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Bij de voorplaat: 
Petrosaurus thalassinus, de Blauwe Rotsleguaan 

j. rer Borg 
Nieuwemeerdijk 253 

1171 NP Badhoevedorp 
Tekening: J. Bulthuis 

SYSTEMATIEK 

Klasse: Reptilia 
Orde: Squamata 
Onderorde: Sauria 

lnfraorde: Iguania 
Familie Iguanidae 
Onderfamilie: Sceloporinae 
Genus : Petrosaurus 
Soorr : Petrosaurus thalassinus 

BESCHRIJVING 

lers afgeplarre hagedis mer een srevig posruur, lengre ror 30 em, vrouwrjes blijven iers kleiner. Blauwgroene 
kleur mer drie donkere dwarsbanden op de rug. De mannerjes hebben posranaalschildjes en femoraalporien, 
de achrerzijde van de donkere banden zijn begrensd mer geel. Bij drachrige vrouwrjes zijn de donkere dwars
banden aan de achrerzijde begrensd mer oranjerood en zijn de keel en borsr rood gekleurd. 
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Komt uit her zuidelijkste dee) van Baja California, waar her droge rotsachtige gebieden bewoont. Een dag
actief, grondbewonend dier, dar voornamelijk op de rotspartijen in dit gebied leeft. 
Er is binnen dit genus nog een soon, P. repens, die iets kleiner blijft. Deze bewoont een gebied ten noorden van 
dar van P. thalassinus, her middelste deel van Baja California. Tenslotte beschrijft STEBBINS (1985) nog de 
soort P. mearnsi, die in her noordelijke deel van Baja California, tot in Californie zelf voorkomt. 

VERZORGING 

Her terrarium kan her beste voorzien worden van rotsige achter- en zijwanden. Bodembedekking van zand, 
schuilplaarsen aanbieden in de vorm van bijvoorbeeld gestapelde stenen. Temperatuur 30-35°C, plaatselijk tot 
40°C. 's Nachrs flink Iaten afkoelen. 
De dieren kunnen per paar gehuisvest worden, in grotere terraria kunnen een man en rwee tot drie vrouwen 
samen gehouden worden. 
De dieren schijnen gemakkelijk tam te worden. Ze neigen naar vervetting, dus niet vaker dan om de dag voe
ren. 
Voedsel: diverse soorren insecren, nesrmuizen, fruit en bloemen. 

VOORTPLANTING 

De vrouwtjes leggen in de zomer 8 tot 18 eieren, uitgebroed bij 28-32°C komen die na 61-66 dagen uit. De 
jongen bij voorkeur individueel opfokken, bij opfokken in groepsverband kunnen er slachtoffers met name 
onder de mannetjes vallen. 

LITERATUUR 

OBST, F.J., K. RICHTER & U. JACOB, 1988. The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians 
for the Terrarium. T.F.H. Publications, Inc., Neptune City. 
SCHMIDT, W. & F. HENKEL, 1995. Leguane. Biologie, Halrung und Zucht. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart. 
STEBBINS, R., 1985. A Field Guide to Western Reptiles and Amphibians. Houghton Mifflin Company, 
Boston. 
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Voor de jeugd, door de jeugd 
Grammostola cala ( Chileense vogelspin) 

Caroline Boekee en Robina v.d. Berg 
p/a Wellanrcollege MBO 
Chico Mendesring 825 
3315 WX Dordrechr 

INLEIDING 

De familie van de vogelspinnen is de familie 
Theraphosidae. Hieronder vallen ook de rrechrer
spinnen, valdeurspinnen en een groep relarief pri
mirieve spinnen. Deze spinnen verschillen van de 
verder onrwikkelde familie van de echre spinnen, de 
Labidognara, waar maar liefsr 95% van de spinnen 
bij hoorr. Onze naam vogelspin is, hoewel deze nier 
four is, ook nier helemaal nauwkeurig. In 1705 
beschreef en rekende Maria Merian in haar boek een 
grore zwarre spin die voor haar ogen een kolibri had 
opgegeren. Haar beschrijving belandde in een 
Larijnse naam, Avicularia (Avis is Larijn voor vogel). 
Daardoor heer de hele familie dus nu vogelspin, rer
wijl van de ongeveer 1000 soorren vogelspinnen 
slechrs enkele af en roe een vogelrje verorberen. 
Onder de groep ongewervelden komen we de groep 
geleedporigen regen, waarin de insecren en de spin
nen zirren. Deze spinnen hebben een eigen orde 
gekregen. Er zijn veel verschillen russen de insecren 
en de spinnen: 
lnsecren: zes poren mer zes geledingen, geen rasrer
poorjes, rwee anrennes, driedelig lichaam, vaak 
vleugels. 
Spinnen: achr poren mer zeven geledingen, rwee 
rasrerpoorjes, geen anrennes, rweedelig lichaam, 
nooir vleugels. 

HET NATUURLIJK GEDRAG 

Vogelspinnen komen in aile subrropische en rropi
sche gebieden van de wereld voor. Van de woesrijn 
ror in de roppen van de rropische regenwouden. In 
de naruurlijke bioropen is de leefwijze van een 
bepaalde spinnensoorr aangepasr aan dir srukje leef
milieu. Ze kunnen zich nier aanpassen aan de wijze 
waarin wij ze willen huisvesren. Een boombewoner 
klimr en een holbewoner graafr. 
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Schuilplaarsen kunnen we verdelen in rwee soorren: 
De boomspinnen verschuilen zich in holres en blad
oksels, rerwijl de bodemspinnen zich in onder
grondse holen en onder srronken verschuilen. 

HET HOVDEN VAN VOGELSPIN
NEN IN GEVANGENSCHAP 

Een vogelspin kan worden gehouden in een nier al 
re grore ruimre, dir kan per soorr varieren. Als voor
beeld hebben we de Brachypelma a/bopilosum 
(Krulhaar Vogelspin), deze heefr voldoende ruimre 
aan een ruimre van 30x20x20 em. De hoogre van 
her terrarium kan nogal verschillen. Omdar b.v. 
boomspinnen een ruimre nodig hebben die vooral 
de hoogre in gaar. Her is wei belangrijk om een goed 
en afsluirbaar terrarium re nemen om her dier in de 
bak re houden, en onderschar de krachr van dir dier 
nier. Als je een bak van glas hebr moer her voor een 
half volwassen krulhaar minimaal 6mm dik zijn 
anders kan hij of zij de deksel eraf rillen. 
Vogelspinnen hebben in hun kaken zeer veel krachr 
en kunnen zo siliconenkir versnipperen. De venrila
rie hangr ook af van war voor bak je neemr en de 
afmeringen. We nemen dus gewoon een bak van 
glas. Je hebr verschillende soorren venrilarie. Ik heb 
gekozen voor een venrilarie die gaar door middel van 
een rooster op de boven kanr van de bak. Zo zorg je 
ervoor dar her dier nier op de rochr zir en roch zijn 
behoefre aan frisse Iucht krijgr. 
Op de bodem kan je gebruik maken van een meng
sel onbemesre ruinaarde, boomschors, turf of per
tier. Perlier is een mareriaal dar in de ruinbouw 
wordr gebruikr omdar her goed vochr vasrhoudr. 
Een vogelspin vindr her namelijk erg prerrig om in 
een vochrige omgeving re zirren, en dir verschilr per 
spin hoe hoog de luchrvochrigheid moer zijn. 
Meesral is dir rond de 70 o/o, sommige spinnen heb
ben wei een luchrvochrigheid nodig van 80 a 90 o/o 
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De luchtvochtigheid is vooral belangrijk bij het ver
vellen (een van de belangrijkste gebeurtenissen in 
een spinnenleven). In een terrarium is ook een 
klein bakje nodig (ondiep) met steeds vers water, 
wei opletten dat kleinere spinnen er niet in kunnen 
verdrinken. Veel spinnen halen hun vocht ook van 
de condens in het terrarium. Een spin heeft ook 
graag een schuilplaatsen in de vorm van b.v.kurk
schors, bloempot, steen, turf of andere materialen. 
Houd er altijd rekening mee dat alles srevig wordt 
vastgemaakt om her vastzitten van de dieren te 
voorkomen. Ook is het zo dar veel spinnen hun 
plaats graag herinrichten en daardoor dus dingen op 
zich kunnen krijgen. De temperatuur is niet voor 
iedere soort hetzelfde, maar als we een gemiddelde 
temperatuur aanhouden van 25°C, dan komen we 
aardig in de buurt van aile spinnen. De temperatuur 
in de nacht is l6°C. De bakken kunnen op ver
schillende manieren worden verwarmd, b.v. met 
Ehlsrein warmtelampen, gloeilampen, verwar
mingsmatjes (niet in een plastic terrarium) of door 
de gehele ruimte waar de bakken staan te verwar
men. Als je meerdere bakken hebt is her beste om 
elke bak apart te verwarmen. Dit zijn middelen die 
wei prijzig zijn maar wei lang meegaan. Aan iedere 
manier zit een voor en een nadeel, nogmaals het 
verwarmen per bak is her beste, aileen kan dit wei 
kostbaar zijn. Dit is wei het duurste maar wei het 
eenvoudigste, omdat er weinig schoon te maken 
valt. Het schoonmaken van het terrarium hoeft 
onder normale omstandigheden nauwelijks te 
gebeuren. Her is wei belangrijk om resten prooidie
ren zo snel mogelijk te verwijderen omdat deze een 
bron van infectie kunnen vormen. Het water moet 
op zijn minst een keer per dag worden ververst 
omdat de vogelspin zijn behoefte vaak in het water 
doer (kleine witte speldenknopjes) Ook moet je kij
ken of zich geen blauwalg heeft gevormd in het 
waterbakje. Nou dan hebben we nu een manier van 
ventileren, een spin een bak en verlichting met 
daarbij de verwarming en de juiste luchtvochtig
heid. Maar aileen dit is een beetje kaal en voor de 
spin een ongeschikte leefomgeving. De leefruimte 
van her dier moet nog verder worden ingericht en 
dar is met name dus ook de vloerbekleding, maar 
ook een achterwand en beplanting. 

