempcraruur. 
Broedremperaruur onder de 30°C zorgt bij lui
paardgekko's voor vrouwrjes en bovcn de 33°C 
voor uirsluirend mannetjes uit her ei. 
Tusscnliggcndc tempcraruur zorgt voor ccn gelijke 
verdeling russen manncrjes en vrouwrjes. De eerstc 
maanden zijn de jonge dicren nog gchecl anders 
gekleurd dan de ouders. Niet met donkere vlek
ken, maar met donkere banden over her lichaam. 
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Na 6 tot 12 maanden kan her geslachr bepaald 
worden. 

FINANC[EN 

De kosren zijn voor de aanschaf als volgr: 
terrarium f 120,--
TL-lamp 30,--
warm respors 
TL-armaruur 
rijdklokje 
warmremarje 
zand 
srencn (3,-/kg) 
hour 
kurk achrerwand 
plan rcnspui t 
thermometer/hygrometer 
Totaal: 

30,--
25,--
14,--
80,--
10,--
21,--
30,--
25.--

5.--
5,-

f 395,--

Een luipaardgekko kost ongeveer russen f 35,-- en 
f 50,-- per sruk, afhankelijk van de groorre van her 
dier. 
De kosten per maand bedragen aan voedseldieren 
f 15,--

THE LEOPARD GECKO, Eublepharis 
macularius 

An article in a series, written by young people for 
young people. The Leopard Gecko is found in the 
arid areas of Pakistan, Afghanistan and West 
India. They can reach a length of 25 em and are 
stained brown-yellow with dark brown parches. It 
is a nocturnal animal, that is hiding during the 
day. In summer temperatures can reach 30-35°C, 
in winter 15-20°C. 
A terrarium for one male and three or four fema
les can have dimensions of 80x40x40 em {lxwxh). 
Wooden stubs and rocks can be used to create 
hiding-places, the bottom can be covered with 
fine sand. The terrarium can be fined up with suc
culents like Aloe, Smzsevieritt, Euphorbitz, Gasteritt 
and Sedum. Ventilation is achi<.·ved by two gra
tings, one at the front near the borrom, one at the 
top of the terrarium. 
Warmth is provided by two spot-lights and a hea
ting-mat, light by a fluorescenr light (Arcadia D3). 
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Lights are on for 12-14 hours a day, humidity 
should be 50-70%. Every day the stones and plams 
are misted. 
Leopard Geckos can be fed crickets, locusts, meal
worms and giant mealworms. Some of rhem like 
baby mice. Weekly some fruit and vegetables is 
given. I nsccrs and fruit is powdered with 
Calcium/vitamin preparation. They like to drink 
when rhe terrarium is sprayed, once a week a few 
drops of multivitamin solution is added ro the 

sprayingwarer. 
Males are more sturdy wirh bigger heads than 
females and have a somewhat swollen rail-base. 
Breeding rakes place from rhe end of the winter rill 
late summer. Females can lay six clutches of t\vo, 

soft-scaled eggs each year. A breeding-temperature 
of 30°C resu lts exclusively in females, 33°C in 
males. lmermediare remperamres give rise ro borh 
sexes. Juveniles have dark bands in srcad of parches. 
They can be sexed at an age of 6 -12 monrhs. 

Eublepharis macularius jong luipaardgckko pas uit her ei. 
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Klimaten 2 
N. de Lecuw en P. Floor 
p/a Oude Elburgerweg 5 
8094 PO Hattemerbroek 

INLEIDING 

Nadat in her vorige hoofdstuk de aandacht vooral 
is uitgegaan naar de invloed van her Iicht, zullcn 
we ons nu gaan richten op twee andere f.1.ctoren die 
invloed hebben op her milieu waarin onze dieren 
Ieven, namelijk temperatuur en vochtigheid. Deze 
twee gegevens zijn de voornaamste kenmerken op 
basis waarvan we de diverse klimaten op aarde 
onderscheiden. 

KLIMA TEN 

Wat is een klimaat? 
Een veelgebruikte omschrijving is de volgende: 
Het klimaat is de gemiddelde weersgesteldheid, 
gemeten over een groot gebied en cen groot aantal 
jaren (meestal 30). 
De sleutelwoorden hier zijn dus gemiddeld en 
groor en her zijn dan ook deze begrippen die van 
her klimaat iets anders maken dan van her weer. 
(Ter vergelijking, het weer wordt wei omschreven 
als: de toestand van de dampkring op cen bepaal
de plaats en een bepaald moment. Kort en plaatse
lijk dus.) 
Bij klimaten wordt wei onderscheid gemaakt tus
sen macro- en microklimaten. De microklimaten 
voldoen niet helemaal aan de gegeven omschrij
ving, zij beperken zich tot kleine gebieden (bij
voorbeeld een op her zuiden gerichte berghelling 
of muur, die daardoor gemiddeld war warmer en 
droger is dan de omgeving). Op de microklimaten 
komen we later nog terug, aangezien ook zij voor 
onze dieren belangrijk zijn. 

KLIMATEN OMSCHRIJVEN 

Om de verschillende (macro)klimaten van elkaar 
re kunnen onderscheiden hebben diverse mensen 
indelingen ontworpen. De in Nederland meesr 
gebruikte indeling (b.v. in de Grote Bos arias) is 
die van de heer Koppen, van deze indeling zullen 
we hier dan ook uitgaan. 
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Koppen gebruiktc bij zijn indeling de kenmerken 
remperaruur en neerslag, maar nier alrijd in gclijke 
mate. Dar laarsre maakt her moeilijk om de indc
ling zonder roelichring weer te geven, vandaar her 
hierna volgende rheorerische kluifje. 

De hoofdletters 

Koppen heefr elk klimaat dar hij onderscheidde 
een hoofdletter gegeven. Dit leidde tot her volgen
de resulraar: 

A klimaten 

Dit zijn de tropische klimaten. Ze onderscheiden 
zich op grond van her feit dar de temperatuur van 
de KOUDSTE maand nog altijd gemiddeld 
BOVEN de l8°C is. Daarnaast valr er behoorlijk 
war neerslag, minstcns 50 em per jaar. 

B klimaten 

Dit zijn de woestijn en steppe klimaren. Zij wor
den ingedeeld op basis van de hoeveelheid neerslag 
in relatie mer de remperatuur (dus de verdamping). 
De formules om dit nauwkeurig te doen gaan te ver 
voor dit verhaal. Vereenvoudigd komt her ongeveer 
op het volgende neer. In een woesrijn valt MIN
DER dan 20 em neerslag per jaar en in een steppe 
TUSSEN de 20 en 50. Vrijwel aile woestijnen zijn, 
althans een gedeelte van het jaar, zeer warm. Her 
jaargemiddelde, ligt echter onder dat van de tropi
sche klimaren, vooral omdar de nachren veel kou
der zijn. 

C klimaten 

Dir zijn de klimaten mer een KOUDSTE maand 
van TUSSEN de -3 en l8°C. De WARMSTE 
maand is gemiddeld BOVEN de I 0°C. Men 
spreekt ook wei over zeeklimaten. Zachte winters 
dus en nier te here zomers, zoals in Nederland. 
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D klimaten 

Dir zijn de klimaren mer een KOUDSTE maand 
van ONDER de -3°C en een WARMSTE maand 
van wederom BOVEN de 1 0°C. Landklimaten 
noemr men dit ook wei. Srrenge winters en warme 
zomers, zoals in grote delen van Rusland. 

E klimaten 

Dir is de laarsre door Koppen gebruiktc hoofdler
ter. Her berrefr hier klimaren mer een WARMSTE 
maand die ONDER de l0°C is. Her zijn de pool, 
roendra en hooggebergre klimaren. Voor rerraria
nen verder nauwelijks van belang. 
Bij de A, C en D klimaten moeren weer goed op 
lerren dar de jaarlijkse neerslag hoven de 50 em 
grens ligr. Voldoer een klimaar op basis van rem
peraruur aan de cis: koudste maand hoven de 
l8°C, maar valr er minder dan 50 em neerslag dan 
is dit laarsre her belangrijksr. Een rropische 
woesrijn of steppe dus. Her woord tropisch sraar 
hier overigens in her geval van de woesrijnen nier 
voor de flauwekul, er besraan ook gemarigde 
woesrijnen, mer flink koude winters, bijvoorbeeld 
de Gobi in centraal Azie. Bij de E klimaten relr de 
hoeveelheid neerslag nier zo zwaar. Als her maar 
drie maanden dooir per jaar zijn die drie maanden 
nl. alrijd vochtig, vanwege de smelrende sneeuw. 
Onder de I ooC in de warmsre maand blijfr dus E, 
ook al valr er maar 20 em neerslag. 

VERFIJNINGEN 

Om zijn indeling nauwkeuriger te maken voegde 
Koppen aan de hoofdlerrers van de A, C en D kli
maren nog een aanral kleine letters roc, en wei de 
volgende: s, w en f. 

De letter s, sraar voor "sommerrrocken" droge 
zomers dus. 
De letter w, sraar voor "wi nterrrocken". Jullie 
raden her al, 's winters droog. 
De letter f renslorrc sra~u voor "feuchr" ofrewel 
neerslag in aile jaargerijden. 
Ter verduidelijking een voorbecld. Volgens 
Koppen's indeling hccfr Nederland ecn Cf kli
maar. 
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Namelijk een winter van tussen de -3 en de l8°C, 
een zomer van hoven de I 0°C en neerslag in aile 
jaargeti jden. 

OVERIGE MOGELIJKE EN ONMO
GELIJKE COMBINATIES 

Om de kleine letters s, w en f roe re voegen aan 
woesrijn- of poolklimaren heefr natuurlijk niet 
zoveel zin. Een zomerdroge woesrijn is onzin en 
elke dag dar her nier dooit op de Pool is naruurlijk 
droog. Toch wilde Koppen ook hier war onder
scheid aanbrengen. Vandaar voor de volledigheid 
her volgende lijsrje mer lerrercombinaries, die hier 
nier meer verder zullen worden uirgewerkr, maar 
die men in een Arias nog wei eens regen zal komen. 

BW: Woesrijnklimaar. 
BS: Sreppeklimaat 
ES: Sneeuwklimaat 
ET: Toendraklimaat 
EH: Hooggebergreklimaat. 

KAARTEN, TABELLEN EN GRAFIE
KEN 

Klimaargegevens worden meesral op drie manieren 
gepresenreerd. In adassen door KAARTEN mer 
voor elk te onderscheiden klimaat een andere kleur. 
Tropisch is dan vaak donkergroen (oerwoud?) 
woesrijn geel (zand?) enz. In de legenda staar dan 
de bijbehorende lerrercombinarie. Hoewel goed 
voor her verkrijgen van een snel ovcrzicht kleven er 
aan deze methode roch wei een paar nadelen. Her 
voornaamsre daarvan is de onnauwkeurigheid. 
Doordat de kaarten een groot gebied in een keer 
weergeven vallen aile details weg. Her is dan ook 
berer om uir re gaan van GRAFIEKEN ofT ABEL
LEN. 
Grafieken zien er als volgt uit (zie afueelding 1) 
Onderaan sraan de maanden van her jaar, aan de 

linkerkant de tempcraruur en aan de rechterkant de 
ncerslag in millimeters. Volgens afspraak wordr her 
verloop van de temperaruur door de maandcn 
heen, aangegeven met een ononderbroken lijn en 
de hoogre van de nccrslag door middel van sraafjes. 

18 



lloc I.'Cn klimaarwhd eruit zict blijkr uir ath. I. bij 
h~:t uirgew~:rkrc voorbecld. 

TOT SLOT 

t\b \\'t: b~·schikkcn m·~:r int;•rmaric omrrem de hcr
komsr van onze diercn dan kunnL·n we op zock 
naar n~Htwkcurigc.: g~:gcvc.:ns m.b.r. her klimaar van 
dat gcbicd hij\·oorhccld ccn kaarr of nug hcrer ccn 
gralll.'k of rahd. i\b we tkze informaric gevondcn 
hehbcn en l:omhin~:rcn m~·r w~n we inmiddels 
\\'eren on·r de ll.'ngte van dag en nachr. dan kunnt:n 
w~: de Jic:n.:n h..:r gehclc jaar voorzim \'an de juisrc 
(wis.~ekndd hocn:dhciJ lic.:hc. \'Oc.:hr en \\';trmn:. 
' JC.:r v<:rduiddijking ;lan het ~·ind..: van dir rhl.'oreri
sche v.:rhaal nog .:en uirgcwcrkr voor~·cld. De 
gcgcvcns di~· daar\'Cl<lf gc.:bruikr worden zijn afkom
Hig uir cen bock m~·t de klimaargcgl.'\'ens van I 173 
WL'ersrarions, vcrsprcid over \'l'i jwcl de gehcl.: aardc. 