Lacerta 59(3) * 2001 

De beplanting is van verschillende factoren afhanke
lijk, zoals de diersoort en de vochtigheidsgraad. De 
diersoort is in ons geval dus de vogeispin, war voor 
planten erg belangrijk is, is de verlichting, omdat 
planten nou eenmaal niet zonder Iicht kunnen. Of 
spinnen zonder Iicht kunnen? Daar verschillen de 
meningen nog over. Wat wei vast staat is dat er in de 
verschillende leefomgevingen van de dieren, de die
ren zowel in de nacht als overdag worden waargeno
men.Voor de verlichting gebruiken we het liefst 
geen gloeilamp aangezien die makkelijk voor te ster
ke plaatselijke verwarming zorgt. Een klein TL-buis
je aan de buitenkant van de deksel en aangesloten 
aan een tijdklok is het eenvoudigst. Volgens sommi
ge mensen is Iicht wei belangrijk (ook volgens mij). 
In ieder geval kunnen we dan wei echte planten 
houden, war het terrarium nog war echter maakt, en 
zo dus ook voor het dier, want die moet er tot zijn 
dood in Ieven. En omdat spinnen wei 25 jaar kun
nen worden moet her niet afgeraffeld zijn! Voor dar 
ik verder ga met verschillende materialen zijn er een 
paar heel belangrijke dingen waar je aan moet den
ken als je een terrarium gaat inrichten. Natu~rlijk 
staan de eisen van her gehouden dier boven~an. 
Maar daarnaast is her ook erg belangrijk dar de 
material en: 

- geen onplezierige Iucht afgeven 
- geen stof en vuil afgeven. 
- niet giftig zijn bij aanraken of likken 
- makkelijk schoon te maken zijn 
- makkelijk te vervangen zijn 
- bij per ongeluk opeten geen spijsverreringsproble-

men geven 
- niet rotten door uirwerpselen van her dier 
- niet schimmelen bij een hoge luchtvochrigheid 
- zo min mogelijk brandbaar zijn 
- een mooie achtergrond zijn voor het te houden 

dier 

INRICHTING 

Plan ten: 

Nier aile echte planten die we leuk vinden kunnen 
we bij her dier plaatsen omdat er natuurlijk ook veel 
planten giftig zijn. En je moet natuurlijk kijken 
welke planten er in zijn leefomgeving voorkomen. 
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Planten die wei geschikt zijn om bij een vogelspin te 
plaatsen zijn onder andere: 

-Ficus pimula (vroeger Ficus repens) 
- Klimop 
- Slaapkamergeluk 
- Philodendron scandens 
- Maranta leuconora 
- Scindapsus 
- Syngonium 

Voor de verdere bekleding van her terrarium gaan 
we de wandbekleding, bodemsubsrraat en de schuil
mogelijkheden eens beter bekijken. 

Wandbekleding: 

Voor de wandbekleding hebben we verschillende 
soorten zoals: 

- posters 
- kurkplaten 
- tempex 
- fiberglas 
-steen en cement 
- kokosvezels enz 

Omdat ik ze niet allemaal kan behandelen heb ik er 
een uitgekozen waar ik war verder op in ga, en dar 
zijn de kurkplaren. De dikte is meestal 2-3 em, 
kurkplaten worden her meeste gebruikt. Ze kunnen 
makkelijk gesneden worden om ze op de juiste maar 
te maken en met siliconenkit worden bevestigd aan 
de achterwand. Dit moet zo gebeuren darer geen 
kit van achreren vandaar komt omdat de dieren daar 
aan gaan eten. Her moer ook zo bevestigd zijn dar 
de dieren er met geen mogelijkheid achter kunnen 
komen om vastzitten te voorkomen, of dar de 
prooidieren daar achter kunnen gaan zitten terwijl 
jij denk dar her dier al gegeten heeft maar dus al die 
tijd niks heefr gegeten. Kurkplaren zijn ook donker 
van kleur, voor veel dieren is een donkere achrer
grond rustgevend~ daarbij zijn kurkplaren voor 
klimdieren een perfecre houvast. Een ander voor
deel is ook dar andere decoratiemarerialen, bijvoor
beeld planren, redelijk makkelijk aan her kurk zijn 
re bevesdgen. 
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Bodemmarerialen: 

Verschillende bodem typen zijn geschikt bij ver
schillende dieren. War heel belangrijk is bij de keuze 
van her bodemmateriaal is of her hestand is regen de 
hoge luchtvochtigheid, en dus niet gevoelig is voor 
schimmels. 
Als men materiaal uit de natuur haalr b.v. blad
grond, is her raadzaam dit eersr te steriliseren, aan
gezien er nogal war parasieren en schimmels in aan
wezig zijn. Bij her steriliseren worden ook de omzet
tingsbacrerien gedood. 
De bewoners van her tropisch regenwoud kunnen 
we her beste een mengsel van veenmos (Sphagnum) 
en potgrond geven. Bij de spinnen uir de drogere 
gebieden gebruiken we grofbrekerzand in plaats van 
potgrond. Voor aile soorten kunnen we het voor ter
rariumdieren verkrijgbare hourhaksel of de kleikor
rels uir de hydrocultuur gebruiken. Net als wandbe
kleding zijn er ook verschillende mogelijkheden, 
zoals: 

- rivierzand 
- mos 
-grind 
- gebakken kleikorrels 
- papier 
- hardhoutsnippers 
- ma"iskolfsnippers 
- vermiculiet 
- bladgrond 
- zand I potgrond 

Ook hiervan ga ik er een behandelen namelijk ver
miculiet. Vermiculier is een mica of glimmersoort. 
Her wordt geleverd in korrelvorm. Een belangrijke 
eigenschap is dar het zeer gemakkelijk vocht 
opneemt en dan uitzet. Her is dus uitstekend bruik
baar om de luchtvochtigheid te handhaven, de kans 
op schimmel is bijna nihil. Als bodembedekking 
wordt her weinig gebruikr, hoewel her voor spinnen 
en voor bakjes om eieren in te leggen een uitstekend 
materiaal is. Ik heb deze eruit gepikt omdat ik het 
natuurlijk over spinnen heb en eens war anders 
wilde dan dar iedereen heeft. 
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Schuilmogelijkheden: 

Her merendeel van de bekende rerrariumdieren 
heefr een vasre schuilmogelijkheid nodig. Voor in 
bomen levende, maar oak voor andere dieren moer 
er een schuilplaars aanwezig zijn. Of de dieren moe
ten de mogelijk hebben om er zelf een re maken van 
materialen b.v. door te kunnen graven. Voor 
bodemdieren worden vaak horizontale schuilplaar
sen gebruikr. Je kan ze zelf maken van srenen, hour 
of gebakken klei, maar je kan ze ook kant en klaar 
kopen. Decorariemareriaal zoals de kurkwanden en 
planten kunnen door als schuilplaarsen. 
Let er wei op dar de schuilplaars nier direct onder de 
warmrevoorziening sraat, om een re hoge rempera
ruur in de schuilplaars re voorkomen. 