VOORBEELD 

Zic rabd I . 
\Y/e gaan weer uir v:tn A11ofis ctlmbllt'l/St:r, dt· 
Roodkcclanolis. De.: Jicren komen uir Florida. 

30 
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10 

0 
-10 
-20 
-30 
-40 
-50 

J f m 8 m J 
t\tbcelding 1 
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USA. DL· gq:cvms zijn \'an Jack.,onvilk·. gclegen in 
h<:r noordelijk deel van de sraat. 
Nicr aile gq:e\'l.'ns zijn op dit mumenr voor ons 
hruikln:lf, we 1.ullcn ons ht:p<:rken me dl.' tempera
rum en vochright:id. 
\X'~: zien dan dat tk gl·middddl.' maximak dagcc.:m
pcraruur in Januari I H.3°C is, 's nachrs is her dan 
gcmiddeld S .. )"C. 
In Juli is her 32.2°C: g~·middcld mwdag L'll 23.3"C 
's nachrs. \\1:11 de.: gemiddclde rwersl:tg hcrrd(, dL?.e 
is in de warm,lL' maandl.'n het hoogst. iVIaar pas 
up. dl.' w rdam1)ing is dan ook fl ink, d<.: ludHmch
righc.:id valt dus wei m.:e, m.a.w. de dicn:n nil.' t •~· 

\·oc.:h rig. holllkn. 

CLIMATES 2 

t\n anidl.' of a ~ni..:s corll'crnin~ dimare. The ddi
nirion of a dim;Ht: is giwn, bL·ing rhc 1111..':111 \\'l';t· 

rher-nmdirion~ in a \':lM area and during a large 
[imespan. The c.:bssi ficarion of Koppen i.~ cxplai
n<.:d. in whil'h ryp~:s nf c.:lim:n<:s arc d<.:sl'J'ibd. 

mm 
900 
800 
700 
800 
600 
400 
300 
200 
100 
0 

J 8 s 0 n d 
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Tabcl I. Broru Handbuch awgcwihlteriGimationen du Erde. 
Manfred. j . MQUu. 

Sotio.VI_,nd, )ocUonvtil< !Ao•idolUSA l ( 

L..c< JO'ZS"N/81")9'1/ 
Haheil NN 1m 
~ K.lPr<" a. 
J Mini T empc~rur "C I)J 14.2 

2 Mml.mu..dTrr.1p "C 18,) 19,4 

3 MinlMin.dT<mp "C 8.J 9.4 

4 Ab.ol.Mu..J T IMilp "C 28.9 JO.O 

S Ab.ol.Mln.d.Tm~p "C -9.4 -l l,l 

6 Miul.rd.l!w<hte ')(, J3 flo) 

7 Minl Nlcdmchlat: """ 61 H 

8 Mu.Nicdcnchbo "'"' 2}2 lll 

9 M in Nltdtnehbr "'"' <I J 

10 Mn.NI<dandu.24h mm 66 6) 

I t T aaa m/Niadatodll,. >0.2Smn:~ 7 8 

12 SonnrtUChdndaurr lo 191 189 

I<\ PotmLVnduNNill """ 24 Z9 

ISM<ttl . .... ~. In at/t« • • 
16 Vcrhcnchmdt Windr NW 'W!oiW 

A climate: tropical climate 
B climate: deserr and steppe climate 
C climate: marine climate 
D climate: continental climate 

m . 
16.8 2M 

21.2 25,6 

IZ.Z 15.6 

)2,8 l l,.l 

.),9 1,1 

68 61 

89 90 

318 W9 

3 ) 

81 124 

9 7 

H I 261 

Sl 78 

• • 
NW SE 

E climate: polar, nmdra and high mountain clima-
te 

Koppen made some refinements, by adding ano
ther character ro the climates specified. 
s: dry summers 
w: dry winters 

f: rain throughout the year 
In this way rhe Netherlands would be classified as 
Cf. 
Another refinement was made by adding a second 
capital ro the firsr. 

"' j J . . 0 n d jahr 2 

Zi.J 11,1 28,1 ZJ,9 Z6J 21,) 16.S IM 20.8 JO 

uu l l.l n.z ) 1.1 JO.O lS.cS 21.1 18.1 2S,6 16 

19,4 l2.2 ZJ,J 2).) Z1,7 11,1 l l,Z 8.9 16.1 16 

37,2 JS,J 40,0 )8,) J1,l lS.O JO.O 28.3 40,0 18 

1.8 1!.2 18.) 11.8 9,4 l.B .),9 -10.0 -ll,l 18 

6S 10 lZ 16 76 71 11 75 Jl l) 

88 161 19S 174 192 Ill 4) 56 llSS JO 

376 S9Z J80 420 SS3 ill 181 191 81 

z JZ 4 19 2 z <I " 81 

129 101 94 99 ZS8 1(<9 101 64 258 19 

8 It IS 14 IS 9 6 6 Ill 19 

2(<9 260 zss 248 199 zos 195 110 27 1) JO 

IZO 1$1 166 154 114 16 40 24 10:19 St 

• 4 ) J • • 4 • 4 ll 

WSW sw sw sw NE NE NW NW I t 

B\Xf: desert climate 
BS: steppe climate 
ES: snow climate 
ET: tundra climate 
EH: high mountain climate 
Another way of describing climates is by using 
colored maps, which is nor very accurate, for ir is 
related to a large area. Graphics can be used for a 
certain area, a n example is given in which the line 
represents the temperatu re-fluctuation throughout 
the year and a bar represents rhe mean precipita
tion during a given month. Very accurate dara can 
be extracted from a climate-table. These data can 
be used to keep our animals in a responsablc way. 
An example is given for Anolis cnrolinemis from 
Florida. The climate-table is given for Jacksonville 
and the nescessary data can be easely extracted. 

/~no/is cnrolinensis, de Roodkeelanolis. foto J. Embrechts 
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Artikelbespreking 
Eierleggende populaties van Zoo toea vivipara OACQUIN, 1787) in zuid
oost Centraal Europa en hun phylogenetische verwantschap tot de omrin
gende levendbarende en de Zuidwest Europese eierleggende populaties. 