VERZORGING 

Vogelspinnen hebben verassend we•mg aandachr 
nodig. Een goed geconstrueerd en ingerichr verblijf 
met auromarische verlichring en verwarming hoe
ven we aileen maar re openen voor her sproeien, 
voeren en verwijderen van voedselresten en uirwerp
selen. Omdar spinnen nier veel voedsel nodig heb
ben vraagr dir slechrs heel minimale inspanning. 
Daarbij zijn spinnen onrzerrend efficiente erers en 
produceren ook slechr heel weinig onrlasring, 
waardoor her verblijf nauwelijks vervuilr. 
Boomspinnen uir her regenwoud Ieven sneller en 
hebben vaker eren en verzorging nodig dan grond
bewoners uir droge gebieden. Om te voorkomen 
dar war vergeren wordr is her versrandig om een 
routine in te voeren. Bij her opkweken van jongere 
spinnen in aparre doosjes doen we op rwee vasre 
dagen in de week: 
- voeren 
- vuil verwijderen 
- bodem bevochrigen of Iicht sproeien 

(de spinnerjes drinken van de condensdruppels) 
- luchrvochrigheid bijsrellen 
Als de spinnen grorer worden en in ruimere behui
zing gaan, maken we hier een wekelijkse routine 
van. 
Bij grotere aantallen spinnen van verschillende leef
rijden is her heel versrandig om van de verzorging 
een lijsr bij re houden. Voederdieren kan je kopen of 
zelf kweken. 
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De gekochre voederdieren geven we eerst een dag of 
rwee extra voeding en viramines voor we ze aan de 
spinnen geven. Vogelspinnen eren her liefsr levend 
voedsel. De spin injecreerr mer zijn randen de prooi 
mer spijsverteringssappen. De spin wachr met her 
operen van de prooi rot de prooi helemaal is afge
broken tot een soorr dunne soep en zuigr die naar 
binnen. Her verteringssysreem van de spin krijgr 
hierdoor geen onverreerbare sroffen, dir Ievert wei
nig afval. Hieronder in her kort war over de ver
schillende prooidieren die we een vogelspin kunnen 
voeren. 
- Krekels: Zijn vrijwel her hele jaar in een gespecia
liseerde dierenzaak re verkrijgen, sommige houders 
van vogelspinnen geven hun voorkeur aan her zelf 
kweken van deze insecren. De krekels zijn vaak laag 
van kosten, je kan bij krekels kiezen uir diverse 
afmeringen, varierend in de lengre van ongeveer 2 
rot 30 millimeter. Op de verpakking sraat alrijd de 
maar van de krekels aangegeven, zodar je makkelijk 
kan zien welke geschikr zijn voor uw vogelspin. 
- Sprinkhanen: Dir zijn vrij grote voedseldieren. Je 
moer sprinkhanen aileen voeren als je er zeker van 
bent dar de spin groor en srerk genoeg is om de 
sprinkhaan in bedwang re houden. De scherpe 
poren van de sprinkhaan kunnen de spin verwonden 
als de prooi voor hem re srerk is. 
- Fruirvliegen: Deze zijn erg geschikr als voer voor 
jonge spinnerjes, maar lang nier iedere dierenspeci
aalzaak heefr ze. Hiervoor moer je naar een speciale 
zaak die gespecialiseerd is in reprielen of vogelvoe
ders. Daar kan je kant en klare doosjes kopen. De 
kweek van fruirvliegen is goedkoop en gemakkelijk. 
- Meelwormen : Zijn vaak her hele jaar door in een 
dierenspeciaalzaak re verkrijgen. Ze worden vooral 
verkochr als voer voor insecren erende vogels. Deze 
hebben ook een lage prijs. Meelwormen zijn goed 
voer voor middelgrore, jonge vogelspinnen. Nier 
iedere vogelspin accepteerr ze, want meelwormen 
hebben een hard, glad chitine pantser waardoor her 
voor vogelspinnen nier makkelijk is om houvasr re 
krijgen. 
- Overig voedsel: er zijn nog tal van andere insecren 
maar ook gewervelde dieren die je een spin kan voe
ren. Nier aile dieren zijn eenvoudig re krijgen. Her 
voeren van jonge, een dag oude muizen (of andere 
knaagdieren) aan grote vogelspinnen kan geen 
kwaad, maar de kans is dar de babymuis onnodig 
lijdr voordar hij als prooidier wordt opgemerkr. 
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Toch hebben veel liefhebbers van spinnen een klei
ne knaagdierenkweek om dir eiwirrijke voedsel re 
kunnen versrrekken. 

GEZONDHEID 

Enkele problemen bij de gezondheid van een spin 
kunnen zijn: 

Beschadiging van het uitwendige skelet: 

De meesre vogelspinnen zien er srerk uir van buiren, 
maar schijn bedriegr. In feire zijn her hele rere die
ren die gevoelig zijn voor allerlei scherpe of harde 
obsrakels in hun omgeving waaraan ze zich ernsrig 
kunnen verwonden. Door een verkeerde beweging 
rijdens her vervellen, een beknelling, vangen of 
rransporr komr her wei eens voor dar een vogelspin 
bijvoorbeeld een poor misr. Ook kunnen sommige 
soorren hun poor afsroren door aan hun vijanden re 
onrkomen. Over her algemeen zijn dergelijk won
den binnen een aanral uren weer dichr. De gewrich
ren zijn er op gebouwd dar een bloeding bij een 
breuk snel sropr. Een heel ander verhaal is als een 
ledemaar door war voor reden dan ook nier in de 
buurr van een gewrichr afscheurr. Her bloed van de 
spinnen bevar geen srollingsfacroren, wanneer we 
dan nier snel ingrijpen kan her dieren in een shock 
raken en srerven. De behandeling is nier prerrig. 
Her is de bedoeling dar je mer een pincer her afge
scheurde poordeel ror her eersr volgende gewrichr 
verwijderr, vanaf dar punr kan dan de genezing gaan 
plaars vinden. De spin zal zich hevig verzerren, maar 
her is een zaak dar je her gescheurde poordeel mer 
een korre, krachrige, horizonrale beweging los rrekr 
en nier loslaar ror de klus gekJaard is. Als je geen 
pincer hebr is een srerk rouwrje ook goed, je kan 
hier geschikr ampurarie mee uirvoeren. Dir door 
een Ius om her beschadigde deel re plaarsen en dir 
snel aan re rrekken op de scheiding russen gewrichr 
en her re ampureren poordeel. Maar vaak slaagr deze 
poging nier en srerfr de spin alsnog. Wanneer her 
achrerlijf door een ongeluk scheurr en de inhoud 
naar buiren komr is de vogelspin nier meer re red
den. Bij agressieve vogelspinnen kan bij rransporr 
een van hun gifkaken breken. 
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De 'rand' hangr dan los aan de vogelspin. Her dier 
zal pas bij de volgende vervelling dir weer rerug krij
gen. Tor die rijd voer je hem mer zachre prooidieren 
zoals pasvervelde meelwormen. Als de spin allebei 
zijn gifkaken heefr gebroken dan is de spin redde
loos, wanr zonder deze kaken is her onmogelijk om 
een prooi in bedwang re houden en hem re verreren. 
Om de spin bij her falen van een behandeling of 
ernsrig ongeluk een langzame dood re besparen, 
moeren we besluiren om her dier re eurhanaseren 
door hem voor minsrens 2 uur in de diepvries re 
plaarsen. 

Mijten: 

Als een spin mijren heefr kun je die over her lijf van 
de spin zien kruipen, deze moeren verwijderd wor
den. De enige methode is ze een voor een van her 
lijf re plukken. Een mijren besmerring onrsraar 
meesral door overgebleven voedselresren, een re 
hoge luchrvochrigheid en onvoldoende venrilarie. In 
kleinc infecrie kan soms verholpen worden door de 
luchrvochrigheid rijdelijk re verlagen en meer re ven
rileren. 

Schimmelinfectie: 

Vooral de vogelspinncn die van nature droge gebie
den bewonen zijn gevoelig voor schimmelaandoe
ningcn als de omgeving voor hen rc vochrig is. De 
schimmels uiren zich vaak in wirre plakjes rond de 
segmenrcn en aanhechring van de poren aan her lijf. 
Verder kan een Iichte beschadiging al een poorr voor 
roegang vormen voor allerlei schimmels die de 
inwcndige organen kunnen aanrasren. Uirwendige 
schimmcls zijn vaak gocd re behandelen door de die
ren in een drogere omgeving re plaarsen en de aan
gcrasrc plekken mer cen warrensraafje of iers anders, 
gedoopr in een 70% alcohol oplossing, aan re rippen 
ror de sympromen verdwenen zijn. 

Vervellen: 

De allcrgroorsre bron van ongerusrheid wordr ver
oorzaakr door her vervellen bij de spin. De spin is 
hierdoor sloom en eer nier, maar is nier ziek. Als de 
spin mer de juisre, mcesral hoge luchrvochrigheid 
wordr gchouden zouden er geen problemen mocren 
zijn. 
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Zou de spin op de rug liggen en duidelijk niet uit 
her oude vel kunnen komen dan kan je hem een 
handje helpen door een theelepeltje glycerine ver~ 
dund met water over her lijf van de spin te sprenke~ 
len, waardoor de huid soepeler wordt. Vervellen bij 
jonge spinnen kan 6 tot 7 keer per jaar gebeuren, bij 
oudere spinnen gebeurt die maar I keer in een jaar. 

Bacterien en virussen: 

De vogelspin kan net als ieder ander dier lijden aan 
diverse ziekteverwekkende bacterien en virussen. De 
oorzaken van een bacterie of virusinfectie zijn vaak 
moeilijk te achterhalen als de omstandigheden in 
her verblijf juist zijn. Een voorkomende infectie is 
dat de brandharen bij vaak een ouder dier, afvallen 
en plaatsmaken voor met vocht gevulde blaasjes. 
Her achterlijf wordt glazig en verkleurd. Als er dan 
nog bruine vlekjes bijkomen is vaak her einde van 
de spin nabij. Een behandeling voor deze ziekte is 
onbekend. 

FIN ANCIEN 

Het houden van de meeste terrariumdieren is niet 
erg goedkoop. War heb je zoal nodig voor her hou
den van een vogelspin? Wat zijn de kosten voor al 
deze materialen en natuurlijk de spin zelf? 
Hieronder volgt een lijst met de prijzen van alles: 

Spin ( Grammostola cala) 
Bak (30x20x20) 
Bodembedekking (turf) per 26 I. 
Lam pen 
Schuilplaats (stukje hour) kan je 
uit her bos halen 
waterbakje 
Bodembesproeier 
Achterwand (kurk) 
Planrjes (3) /1,95 per stuk 
Luchtvochtigheidsmeter 
Totaal 

f 45,00 
f 100,00 
f 10,00 
f 4,50 

f 1,50 
f 4,00 
f 10,00 
f 5,85 
f 50.00 
/230,85 

Wat heb je wekelijks allemaal nodig en war kost 
het? Hieronder volgt een lijst. 
Voedsel: 
Krekels 
Sprinkhanen 
Totaal 
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f 
f 

f 

3,50 
6.00 
9,50 

Deze twee soorten heb je niet aUebei nodig, maar je 
kan het doen voor de afwisseling, ik denk dar je met 
deze twee dingen wei war Ianger doer dan een week. 
Je kan natuurlijk ook af en toe eens een baby muis
je geven. 
De bodem moet volgens ons een keer in de maand 
ververst worden, dus niet aileen de overgebleven 
voedingsresten eruit, maar alles! Wij denken dar je 
met 2 6 liter 2 maanden doet, dus moet je na 2 
maanden weer een nieuwe zak turf kopen en nieuwe 
lampjes doen we dan ook gelijk. 
Dus dan zijn de kosten tweemaandelijks: 

Bodembedekking (turf) 
Lampen (2) 
Totaal 

f 10.00 
f 4.50 
f 14.50 

Op zich vallen de kosten nog wei mee voor het 
houden van een vogelspin. 

Grammostola cala THE CHILEAN 
BIRD-EATING SPIDER 

An article in a series, written by young people for 
young people. Spiders don•t need a big terrarium. 
For this species a terrarium of 30x20x20 em (lxwxh) 
is sufficient. A mixture of soil, bark, peat and perli~ 
te is suggested as a substrate, but several other kinds 
will do. A hiding-place can be made of a piece of 
bark or a flower-pot. The terrarium can be decora
ted with plants. A small cup of water should be pr~ 
vided. Depending on the size of the spider, several 
insect-species can be offered as food. Several health
problems can threaten the spider, for instance loss of 
limbs (especially when this happens between the 
joints), damage to the exoskeleton, which will be 
fatal, mites, fungi, bacteria and viruses. Shedding of 
the skin is always something to worry about. Given 
a suitable humidity there shouldn't be too much 
problems. 
Some indication is given of the costs for obtaining 
and housing a spider and the costs for maintenance. 
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Herpetokamperen in Frankrijk. 
Wim Kuirems 

Noorderpad 52 
1674 NT Opperdocs 
Foro's van de auteur 

INLEIDING 

In zowcl 1999 als dir jaar bezochren we de camping 
van Rob Veen en Carla Heisreeg in de C reusc, iers 
onder Midden Frankrijk. Rob is binnen de werk
groep West-Friesland bekend van diverse lezingen 
en ik was wei eens bij hem geweesr om nakweek 
(Elaphe scalaris) van hem re kopen. Interessante 
mcdedelingen van Rob over war er in de Creuse aan 
reprielen en amflbieen re zien was leidden rot her 
cersre bezock, war we daar roen daadwerkelijk zelf 
zagen cor her rweede en her is zekcr dar dir nice her 
laarsre was. 

DE CAMPING 

Rob en Carla kochren hun seal mer schuur op I ,5 
hectare grond in 1997 nadar Rob een paar jaar eer
der mer een vriend op zoek was in die buurr naar 

Gcelgroene Toornslang ( C'oluber viridif!twus) 
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larven van Marmersalamander ( Ti·itunts marmom
tus). Hierbij was de vriend in ijskoud water gevallen; 
her was april en er lag sneeuw. Aangeklopt bij men
sen in de buurr om op re warmen kwam Rob erach
rer dar er huizen en grond re koop waren in die eco
nomisch oninreressanre gebied. Na rwee jaar praren, 
regelen en praren vonden zij de juiste locatie. De 
camping, gesirueerd in een boomgaard van een halve 
hectare en een even groor weiland, biedr zes sraan
plaatscn, in plaats van de gebruikclijke rachrig per 
hectare. 
Her voorzieningsniveau is eenvoudig. Er is een com
post-toilet zonder warerspoeling en als je daar 's 
avonds heen wilt dan heb je een zaklanraarn nodig, 
want er is (gelukkig) geen verlichting op de cam
ping. Wei is er een douche- en (af)wasgelegenheid 
mer warm en koud water, alsmedc ccn koelkasr voor 
gezamenlijk gebruik. 
Op de camping zijn in de afgclopen jaren steeds 
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mecr voorwaarden geschapcn voor her behoud 
en/of de komst van allerlei reprielen en amfibicen. 
Zo is er een rwecral vijvers gegraven, waarvan de 
kleinsre rrouwens gevuld wordr door her middels 
helofyren (= warcr + moerasplamcn) gefilcerde dou
che- en waswatcr. Ook worden de reeds aanwczige 
heggen onderhouden en zijn er een paar nieuwe 
aangelegd. Hier en daar is bewusr wac kaalslag 
gccreeerd voor padden die daar behoefce aan hebben 
en er zijn over her cerrein verspreid diverse kleinere 
bassins cer grore van een drinkbak voor vee of klei
ner, door Rob trouwens hardnekkig aangeduid als 
'poelekes'. 

DEOMGEVING 

De camping ligr achr kilometer van Crocq, een 
plaats in her zuidoosren van de C reuse. D ie deparre
menr vormt samen mer de Correze en de Hame
Vienne de provincie Limousin. Tigouleix (nice de 
naam van de camping, wane die is er nog nice, maar 
van de plek) ligt op 720 meter hoogte. In her zuid 

I3oomkikkcr (Hyln. arboren) 
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wesren ligr her Plateau de Millevaches dar 
gemiddeld nog ccn paar honderd meter hoger is. 
Noordelijker is her weer een paar honderd meter 
lager. Gemiddeld hebben deze hoogreverschillen 
zekcr invloed op de tcmperatuur. 
De naaste omgeving (cen straal van I 5 km) kcn
mcrkt zich door kleinschaligheid. Bos(bouw) en 
veereelt vooral en in mindere marc akkerbouw. De 

percelcn zijn doorgaans begrensd door hcggen en 
muurrjcs en in vee! mindere mace door hekken. Her 
landschap is scerk geaccidenteerd. Er zijn veel meren 
en meenjes, bovendien wordr her gebied doorsne
den door diverse rivieren waaronder de Creuse 
waaraan her deparcemcnt de naam oncleent. 
Her gcbied is dunbevolkt, ook voor Franse bcgrip
pen. 