Redacrioneel. 

SAMENVATTING 

Dir arrikel handelr over de onrdekking van ccn 
eierlcggende popularie van Zootocn vivipara (vroe
ger Lacerta vivipara gehercn), de Levendbarende 
Hagedis. 
De Levendbarende Hagedis heefr een zeer groor 
verspreidingsgebied, lopend van Cenrraal 
Frankrijk en Groor-Brinannie rot de Noordkaap 
in Scandinavie en naar her oosten tor Oost Siberie, 
Sakhalin en Hokkaido, Japan. AI langere tijd was 
bekend, dar er in Noord Spanje en Zuidwesr 
Frankrijk eierleggende popularies van de 
Levendbarende Hagedis voorkomen. 
In 1998 werd in Slovenie (M t. Sneznik) een zwan
ger vrouwrje van deze soon gevonden, die na enke
le weken rwee hardschalige eieren legde. Zeven 
andere eieren bleven, tot haar dood de volgende 
dag, achter in de eileidcrs. In 1999 werden in 
Karinrhie (Oosrcnrijk) drie vrouwrjes gcvangen, 
die rcspecrievelijk tien, vijf en zeven eieren legden. 
In her onderzoek werd op basis van mirochondri
aal DNA de phylogenetische verwantschap russen 
de eierleggende en levendbarende populaties uit 
Oostenrijk, Karinrhie, Slovenie, Iealie en Spanje 
beoordeeld.Ook werd gekeken naar de srrucruur 
van cischaal en her stadium van ontwikkeling van 
de embryo's ten rijde van de leg cq geboorte. 
Beide eierleggende populaties hadden eieren mer 
een volledig gemineraliseerde schaal i.t.r. de 
levendbarende populaties, die bij de leg eieren pro
duceerden mer slechrs een dun membraan, zonder 
kalkaf.zerring. Deze laarsre populaties produceer
den volledig onrwikkeldc jongen, embryonaal sta
dium 40. De eieren van de eierleggende populaties 
bevatten bij de leg embryo's van stadium 30. 
Genetisch onderzoek wees uit dar de eierleggende 
populatie uit Zuidwest Europa meer verwanr was 
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met de levendbarende populaties dan met de eier
leggende popularie uir Zuidoosr Europa. 
Vroeger was her idee, dar de soort oorspronkelijk 
eierleggend was en door de ijsrijden in rwee resrpo
pularies was gesplirsr, een op her Iberisch schierei
land en een ergens tussen de Balkan en her Altai 
gebergre. Deze laarsre groep verwierf levendbarend
heid, als aanpassing aan her koude klimaar en wist 
zich na de ijstijden sterk re verbreiden. In her Iicht 
van de laarsre onrdekkingen moer dir scenario 
waarschijnlijk worden bijgesreld. 
Her volgende scenario wordr nu voorgesreld: behal
ve de Zuidwesrelijke eierleggende popularie was er 
rijdens de ijsrijden ook een eierleggende resrpopula
cie in Zuidoost Europa. Uit de Zuidwestelijke 
populatie is de levendbarende populatie ontstaan. 
De verwanrschap tussen de Zuidoostelijke groep en 
de rest van deze soon ligt in de orde van grootce van 
die tussen Lacerta viridis en Lacerta bilineata of tus
sen Lacerta trilineata en Lacerta pamphylica. 
Gezien de geconstateerde genedsche afsrand russen 
de soort Levendbarende Hagedis en de 
Zuidoostelijke popularie wordt deze laatste popula
de minimaal als een subspecies van de nominaat
vorm gezien, waarvoor de naam Zootoca vivipara 
carniolica ssp. nov. wordt voorgesteld. 

LITERATUUR 

MAYER, W., W. BOHME, F. TIEDEMANN & 
W. BISSCHOFF, 2000. On oviparous populations 
of Zootoca vivipara (JACQUIN, 1787) in south
eastern Central Europe and their phylogenetic rela
tionship to neighbouring viviparous and South
west European oviparous populations. Herpetozoa 
13 {1/2): 59-69. 
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l evendbarende hagedis Zootocn vivipnm 
Foro J. tcr Borg 
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I ..,,,...., _ __, 
Lcvendbarende hagcdis Zootocn 1Ji11ipnm 
Foto J. ter Borg 
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Boekbespreking:Vijf Noord-Amerikaanse (veld)gidsen. 

Rant/ catesbeiana srierkikker 

Soms kom je op onverwachre plekken vcrbazend 

goede boekcn regen mer berrekking tor onze 
hobby. Mijn ervaring is dar vooral grore boekenke
rens die regclmarig boekcnbcurzen of 'ramsj'-par
rijen aanbieden juweclrjes van lircraruur kunnen 

vcrkopen. Overigens is er nacuurlijk nicrs mis mer 
vers van de pers en nieuw op de plank, in geval een 
bock nieuw uirkomr en je her mereen wilt ko pen. 

Voor boeken die uitverkochr zijn is er de mogclijk
heid om via Internet deze bocken op her spoor te 

korncn en re bestcllcn: www\antiqbook.nl. Hier 
kan je ook internationaal opzocken. 

De laatsre jarcn ben ik een paar boeken tegengeko
men die verhalen over N oord-Amerikaansc hcrpe
rof.1una. Sommige uirgaven zijn niet recent, maar 
roch nog inreressanr vanwege de gedecailleerde 
informatic die over sommigc dieren wordr gege

ven. Per bock geef ik een korre o rnschrijving. 

Tabellen mer gegevens welke dieren in welk bock 
sraan vermcld sluircn de boekbesprcking af 

CARROLL 1991: TheYearofthe Turtle: 

Carroll beschrijft op 171 pagina's vcldwaarlll:min
gen van negen soorren 
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schildpadden uit New Hampshire, in her Noorcl

Oosrcn van de Vercnigde Staten. Mer namc de 
druppd schildpad ( Cle111111)'S guttara) komr zecr uir

gebrcid uir de vcrf De schrijvcr!tekenaar geeft ecn 
verslag van de gedragingen van schildpadden door 
her jaar heen. De rekcningen in her hoek zijn 

voortreffelijk en zeer illusrrarief voor de beschrij
vingcn van gedragingen in de tekst (her leggen van 

eieren, vechrgedrag, jagen, cryprisch zonnebaden 
en uirkomen van eieren) en de coon waarop de 

auteur her bcsproken moerasgebied omschrijfr 
geruigd van respect voor de rocale biomop zonder 

in soft gedwcep re onraarden. Voor de prijs hoefr 
niernand her rc laren. Een tienrje bij De Slegte. 