ONDERZOEK 

Nacuurlijk ben jc als verwoed licA1ebbcr bcnieuwd 
war je tijdens je vakanrie zoal tegenkomr aan reptie
len en amfibieen. 
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Her aardigc van ecn vcrblijf op Tigouleix is dar je 
qua nieuwsgierigheid Rob Veen bijna niet kan over
treffen. Waar elders campingbazen op zoek gaan 
naar hun spa zodra je meldt een slang te hebben 
gevonden, wil Rob onmiddellijk wcten waar, wan
neer en war precies. En andersom geeft hij ook 
graag meldingen door. Om aan deze passie cnige 
srrucruur re geven en revens een (forse) bijdrage re 
leveren aan de inzichten omrrenr her voorkomen 
van herpetofauna is Rob als lid van de GMHL 
(Groupe Mammalogique et Herpetologique du 
Limousin) fanariek op zoek naar waarnemingen van 
reptielen en amfibiecn in 'zijn' gebied. Genoemde 
organisarie heeft een mooi uitgevoerde en uirgebrei
de atlas uirgegeven (GMHL, 2000), waaraan ook 
Rob een forse bijdrage heeft geleverd. Aangezien her 
aanral waarnemingen nog steeds roeneemr en 
uireraard nooir ophoudr is her bock als zodanig nier 
definirief. Toch geefr her een goede indicarie van 
waar war voorkomt en onder welke omsrandighe
den. Naast reprielen en amfibieen worden ook 
zoogdieren behandeld. Pcrsoonlijk betreurde ik her 
ontbreken van (roof)vogels, want ook daaraan is de 
Creuse zeer rijk, maar op Tigouleix is een vogeladas 
van de Limousin aanwezig. 

G lad de Slang ( Coronella austriaca) 
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DE DIEREN 

War hebben we zelf gezien? De dcskundigheid ont
brak om larven van amfibieen goed re kunnen derer
rnincren, daarom blijven die hicr buitcn beschou
wing hoewel ze er dankzij de koude starr van de 
zorner eind juli en begin augustus nog vee! waren. 
Om een behoorlijk lijstje samen te srellen hoef je de 
camping eigenlijk nier af, want echr waar, zonder al 
re veel capriolen, gewoon in de buurr van de tent of 
op weg naar de wasruimre zijn de volgende soorren 
gesignalcerd: Groene Kikkcr (Rana esculenta), 
Bruine Kikker (Rana tempomritt), Springkikker 
(Rtllut dalmatina) , Boomkikkcr (Hyla arborea) , 
Gewone Pad (Bufo bufo), Bufo bufo spinosus, 
Vroeclmeesterpad (Aiytes obstetricam), Hazclworm 
(Anguis fi-agilis), Muurhagedis (Podarcis mum/is), 
Zandhagedis (Lacerta agilis), Ringslang (Natrix 
natrix) en Gladde Slang ( Coronella awtrica). 
Boeiend is her om re zien hoe bepaalde dieren ook 
op zo'n beperkte plek als een camping uireraard toch 
hun voorkeur hebben ten aam.ien van de biotoop. 
Zo zirren de jonge boomkikkcrs sreevasr b ij mooi 
weer re zonnen in de bramensrruiken naasr de vijver. 
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De hazelwormen werden gevonden na her omdraai
en van war op de grond liggend afValhour. De 
Vroedmeesrerpad is re vinden in de buurt van her 
kaal gemaakte (en gehouden) hellinkje van een paar 
meter hoog regenover de sral. In augustus is her wei 
zo'n beerje voorbij maar daarvoor is her karakre
risrieke gefluit 's avonds goed re horen. De 
Zandhagedis houdr zich ook in die buurr op, rerwijl 
de Muurhagdis vooral regen en rond de bebouwing 
re vinden is. De G roene Kikkers in en rond de vij
vers, evenals de Bruine Kikker. De Springkikker 
doer z'n naam eer aan en wei over de hele camping. 
Ringslangen (de verschillende afmeringen van de 
waargenomen dieren maken duidelijk dar her om 
meerdere exemplaren gaat) vooral in de buurr van 
vijver(tje)s, maar ook wei eens bij een 'droge' heg. 

Her qua soorren rijksre plekje is gelegen russen de 
schuur en de sral. Als je daar I 0 x I 0 meter zou 
afz.erten heb je aile genoemde soorren, mer uirzon
dering van de Boomkikker wiens bioroop (alrhans 
van de jongen) net rwinrig meter verderop begi nr. 
Wanr binnen deze 100 m2 heb je muren en muur
rjes, kale plekken van de oprit en her hellinkje, een 
warerbak, gras en struiken en een heg. 

Vuursalamander (Salamandra salamandm) 
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Daar zijn ook de Bufo's gevonden, alsmede de 

G ladde Slang. Hoewel in deze opsomming niet aan
wezig zijn ze er wei: de (larven van) salamanders. 
Namelijk Marmersalamander ( Ti·itums marmoratus) 
en de Vi n pootsalamander ( Triturus helveticus). 

Gez.ien de mooie omgeving is her naruurlijk een 
genot er op uit te gaan. Rob heefr van zijn hele 
ondcrz.oeksgebied srafkaarten (schaal I :25.000) en 
daarop zijn zowel reeds bewezen als mogel ijk inte
ressante plekken aan te wijzen. Bovengenoemde d ie
ren rref je uireraard ook elders aan en daarnaast heb

ben wij nog de volgencle soorren gezien: Aspisadder 
( Vipera asp is asp is), Adderringslang (Nan·ix maura) 
en de Escubapslang (Elaphe longissima). De Adder 
( Vipem bents) hebben wij nier gezien, maar Rob 
regclmarig. 
Tijdens ons laatste verblijf verrclcle een boer dar hij 
de dag revoren rijdens zijn zondagmiddagwandeling 
een tweeral Adders had gezien zo'n achr meter uir 
elkaar zonnend langs de weg nog geen kilometer 
van Tigouleix af. H er was ongeveer half vijf ge
weesr. Helaas was er de dagen dar wij verder om die 
rijd in de buurt waren geen of onvoldoende zon, 
want we hebben ze nier gezien. 
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Een slang die wei in de Creuze voorkomt, maar 
noch door Rob of ons (tot dusver) is gezien is de 
Geelgroene toornslang ( Cofuber viridiflavus). 
Verder troffen we nog aan: Levendbarende Hagedis 
(Lacerta vivipara), Smaragdhagedis (Lacerta viridis), 
Geelbuikvuurpad (Bombina variegata) en de 
Vuursalamander (Salamandra salamandra). 
Dit betreft aileen de herpetofauna. Het gaat te ver 
om hier ook een opsomming te geven van de bij
zondere flora en overige fauna. De vogelrijkdom is 
al even aangestipt en verder hebben we van alles 
gezien van bidsprinkhanen via bijzondere spinnen 
en kleinere zoogdieren rot vossen en henen. 

PLANNEN 

Het is de bedoeling dat de stal zowel als de schuur 
flink verbouwd gaan worden. In de stal komt een 
bescheiden naruureducatie museum met daarboven 
een aantal kamers met sanitair. 

Muurhagedis (Podarcis muralis) 
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Het zal dan mogelijk zijn om groepen te ontvangen, 
zodat ook belangstellenden van een vereniging (als 
WWF of Lacerta) gezamenlijk op Tigouleix kunnen 
verblijven en genieten van de overvloedige en vaak 
bijzondere natuur. 

LITERATUUR 

GMHL, 2000 . Mammiferes, Reptiles et 
Amphibiens du Limousin. Uitgegeven 111 ergen 
beheer. ISBN 2-9513670-0-7. 

HERPETO-CAMPING IN FRANCE 

In the Creuse, part of the Limousin-region in cen
tral France, there is a small and rather p rimitive 
camping, of which the owners are doing research on 
the herpetological fauna of the camping itself as well 
of the surroundings. Visitors are being informed 
about and asked for finding-places. A list is given of 
all species found so far by the author. 
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Ervaringen met een paa.rtje Boa constrictor als huisdier. 
1: Huisvesting; voeren en communicatie 

A.A.Verveen 
Poelwaai 3 

2162 HA Lisse 

INLEIDING 

Als kind woonde ik in bet vrocgere Nederlands 
lndie. Daar hicld ik o ngevaarlijke slangen als huis
dier (VERVEEN, 1965, biz. 340). In de jaren '60 
ror '70 heb ik nog verschillcnde soortcn reuzenslan
gen gehouden. Daaruir volgde een artikel in Lacerta 
(VERVEEN c.a., 1968) over mondror, waarvan de 
daarin beschreven bchandeling bij een schimmelin
fectie nog steeds wordt roegepast. Toen ik in 1991 
mer pcnsiocn ging besloor ik deze oude liefde weer 
serieus op te pakken. 
In zijn heel goed leesbare boek 'Three singles ro 
Adventure" beschrijft DURRELL zijn avonruren in 
Brits Gyuana. Hij vertelr dar de lndianen in dar 
land Afgodsslangen in hun hutten houden zoals wij 
katten. Ze ruimen rarten en muizen op en de jon
gcre diercn zijn de speelkameraadjes van de kinde
ren (I 965, biz. 148 en een fi·aaie rekening op biz. 
150). lk vraag mij af of die mensen ons hierin nier 

lang v66r zijn gegaan. 

In elk geval vormde zijn verhaal voor mij een reden 
om juisr Boa constrictor als huisdicr re kiezcn. Deze 
slang mag dan wei populair zijn, maar dar berekenr 
nog nier dar men al genoeg van ze weer. En war er 
nog over ze te leren vale kan ook voor hen die ande
re slangen of reptielen houden van belang zijn. 
lnmiddels hebben de twec boa's mij al mcer dan 
negen jaar lang "opgevoed". War ik van ze lecrde zal 
ik proberen in een aanral afleveringen verdcr tc vcr
tellen. 

DE EERSTE STAPPEN 

Eerst maakte ik ons huis slangdicht door aile ope
ningen af te zoeken en dichr te sroppen of mer 
volieregaas af te schermen. Daarop kocht ik bij een 
kweker in Noord-Brabant een paarrje Boa comtric
tor. Zij waren vier maanden oud (gehoren in mei)cn 
twcedc generarie nakweek van voornamelijk uar 
Suriname afkomsrige grootouders. 

Boa constrictor kruipr over de rakken aan her plafond. 
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Lcefruimte aan her plafond: takken, open terrarium met warerbak (en boa) en 
sch uilplaatsen (kokers) . 

De voor deze Surinaamse ondersoort rypische 
"weduwepunten", waarbij vee! zadelvlekken 
midden op de rug naar voor of achter uitsteken 
waren bij hen duidelijk zichrbaar. Her ware gezonde 
beesren die aan de mens en her hanreren door de 
mens gewend waren. 
Onze buren braclH ik op de hoogte. Enkclcn von
den her griezelig, de meeste interessam al zouden ze 
er nier over den ken het zelf re gaan docn. Maar ..... . 
sommige buren vinden het na hun kennismaking 
mer de boa's en hun gedrag zelfs zo leuk orn ze te 

verzorgen (fris water geven en soms war schoonma
ken) dat wij cen rouleerschema moeten gebruiken 
om hen nier releur re srellen wanneer wij een rijd 
weg zijn (ook nu de boa's volwassen 7.ijn)! Dar was 
een onverwachte meevaller. 

BIJTEN 

Vanaf her begin noreerde ik alles war ik mer de slan
gen zag gebcuren. Vroeger had ik al ervaren dat je 
anders roch vee! vergeer van war je hebr gezien. 

Vergeer-mij-nier" f.'lse in de wandcling van her vrouwrje. 
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Her vrouwcje Boa constrictor zit op de huishoud
crap ce "bidden" mer de grijsgevlekce wicce dode 
rat die samen met een zware leren wane uic haar 
bek hangc. 

Ik-heb-erge-honger" boodschap, waarbij zij door her 
nemen van de foro werd afgeleid. 
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Daar komc bij dar deze dieren behaJve bij her grijpcn 
van hun prooi en bij een afweerbeet verder heel erg 
langzaam en craag zijn. Veranderingen in posicie en 
in gedrag vallcn daardoor weinig op. 
Wanneer zij vanaf de geboorte aan mensen zijn 
gewend en dagelijks worden gehanteerd (ik aai ze 
standaard elke avond even kort voor ik naar bed ga) 
zullen zij zich zelden tot nooir mer een ahvcerbeec 
verdedigen. Je moet her wei heel erg bone makcn 
willen ze bijren. Ecn hond of een kat zal je veel eer
der een grauw, knauw of krab geven. Her mannecje 
heeft maar een keer gebeten. Hij was rocn 1,5 jaar 
oud en had zich om rwee spotlights aan her plafond 
gekronkeld waar ik hem met vee! moeite van af pro
beerde te halen. Toen blecf her zelfs maar bij een 
kleine schram. Her vrouwtje beet mij bij een gele
genheid rweemaaJ fors in een hand. Oat gebeurdc 
roen ik tijdens de geboorte haar jongen bij haar weg 
wilde halen om ce verhinderen dar zij ze plat drukte 
(PENZES, 1962; FOGEL, 1997, biz. 43) maar zij 
zal mij toen als een jongenrover hebben ervaren en 
her was van haar kane een terechre reactie. Ik heb 
verder maar niet ingegrepen, maar toen ik haar rwee 
uur later oprilde - waar zij zich nier regen verzettc -
vond ik inderdaad een gaaf en mooi maar helaas 
placgedrukt dood jong. De beer leverde war srevige 
schrammen op die goed genazcn. Dit zijn de enige 
afweerberen die mijn rwee boa's in negen jaar uir
deelden en dar is heel war minder dan de schram-

men die ik van gewone 
huiskar ten heb opgelopen. 

leder die zich met de verzorging 
van deze dieren bezighoudt zaJ 
ook het volgende wei zijn op
gevallen: Boa constrictor "be
schouwr" zijn verzorger en aile 
andere mensen als een "boa · 
mer handjes". Een aai over de . 
kop wordr gerolereerd. Bij her 
verversen van de drinkbakjes en 
de warerbak en bij her vcrscho
nen van delen van her terrarium 
wordt er vaak zelfs nice een keer 
gerongeld. Ze blijven rustig sla
pen, zelfs als her halve terrarium 
wordt leeggehaald en daarna weer 
bijgewerkt. Sjouwen ze in huis 
rond, dan "verrrouwen" zij er op 
dar je netjes over hen hcen scapc. 
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Ns zij in her (geheel glazen) terrarium zirren, war 
meesral her geval is, dan wordr alles war er buiren 
her terrarium gebeurr door mijn huiskamerboa's 
genegeerd, behalve wanneer er een heel enkele keer 
door een bezoeker wordr gerookr. Dan worden ze 
wakker en kruipen in de grore warerbak. Is dir een 
ingeboren beseherming regen brandgevaar? Her lijkr 
er wei op. 

BEHUIZING 

Vanaf her begin hield ik de dieren in de huiskamer, 
eersr in sreeds grorere van aile zijkanren doorziehri
ge rerraria (mer daarin gebieden van versehillende 
remperaruur), zodar zij wenden aan onze dagelijkse 
omgeving en aile variarie daarin. Toen zij 16 maan
den oud en 80 em (man) en 120 em (vrouw) lang 
en resp. 400 en 1000 gram wogen verhuisde ik ze 
naar rwee grore meidoornrakken die ik zorgvuldig 
van dooms had onrdaan en aan ons plafond in de 
huiskamer had opgehangen. Hiermee gaf ik ze een 
kruipruimre van ongeveer 10 merer raklengre. Her 
verwarmde rerrarium hing ik aan rouwen in karrol
len russen de rakken op, zodar ze er naar wens in en 
uir konden kruipen en ze nog een merer of rwee 
exrra kruipruimre hadden (zie foro's). Ik had de rak
ken zo opgehangen dar er geen oversreekpunren 
naar deur, raam, kasr of plank waren die korrer 
waren dan 80 em, rerwijl her laagsre punr van de 
rakken op 1,9 m boven de vloer lag. Ik kon de die
ren hierdoor makkelijk benaderen, rerwijl zij er nier 
uir konden klimmen. 
Toeh vond ik vaak 's morgens een slang in de huis
kamer, meesral in een ronde koker die ik ergens had 
liggen. Toen ik ook enkele kokers had opgehangen 
was her mer hun onrsnappen gedaan. Ik had er nier 
aan gedaehr hen ook daar een goede sehuilplaars re 
geven. 
In de kokers plaarsre ik een 12 W verwarmingsmar

je onder een opgerolde kranr. Her bijkomend voor
deel van de kranr was dar ik de boa's zonodig mak
kelijk uir de koker kon sehuiven. 
Her verblijf in de rakken aan her plafond ging heel 
goed, behalve dar zij wei eens urine lieren lopen 
(meesral zerren zij dar in her bad in her terrarium 
af). Dar was heel vervclend en dus noreerde ik in 
her vervolg ook hun urine en onrlasring dara om re 
weren re komen of er sysreem in zar. 
Zij aren ook goed en de hele siruarie was zo handig 