HARDING 1997: Amphibians and 
Reptiles of the Great Lakes Region: 

Di t bock (378 pagina's) handclr over de regio 

rondom de grote meren russen de VS en Canada. 
D it gcbied hccfr een specifieke geologie en geschie
denis. Door uidopers van de prairicsysremen zitten 

er ved 'zuidclijke' sooncn, ondanks de noordelijke 
ligging van de meren . Goede klcurenforo's, goede 
lokalc verspreidingskaarren mer aanvullend per 

soort een kaart mer her rotale verspreidingsgebied 
en vccl 

Bufo americfllms Amerikaanse pad 
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aandacht voor hedreiging en heschermingAan her 
eind van het hoek nog een lijst met herpetologi
sche 'dwaalgasten' die mogelijk in die regio 
inheems gaan worden door klimaatsverschuivin
gen. 

TYNING 1990: Stokes Nature Guide to 
Amphibians and Reptiles: 

Dit hoek van 400 pagina's is in eersre instamie 
bedoeld om mensen nader kennis te Iaten maken 
met amfibieen en reptielen. Een beperkt aantal 
soonen ( 14 amfibieen en 18 reptielen) is hiervoor 
uirgekozen. Gemiddeld worden per soon 14 pagi
na's besteed. Dir geeft goede gelegenheid om in 
derail in te gaan op deze soorr in plaats van in alge
meenheden re verzanden. Voor de gevorderden 
wordt er veel soorrspecifieke informatie geboden. 
De tekst wordr mer fraaie zwarr-wir pemekeningen 
aangevuld. 

LAZELL 1976: This Broken Archipe
lago: 

Anolis-specialist LAZELL woonr in Massachusetts 
en beschrijft in zijn hoek het aan de noordoostkust 
van de VS gelegen schiereiland Cape Cod. De wei
nige soorren ( 15 reptielen en 23 amfibiecn) die 
hier voorkomen worden in detail en met veel 
humor beschreven op 260 pagina's. Met name 
gedragsheschrijvingen zijn goed beschreven. Veel 
aandacht wordt gegeven aan de specifieke ecologic 
van amfibieen en reptielen op dit Adanrisch schie
reiland. De tekst is aangevuld met lokale versprei
dingskaarren en zwart-wit foro's. 

CONANT & COLLINS 1998: Reptiles 
and Amphibians of Eastern/Central 
North America: 

In feire is dit een catalogus van 616 pagina's van 
aile 595 in Centraal en Oostelijke Verenigde Staten 
voorkomende amfihieen en reprielen, ook door 
f.1unavervalsing aanwezige soorten (bijvoorbeeld 
Ru'inehagedis, Muurhagedis, Tokkeh, Reuzenpad. 
Deze nieuwe edirie bevat hehalve 333 versprei
dingskaarren in kleur ook 656 goede kleurenfoto's 
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(en 384 zwart-wit) van de dieren naast uitstekende 
pentekeningen. Met deze veldgids moet her zeer 
goed mogelijk zijn om herpetofauna ter plekke op 
naam te hrengen. Daarnaast wordt informatie ge
geven over biotoopkeuze en gedrag. Dit hoek staat 
niet in de tahel om de simpele reden dat aile soar
ten van her geselecteerde gebied hierin vermeld 
zijn. Er hesraat een soongelijk hoek over her weste
lijk gedeelte van de VS (STEBBINS 1985) waar
mee dan de gehele VS in kaart is gehrachr. 

LITERATUUR 

CARROLL, D. M., 1991. The Year of the Turde. 
Camden House Publishing, Inc., Ontario. ISBN 0-
944475-12-4 
CONANT, R. & COLLINS, J. T., 1998. Reptiles 
and Amphibians. Eastern/Central North America. 
Peterson Field Guide Series. Houghton Mifflin 
Company, Boston/New York. 
ISBN 0-395-90452-8 
HARDING, J. H., 1997. Amphibians and 
Reptiles of the Great Lakes Region. University of 
Michigan Press, Hong Kong. 
ISBN 0-472-06628-5LAZELL, J. D. jr., 1976. 
This Broken Archipelago. Demeter Press Book, 
New York. 
ISBN 0-8129-0605-5 
STEBBINS, R. C., 1985. Western Reptiles and 
Amphibians. Peterson Field Guide Series. 
Houghton Mifflin Company, Boston. (Hiervan is 
waarschijnlijk ook een vcrnieuwde uitgave) 
ISBN 0-395-19421-0 
TYNING, Th. F., 1990. A Guide to Amphibians 
and Reptiles. Stokes Nature Guides. Lirrlc, Brown 
and Company, Boston. 
ISBN 0-316-81713-9 

"Fred Fleminks" 
Foro's J. ter borg 
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Plet!Jotltm cim:reus RoodrugsalamanJcr 

Schildpaddcn 

CaretTa carella 

Clenunys guuata 

Clemmy.1· insculpta 

Cle111111,\'.\' 11111hlenbe1~f{i 

Chelonia mydas 

Chrysemys picw 

C/uysemys mbriventis 

Chelydra serpentina 

Graptemys geographica 

Dennochelys coriacea 

Emydoidea blandingii 

Eretmochelys imbricata 

Lepidochelys kempi 

Malaclemys terrapin 

Stemothem.1· ( Kinostemon) 

odorallts 

Terrapene carolina 

Trachemys scripta 

Trionyx (Apalone) spinifera 
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Rnnrt clamitrms 111elmwtn 
Groc:ne Kikker 

HA RDING TYNING LAZELL 
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Hagedissen CARROLL HARDING TYNING LAZELL 

A1wlis caro/inensis X 

Cnemidophorus sexlineatlls X 

Eumeces anthracinus X X 

Eumeces fasciatus X 

Heloderma suspectum X 

Ophisaurus allenuatus X 

Phrynosoma so/are X 

Salamanders CARROLL HARDING TYNING LAZELL 

Ambystoma latera/e X 

Ambystoma jeffersonianum X 

Ambystoma macu/atum X X X X 

Ambystomci opacum X X 

Ambystoma texanum X 

Ambystoma tigrimun X X 

Desmognatus fuse us X 

Desmognatus ochrophaeus X 

Ewycea bislineata X X 

Gyrinophilus porpluyticus X 

Hemidactylium scutatum X X 

Necturus mact~losus X X 

Notophta/mus viridescens X X X 

Pletlwdon cinereus X X X 

Plethodon g/utinosus X 

Pletlwdon richmondi X 

Pseudotriton ruber X 

Siren intermedia X 
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Slangcn CARROLL 

Agkistmdnn contortri.r 

Co/uher nmstric:IOr 

C/onup!tis kirt/a/1(/ii 

Crotalus lwrridus 

Diadophis fJIIIICWtus 

Elaphe gloydi 

Elap!te obso/era 

Elap!te l'lilpina 

Hetemdon platyr!tinos 

Lampropeltis 1 riangulum 

Nerodia erythrogaster 

Nerodia sipedun 

Opheodry.1· remalis 

Regina septemvittata 

Sistrums catenatus 

Storeria dekayi 

Storeria occipiromaculara 

Thanu1ophis brachystonw 

Thamnophis bwleri 

Tlwmnophis proximus 

Thamnvphis radix 

Thamnophis sauritus 

Thamnophis sirtalis 

Krokodillen 

Alligator mississippiensis 

Lacerta 59( I) * 2000 

111\RDING 
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CARROLL 

TYNING LI\ZEI.L 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X X 

HARDING 

Plet/;odon cinereus 
Roodrugsalamander 

TYNING LAZELL 

X 
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Onverwachte herpetologische waarnemingen. 
H. Varkevisser 

C hurchilllaan 141 II 

I 078 DS Amsterdam 

De plus, de l'ltOW" chu vovs. 
en montrant ma photo i vot amis, 
vou& pourTU tou)oursleur dire que vous 
m · r~ez etoist en plelne forit tropicale •.. 

Figeac 

Route Nationale 140 • 46600 MARTEL 
• (a Ia softie de Martel - d:tectlon Figeac} 

TEL: OS 65 37 41 00 ·FAX: OS 6S 37 43 93 
l'it~rn~ • Htp·. W>INt repllland.ft - E-ma I • nfov re?tland lr 

International CaD Telephone 33 5 65 37 41 00 
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Kem u dar, beste lczcrs, dar ceuwige gcdoe 

over de vakanrie? De huisgenoren, moe van 

her relkens geconfromeerd worden met uw 

hobby, willcn wei ccns iers anders rijdens de 

vakanrie dan die ecuwige herpetologische uir

srapjes. Vrocg op en laat terug, soms wordt 

zelfs de nachrrust opgeofferd , altijd maar zoe

ken, stenen omdraaien, eenzame plekjes in de 

naruur of vu ilnisbelten opzoeken, beesten van

gen, de frusrraries ondergaan wanneer er niets 

gevangen of gezicn wordt, de beesren vasthou

den, forograferen, de beesren omdraaien, 

buikjes forografercn, de beesren vrijlaren, etce

tera. 

Laten we wei wczen, een partner of ander 

gezinslid dar de liefde voor de herperologie 

nier (diepgaand) declt blijfr meegaan, of\vel 

uit blinde liefdc voor de partner, of\vel dom

weg omdat je nu eenmaal je ouders nier kunt 

uitkiezen. Maar zo nu en dan wil men ook wei 
ecns iets anders. Zeker op vakanrie. 
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Na vele en diepgaande discussies wordr er uireinde
lijk gekozen voor de volgende sleurelwoorden: 
GEEN herperologie, WEL warmre, enige luxe en 
culrurele mogelijkheden. 
Er wordt op kaarren gekeken, budgetten worden 
bepaald (vooral de overschrijdingsmarges) en ~ 

nieuw ! - op Internet gezochr. Na veel gezoek en 
gesnuffel worden de definirieve keuzes geconcreri~ 

seerd. De keuze is gevallen op de Dordogne in 
Frankrijk.Volgens de brochures is daar prachrig 
naruurschoon, vee! fruit, walnoten en rruffels, goed 
weer, vee! bezienswaardigheden van de Cro 
Magnon-mens tor Middeleeuwse kasrelen, kanova
ren, carting, noem maar op en "slechrs" op een 
kleine I .000 kilometer van Nederland. 

Omdar her jaargerijde, waarop de geplande vakan~ 
tie valr, dezelfde is als wanneer de Fransen geza
menlijk worden losgelaren, is her nag een hele heisa 
om een camping te vinden die - gelegen binnen her 
geplande reisgebied ~ enige vorm van luxe biedt, 
zoals onbeperkt warm water, primaire levensbe
hoefren, een was- en droogmachine en een kamine. 
Oak hier biedr Imerner een prima service: vanach
rer de monitor kan worden gereserveerd en 
geboekr. Piece of cake. 

Goed. Alles, behalve de veldbenodigdheden, wordt 
ingepakt en de reis kan beginnen. Er is plechrig 
beloofd dar er geen herpetologische rochren wor
den georganiscerd; her familieleven diem nu cens 
voorrang re krijgen. 
Omdar her vakanrie is (rusrig aan, dus) wordr een 
russensrop ingelasr, een srukje onder Parijs en wei 
inde provinciesrad Vierzon. Er wordr op vrijdag 
gereden, op zaterdag gerust ( vanwege de Franse uir
rochr mer files rot 300 kilometer). De rem wordr 
voor de eerste twee dagen opgezer op de Camping 
Municipal vlak aan de rivier de Cher.Reeds op de 
tweede dag van de vakanrie wordr de plechrige 
belofre ernsrig op de proef gesreld. Wanneer de tent 
is ingepakt en opgeborgen en her grondzeil wordt 
verwijderd, kruipr daar een halfwas rugsrreeppadje 
(Btifo calamita) doodgemoedereerd onder vandaan. 
Zo'n presemeerblaadje vraagr om nader onderzoek, 
maar we hebben iers beloofd en we moeren voon. 
De reis gaar naar her zuiden en dar merken we aan 
de zan en de landschappen. Via allerlei kronkel
weggerjes komen we in een schilderachrig ge-
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hucht, waar op 500 meter buiten de "bebouwde 
kom" (zeven huizen, rwee restaurants, een oude 
kerk en een kasreel) de camping ligr. Bij her 
inspecreren van her sanirair blijkr er in ecn purje 
naasr de afwasplaats een muurhagedisje (man) te 
wonen. Her dier heeft er overdag, wegens de vele 
nieuwsgierige kinderen, geen dee! van Ieven, maar 
hij schijnt her er goed uit te houden. Ik wil dit 
fenomeen net aan een indringend onderzoek 
onderwerpen wanneer ik ondubbelzinnig aan mijn 
plechtige belofre wordt herinnerd en gedwee laat ik 
her zo. 
De volgende dag gaan we naar her gehuchr op zoek 
naar winkels. Die zijn er nier. Daarvoor moet je ca. 
4 km verderop zijn in een klein provinciedorpje 
mer een gigam van een supermarkt. Echter, op 
onze rochr van de camping tor aan her gehuchr 
lopen we langs een meer dan I 00 meter lange 
kasreelmuur en .... U begrijpr her al ... op meer
dere plekken worden muurhagedissen (Podarcis 
muralis) opgeschrikr door een op her Franse platte
land ongewoon gebeuren: voetgangers! Alles wordr 
in de regel per aura (soms per bromfiers) vervoerd 
en de vele fiersers die men ziet zijn in 99 van de 
l 00 gevallen roeristen, vaak uitgedosr als ver
dwaalde "Tour-de-France" deelnemers. 