Lacerta 59(3) * 2001 

dar ik her makkelijk erende vrouwrje in de rakken 
uir de hand kon voeren. 
Toen zij drie jaar oud waren began her vrouwrje 
naar de vloer re kijken en onrsnapre vaak uir de rak
ken. Daarop maakre ik op een aanreehrblad een ter
rarium van gehard glas dar 200 em lang, 55 em 
breed en 1 OOem hoog was, mer rwee glazen sehuif
deuren die mer een sleurcl werden afgesloren. Her 
gehecl sraar in de huiskamer boven op een 80 em 
hoge boekenkasr. De venrilarieopeningen in de 
bovenkanr sloor ik mer volieregaas af. Daarop plaar
sre ik een 25 W lamp voor de naehr en een 60 W 
lamp voor overdag. Op de bodem van her terrarium 

legde ik rwee verwarmingsmarren van 48 en van 
12W die ik mer een kranr (regen eondensarie) onder 
een vel braadplasrie zorgvuldig mer glad plasrie rape 
afplakre om elekrriseh eonracr mer urine en warer re 
voorkomen. Daarop legde ik een dubbele laag kran
ren mer een drie ror vijf em dikke laag hoursnippers 
er op, zodar de boa's de keus hadden russen del en 
die de huiskamerremperaruur hadden en delen die 
warmer ror veel warmer waren. Een sehuilplaars 
(plasrie por mer opening) boven op her marje van 
12 W (ook elekrriseh gdsoleerd en voorzien van de 
dubbele laag kranren), een verwarmde warerbak, 
drinkbakjes, een planr in een por (Porrugees gras of 
een huiskamer varen doen her heel goed), een grore 
rak van bodem ror bovenkanr over rweederde van de 
lengre van her terrarium en een hoog opgehangen 
kleine rak mer rwee lampen (25 en 60 W) die de 
rakken via de venrilarieopeningen besehenen eom
plereerden hun verblijf. In her terrarium zijn zowel 
flink warme (55°C op de kranren onder de hour
snippers; boven de grore verwarmingsmar), warme, 
koudere en koude plaarsen (de laarsre hebben de 
remperaruur van de huiskamer: 18-21 oC in de loop 
van de dag, 16°C vroeg in de oehrend). Deze rem
peraruren kunnen in de zomer naruurlijk hager zijn, 
waardoor de dieren zowel de dag-naehr eyclus als de 
jaarcyclus meemaken. De rijdklokken van de lam
pen en de rhermosraar voor de marverwarming zijn 
afgesreld op her halve uur russen zomcr- en winrer
rijd. Via de omgeving van her terrarium komen deze 
overgangen daardoor bij de slangen war geleidelijker 
over. 
Toen de boa's 3,5 jaar oud waren verhuisde ik ze 
naar dir rerrarium.Her vrouwrje woog roen 4,5 kg 
en was 185 em lang, her mannerje woog 2 kg en was 
130 em lang. 
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Sindsdien is her verblijfgedrag van de dieren nier 
veranderd: her vrouwrje zit meesral op de bodem, 
rerwijl her mannerje meesral zo hoog mogelijk in her 
terrarium op de kleinsre rak onder de 60 W lamp 
zit. Overdag zir hij dan in een omgeving van onge
veer 34°C, maar regen de ochrend is die in de win
ter rot l6°C gedaald. Hoewel hij makkelijk een war
mere plek kan opzoeken doer hij dar nier. Dir houdr 
hij nu al jaren vol en hij heefr er kennelijk geen pro
blemen mee. Hij is goed gezond, seksueel acrief, 
zorgde voor nageslachr en weegr inmiddels meer dan 
5 kg. 
Hoewel her terrarium nier zo groor is hebben de die
ren wei de ruimre: zodra zij duidelijk maken er uir 
re willen mogen zij dar (wanneer ik rhuis ben). Her 
vrouwrje maakr dir duidelijk door regen de glazen 
schuifdeuren re gaan duwen, her mannerje door re 
proberen door regen de glazen bovenkant re duwen. 
Her vrouwrje mag dan door ons huis kruipen. Her 
mannerje zer ik in de rakken aan her plafond. Een 
enkele keer heb ik de indruk dar her vrouwrje ook in 
die rakken wil, maar meesral heefr zij er dan na een 
half uur genoeg van en gaar naar beneden kij
ken.Wanneer ik dan onder haar ga sraan kruipr zij 
dikwijls via mijn handen weer uir de rakken. 
Kennelijk heefr zij er verrrouwen in dar ik haar nier 
Iaar vallen, want her overbruggen van de minimaal 
I ,9 m grore afsrand naar de vloer kan aileen goed 
gaan als ik haar daarbij erg srevig vasrhoud.Her ter
rarium is de dieren verrrouwd. Na her voeren krui
pen zij er meesral uir eigen beweging weer in rerug. 
Ik heb enkele keren de glazen schuifdeuren per 
ongeluk een dag open Iaten sraan maar zij kropen er 
roen nier uir. Als zij er uir willen zijn zij echrer in 
sraar een deur zover open re schuiven dar zij uir her 
terrarium kunnen onrsnappen. Dir is mij een keer 
overkomen roen de dieren vijf jaar oud waren en ik 
vergeren had de schuifdeur re vergrendelen. Her 
vrouwrje vond ik direct op een van haar srandaard 
schuilplaarsen in huis rerug, maar her mannerje 
kwam pas na zeven weken revoorschijn, op zoek 
naar water. 
Vermoedelijk had hij zich op een onbereikbare 
plaars in een van de sroelen van ons banksrel ver
sropr gehouden. Nadar hij in her terrarium was gezer 
begon hij mereen re drinken. Hij was nier erg hon
gerig want hij had rwee dagen later aan een rat van 
160 g genoeg hoewel hij roen ,31 kg woog en 1.6 m 
lang was. 
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INTERACTIE 

Toen de dieren ongeveer een jaar oud waren scha
kelde ik van muizen over op rarren door de rarren 
korr in een muizenverblijf re houden zodar zij ook 
naar muis roken. Vanaf de leefrijd van 1,5 jaar voer
de ik hen uirsluirend mer dode diepvriesrarren, die 
ik eersr 24 uur lier ontdooien. 
Her mannerje was vanaf her begin een 'rrage' erer 
die lang naar zijn prooi keek voor hij begon re eren. 
Her vrouwrje hapr alrijd snel roe. Om de voeding 
van her mannerje re controleren stop ik hem in een 
grore doos waarin de dode rarren op een verwar
mingsmarje liggen omdar hij dan vlorrer eer. De 
sraarren van de rarren sreken door openingen naar 
buiren zodar ik kan zien hoever hij is gevorderd. 
Meesral begin ik hiermee om rwee uur 's middags. 
War er dan 's avonds over is krijgt her vrouwtje er 
meesral bij en anders houd ik hem Ianger in de 
doos. 
De dode rarren (en soms een dood konijn) heb ik 
her vrouwtje vanaf de leefrijd van 100 weken (een 
kleine rwee jaar) alrijd uir de hand gevoerd. Her 
werd snel duidelijk dar zij degene die haar voerde 
goed kende. Toen zij nog in de rakken zar volgde zij 
mij mer haar kop als zij honger had en ik langs de 
rakken liep. Zij deed dir nier wanneer mijn vrouw 
of een ander haar passeerde. Sinds zij in her terrari
um zit mag zij door her huis kruipen wanneer zij er 
uir wil. Als her mannerje er uir wil gaar hij in de rak
ken aan her plafond. Wanneer her vrouwrje honge
rig is komr zij mij in de zirhoek opzoeken en nooir 
mijn vrouw die op de andere bank zit. Zij kruipr 
dan over de leuning van de bank (zie foro) en pas
seen mij vervolgens op een afsrand van zo'n 25 em. 
Meesral leg ik dan even een hand op haar om haar 
re Iaten merken dar ik haar heb gezien. Vervolgens 
kruipr zij omhoog om op de planken die in de zit
hoek aan de muur zirren re kruipen. 
Ik interprereer dir klimgedrag in mijn nabijheid ook 
als een signaal aan mij, omdar ik haar alrijd 'in de 
hoogre' voer: eersr zar zij in de rakken en naderhand 
zerre ik haar op her 'platform' van een huishoud 
trap. Zij mag nier op de planken boven de zirbank 
klimmen omdar zij daar de spullen afduwr. In die 
fase pak ik haar op en zer haar elders in huis op de 
vloer. 
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Dikwijls herhaalr zij dir gebeuren. Ten slone heefr 
zij genoeg rondgekropen en kruipr ergens onder een 
sroel of, nu zij lang en srerk genoeg is, weer rerug in 
her 80 em hoven de vloer sraande en nog voor haar 
open sraande rerrarium. 
Dir kruipparroon inclusief her klimmen op de bank 
en her voor haar verboden omhoog klimmen besraar 
al jaren en zij is er aan gewend dar ik haar iedere keer 
weer in de gang zer wanneer zij de planken op wil. 
Zij proresreen dan wei iers, maar haar proresr maakr 
geen serieuze indruk. Daarom vermoed ik dar her 
een spomaan aangeleerde variam is van haar jachrre
penoire, zodar zij mij kan "venellen" dar ik aan haar 
komende voeding moe£ denken. Ik noem dir haar 
"vergeer-mij-nier signaal". 
Wanneer zij heel hongerig is komr er nog een fasci
nerend gedragsaspec£ bij. Nadar zij hoven op de zir
bank is gekropen kijkr zij mij dan van een afsrand 
van zo'n 50 em een minuur of 10 srrak aan. Dir 
gebeurde voor her eers£ nadar ik haar een maahijd 
van voor haar normale omvang had gegeven waar zij 
nier genoeg aan bleek re hebben {aile prooien wer
den fel geslagen). Zes dagen larer wilde zij rondkrui
pen en kroop nier aileen over de bank maar boven
dien ook nog op mijn knieen en keek mij lang srrak 
aan. Dir bleef maar duren en ren slone riep ik naar 
mijn vrouw, die elders in huis was, de camera re pak
ken en hier een foro van re maken. Wei werd her 
vrouwrje erdoor afgeleid en keek naar de camera (zie 
foro). Recem overkwam dir srrak lang aankijken mij 
weer, hoewel zij wen nier op mijn benen kroop. 
Beide keren imerprereerde ik dir gedrag als een sig
naal voor enorme hanger. Ik legde dan prompr veel 
voedsel re omdooien zodar ik haar de volgende of 
daarop volgende dag een srevig maal kon voeren. Uir 
haar eergedrag bleek beide keren dar zij inderdaad 
erg hongerig was. Haar eersre prooislag was sreeds 
ongemeen vlug en fel en weinig gerichr (zomaar 
ergens op her lijf van de prooi), waardoor ook mijn 
gehandschoende hand mee wero geslagen. Alle vol
gende maahijden legde ik dan ook een grorere hoe
veelheid voedsel klaar. Naderhand bleek uir de 
groeicurve dar zij beide keren in een groeispun zar 
waarvan de eersre als voorbereiding op de voon
plaming werd ingezer {en de rweede misschien ook 
wei, maar dar weer ik nog nier zeker omdar deze 
groei nog bezig was op her momem dar ik dir ani
kel schreef). 
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HET VOERRITUEEL 