Langs de camping srroomr een klein beekje. En als 
trekpleisrer heeft de campingbeheerder russen dir 
beekje en de camping een langgerekre visvijver 
Iaten aanleggen. Wanneer ik war langs deze visvij
ver wandel springen hele kleine kikkerrjes voor mij 
uir. De dure belofren beginnen reeds enkele 
scheurrjes re verronen, remeer als ik uir een - voor 
mijn reisgenoren onbekend - vakje uir een ras de 
Elseviers Reprielen- en Amfibieengids rover. Maar 
men houdt zich flink. Her is aileen maar een hoek. 
Terug naar de vijver. Her kikkerrje dar op mijn 
hand springt en rusrig blijfr zirren is oranje van 
kleur. Na veel gewik, geweeg en gezoek kom ik tot 
de conclusie dar her hier om een jeugdig exemplaar 
van de Springkikker (Rana dalmatina) gaar. We 
Iaten her hierbij en gaan rerug in de rust. 
Tijdens de bezichriging van diverse Middeleeuwse 
kasrelen (o.a. her kasreel van Beynac waar Richard 
Leeuwenharr een riemal jaren gewoond heefr) en 
rond de abri's waar de Cro Magnan mensen zo'n 
13.000 jaar geleden leefden en hun rorsrekeningen 
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achrerlieren, springen links en rechrs de muurhage
dissen naar veiliger heenkomens, maar ja, belofte 
maakt schuld, dus ik laat ze lekker springen. In een 
week tijd heb ik er zeker meer dan 30 gezien zon
der er iets voor te hoeven doen. War mij opviel is 
dar er in de buurt van ver van de weg afgelegen 
oude burchten relatief veel jonge exemplaren 
gezien werden, in tegenstelling tot de plaarsen waar 
van meer directe menselijke beschaving sprake was. 
Daar zag ik vrijwel uitsluirend volwassen dieren, 
evenveel mannen als vrouwen. 
"Kom jij niet naar de beesten toe, dan komen de 
beesren wei naar jou" loop ik te mijmeren wanneer 
mijn reisgenoten een keramiek- annex glasblazers
exposirieruimte binnengaan. Volgzaam loop ik 
mee. Her is een war bouwvallige ruimre opgerrok
ken van gasbetonblokken met een houten dak 
erop. Terwijl ik peinzend naar een afschuwelijk 
lelijk stuk geblazen en gekleurd glas sta te kijken 
dar - gelet op de prijs - beslist als kunsr te hoek 
moest staan hoor ik hoven mij een bekend geritsel. 
Dan valr er vlak langs mijn oor een halfwas muur
hagedis (vrouw) naar beneden. Her dier komt op 
de poorjes terecht op een tapijt dar juist daar op de 
grond ligr en blijfr versuft zitten. Bezorgd buig ik 
mij over her dier, rerwijl her aanwezige personeel 
toraal geen aandachr aan dir kleine drama besteedt, 
dar blijkbaar geen ernstige blessures aan deze korte 
vliegrocht heeft overgehouden. Na een halve 
minuur bijkomen scharrelr her beesrje richting vei
liger oorden. Over zo'n letterlijk geschenk uir de 
hemel kan de familie toch geen commenraar heb
ben en dir blijkt ook zo. Iedereen is verbaasd en 
bezorgd. 
Mijn reisgenoren1 hebben in her Bureau d'Acceuil 
van de Camping enkele folders gescoord. Een 
daarvan gaar over her pittoreske plaatsje Martel. 
Enrhousiast (Pa mag roch ook war rijdens de vakan 
tie) wordr een folder getoond over een reprielen
tenroonstelling. Her gaat hier om een permanenre 
renroonsrelling die "Repriland" heet. 
Tor mijn verbazing is iedereen enrhousiast om daar 
naar roe re gaan. 
Her plaarsje Martel ligt vlak bij de N20 (afslag 
Souillac) ergens in her midden tussen de plaarsen 
Brive en Cahors, ten oosren van Sarlat le Caneda 
en ten wesren van Rocamadour. 
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Dit moer eenvoudig te vinden zijn. En dar is her in 
de prakrijk dan ook. Reeds voor her dorpje staat 
aangegeven hoe je bij Repriland komt. Her laatsre 
gedeelre gaat heuvelop via een zeer smal weggerje. 

Eenmaal binnen zien we ruim 60 eenvoudig inge
richte, maar goed onderhouden terraria, zodar de 
beesten voor her merendeel goed te zien zijn. Er is 
een redelijk complete bezerring tentoongesteld in 
diverse in cirkels gebouwde series "paviljoens". 
Krokodillen samen met grore schildpadden, legua
nen, landschildpadden, slangen zowel van her cype 
wurg als gif, varanen, blauwrongskinken, etc. Zo 
nu en dan zijn er verschillende diersoorten bij 
elkaar in een bak gezet, maar de beesten lijken hier 
op her oog geen last (stress) van re hebben. Er zijn 
voldoende en op her oog goed gezonde individu
en re zien. Slechts bij een slang kon ik een abcesje 
onrdekken. Her eenvoudige gebouwrje is schoon 
en zier er goed onderhouden uit. Er is een flinke 
kraamkamer aanwezig, een souvenirwinkelrje en 
een filmzaalrje. 
Er zijn helaas geen amfibieen in de collectie opge
nomen, wei is er een afdeling met meerdere soor
ren vogelspinnen. Van relatief veel dieren, vooral 
slangen, is er ook een albino exemplaar re zien (ook 
juveniele exemplaren). 
Als vakantierip is Reptiland - mocht u in de buurt 
uw vakanrie doorbrengen - zeker de moeire van 
een bezoek waard! 
Reptiland is gevesrigd op nr. 140 aan de Route 
National net buiten Martel richring Figeac en is via 
Internet te bereiken op http://www.repriland.fr 

De resterende dagen van de vakantie werden zon
der noemenswaardige incidenren onder een strak
blauwe hemel doorgebrachr. En zo werd her al mer 
al roch een vakantie waarbij iedereen aan zijn/haar 
rrekken kwam. 
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UNEXPECTED HERPETOLOGICAL 
OBSERVATIONS 

The au thor is describing a vacation in France wi th 
his family. He agreed on a normal vacation, wit

ho ur herperological trips. H owever during their 

stay rhe reptiles (Podarcis mzmrlis) and am phibi
ans (Bufo mlnmita, Rana t!almatintt ) found rbc ir 
way ro him by themselves. Moreover, his com pa

n ions rook him to Repriland, a herpetological 
exhibition in Martel, somewhere bervveen I3rivc 
and Cahors. A sho rt description of the exhibition 
is given. T he animals, mainly reptiles, some spi

ders, seemed healthy and their containers looked 
clean. A visit is n:commended when being in rhe 

neighbourhood. Information: brrp://www.repri
land.fr 

Lacerta 59(1) * 2000 

Rana dalmfltina springkikker 

Foro J. rer Borg 

Bufo calmnita rugsrreeppad 

Foro J. ter Borg 
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Artikelbespreking 

De Koningin van de Kousebandslangen (Thamnophis sirtalis tetrataenia) 

Redaction eel 

SAMENVATTING 

In dit artikel wordt een korte beschrijving gegeven 
van her uiterlijk, de verspreiding in de natuur en de 
kweekresultaten in Europa, van de San Francisco 
Kousebandslang ( Thamnophis sirtalis tetrataenia). 
Her dier is, vanwege zijn fraaie kleuren en de zeld
zaamheid in de natuur, gewild bij slangenhouders. 
De ondersoort wordt soms ook ondergebracht bij 
de ondersoort T. sirtalis inferna/is, maar dar is nog 
niet algemeen geaccepteerd. Ze komen in de 
natuur aileen voor in San Mateo County op her 
schiereiland van San Francisco. Dit is een van de 
snelst ontwikkelende gebieden van de Westkusr. 
Niet verbazingwekkend is, dar hoewel er in de 
zeventiger jaren nog 28 locaties bekend waren, dit 
er in de tachtiger jaren nog maar vijftien en in de 
negenriger jaren ( 1997) nog maar vier waren. De 
groorsre overgebleven popularie is te vinden nabij 
San Francisco International Airport. Behalve habi
rarverlies, heeft ook de introductie van de Bullfrog 
(Rana catesbeiana) een negatieve invloed op deze 
dieren. Deels komr dit omdar beide dieren concur
reren om herzelfde voedsel (o.a. kikkers), deels 
omdat de Bullfrog de jonge slangen eer. 
Schaningen over her aanral resrerende wilde exem
plaren )open uiteen van 200 rot 1500. De roe
komsrverwachringen zijn somber. 
In Europa zijn in 1986 drie exemplaren in Jersey 
Zoo rerechtgekomen. Door succesvolle kweekre
sultaten nam de populatie toe, eersr bij dierenrui
nen, later ook bij particulieren. Na enige rijd 
begonnen echter problemen op re treden. 
Sommige dierentuinen (Lodz, Blijdorp) kregen 
aileen nog mannelijke jongen en de sterfte nam 
toe. Ook begonnen er misvormingen op re treden 
bij de jonge dieren. Waarschijnlijk was dir een 
gevolg van her feir dar ze allemaal afstamden van 
de drie exemplaren uir Jersey Zoo, die waarschijn
lijk ook al ingereeld waren. In 1997 werd de 
Europese populatie geschat op 130-140 dieren. 
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In 1998 bleek, dar er in Oostenrijk twee of drie 
juveniele dieren onafhankelijk Europa waren 
binnengekomen. In 1999 waren minimaal 59 
exemplaren van deze bloedlijn ondergebracht in 
acht verschillende Ianden. Uiteraard heeft her krui
sen van beide bloedlijnen toppriorireit. 
Er wordr een beschrijving gegeven van her Blijdorp 
kweekproject, dar zich grotendeels achter de scher
men afspeelt. Na 10 jaar waren 36 jongen geboren, 
waarvan er 23 bij andere kwekers in Europa terechr 
zijn gekomen. Vanaf 1997 werden geen jongen 
meer geboren, deels omdar volwassen kweekdieren 
waren gesrorven, deels door de toenemende effec
ten van inteelt. De hoop is nu gevesrigd op de 
Oosrenrijkse bloedlijn. 
De auteur beschrijft zijn eigen dieren, die hij in 
1998 verkreeg. Her berrefr een man en rwee vrou
wen, F3 nakomelingen van de oorspronkelijke 
Jersey Zoo dieren. De dieren worden in de zomer 
gehouden bij temperaruren van 24-28°C overdag 
en 20-24°C 's nachts. Er wordr een winrerperiode 
van zes weken gehanteerd, met remperaturen van 
11-16°C. De dieren worden gevoerd mer diepvries 
spiering, vooraf onrdooid in warm water. De vis 
wordr bepoederd mer Korvimin. De dieren zijn 
goed re houden en worden aanbevolen als terrari
umdieren. De Europese popularie bestond eind 
1998 uit 500-600 dieren. De schrijver is positief 
gesremd over de toekomsr, ook war betrefr de 
beschikbaarheid voor Europese liefhebbers. Er 
wordt melding gemaakt van export rerug naar de 
v.s. 
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