Her voeren gebeun, al jaren, op een srandaard 
manier en rijd om her vrouwrje re leren dar dir voor 
haar de enige siruarie is waarin zij prooi kan en mag 
slaan. NB. Mochr zij zo groo£ worden dar ik haar 
nier meer makkelijk kan dragen (ik verwachr dir 
voor haar nier, maar je kan nier weren) dan srop ik 
mer her uir de hand voeren. Toen ik nog levende 
prooi voerde zag ik dar de muis of ra£ meesral al 
binnen seconden na de slag blauw en bewusreloos 
was. Ik denk dar de bloedvoorziening van hersenen 
en ledemaren mereen word£ gesropr. Wanneer een 
forse reuzenslang zich mer een prooislag om je zou 
wikkelen krijg je daardoor nier meer de kans om dar 
re overleven. Evemuele helpers moeren je binnen 
vier minuren bevrijden om blijvende hersenbescha
diging of erger re voorkomen, nog afgezien van de 
zware huidverwondingen. Ik denk dar ze dar nier 
lukr wam zulke dieren zijn heel srerk.Tussen achr en 
negen uur 's avonds srop ik haar in een doos en 
weeg ik haar voor ik haar hoven op een 1 ,3 m hoge 
keukemrap neerleg (zie foro) die ik revoren midden 
in onze huiskamer op een plasric zeil heb gezer. Zo 
kan ik haar op handhoogre voeren. Sinds zij her 
gewichr van 10 kg heefr bereikr ze£ ik als voorzorgs
maarregel een beschermkap voor mijn gezichr op 
omdar een rrekbee£ van haar nu flinke scheuren in 
de huid kan geven. Mijn vrouw is eralrijd bij om in 
re grijpen. Dar is nog nooir nodig geweesr. 
Evemuele roeschouwers zinen op rwee merer 
afsrand op de zirbank. Vervolgens rrek ik een paar 
zware leren fierswamen aan waarmee ik haar relkens 
een dode prooi mer de kop naar voren aanreik. Die 
houd ik meesral eersr een cemimerer of 20 onder 
haar kop om haar her geursignaal re geven. Zodra zij 
dar merkr rich£ zij zich en komr heel langzaam op 
de prooi af, die zij vaak eersr rusrig berongelr. 
Gedurende de eersre helfr van de maahijdsessie slaar 
zij mij die dan binnen enkele seconden fel uir de 
hand, waarbij je soms haar randen over her leer van 
de handschoen hoon glijden. Nu en dan pakr zij 
mer de prooi ook de handschoen mee (zie foro). Zij 
heeft: nooi r aileen de handschoen gepakr. 
Wanneer zij ook de handschoen slaar geef ik mee en 
rrek erna mijn hand er voorzichrig uir. Soms ben ik 
bang dar zij ook de handschoen mee naar binnen zal 
werken, maar dar gebeun nier. Zodra zij de prooi 
gaa£ verzwelgen laar zij de handschoen op de grond 
vall en. 
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Hoewel ik haar nu al meer dan zeven jaar op deze 
manier voer, is en blijft her momem dar zij fel £Oe
slaat onvoorspelbaar en roept her zowel bij mij als 
bij de £Oeschouwers daardoor al£ijd een schrikreactie 
op. Je weer dar her snel komt, maar her gebeun 
al£ijd op een onvoorspelbaar ogenblik en zo plO£se
ling en fel - zolang zij niet verzadigd raakt - dar je 
blijft schrikken. 

"BIDDEN VOOR HET ETEN" 

Her vrouwtje wurgt haar dode prooi niet maar laat 
die rus£ig £Ussen haar kaken omlaag hangen (her 
mannetje eet altijd in her donker, dus weer ik daar 
weinig van) (zie fo£0). Bij de eerste prooi van de 
maal£ijd wacht zij al£ijd een flinke £ijd voor zij die 
gaat verslinden (Tabel 1 ). Dit gedrag imrigeerde mij 
en ik ging er daarom £Oe over om aile details van 
haar eten te nO£eren (vanaf haar leef£ijd van 193 
weken, zij was £Oen dus bijna vier jaar oud). Dit 
wachten kan lang duren, zelfs als zij heel hongerig is 
(na de £Wee genoemde bedelpanijen wach[[e zij res
pec£ievelijk 32 en 5 minU£en voor zij begon te eten, 
hoewel zij in beide gevallen die eerste prooi heel fel 
en slecht gericht had geslagen). 
Bij de er op volgende prooien van dezelfde maal£ijd 
komt wachten weinig of niet voor. 
Dit aspect van her eetgedrag van reuzenslangen op 
dode en niet omslingerde prooi is maar een keer 
beschreven. POPE (1961, biz. 94) vermeldt dar zijn 
Sylvia (een Python molurus) bij de eerste dode prooi 
lang wach[[e met her verzwelgen ervan. Hij dacht 
dar de python zich eerst op moest warmen. 
Ik vermoed dar zij op de productie van speeksel 
moet wachren, omdat zij aile volgende prooien 
meestal direct na her grijpen verzwelgt. Van opwar
men is geen sprake omdat er geen kronkel om de rat 
ligr en zij ook verder geen tekenen van extra spier
spanning ver£Oom. Als zij tussemijds eens een prooi 
loslaat dan is die nog droog, terwijl bij her verzwel
gen ervan duidelijk een overvloedige afscheiding 
van speeksel optreedt. Die is goed te zien wanneer je 
haar met een zaklantaarn in de bek schijnt (wat haar 
koud laat). Bovendien hangt dit patroon, zoals 
gezegd, niet van haar honger af. Ook wanneer zij 
heel erg hongerig is en heel fel slaat kan her erna 
lang duren voor zij gaat eten. 
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Zodra zij haar prooi eenmaal beet heefr, ook al 
hangt die uit haar bek, heeft zij nergens anders oog 
voor en kan men haar rustig benaderen om te kijken 
war zij doer. Zij viel in die fase eens op de grond 
omdat zij zich met de staart niet goed vast hield, 
maar zij trok zich zelfs van de val van een hoogte van 
meer dan een meter niets aan -terwijl zij £Oen bijna 
10 kg woog- en ging rustig door met her vasthouden 
en, even later, verzwelgen van de rat. FOEKEMA 
(1973, biz. 142) venelt iets dergelijks: her dier is zo 
op de prooi geconcemreerd dar je her kluwen slang
met-prooi rustig op kum pakken om her ergens 
anders neer te leggen. 
Toen zij haar prooi op had zette ik haar eerst weer 
hoven op de trap voor ik verder ging met voeren. 
Daarbij had ik er zoals altijd wei goed op gelet dar ik 
de ratten aileen met de handschoen had gepakt om 
niet zelf naar rat te ruiken. 
Voor elke volgende prooi blijft her ri£Ueel herzelfde: 
kap op, handschoenen aan en de prooi met de kop 
naar voren aanbieden. Wanneer zij bijna genoeg 
heeft gegeten worden haar uitslagen minder fel, 
maar soms volgt toch weer een felle reactie nadat zij 
eerst de indruk maakte wei genoeg te hebben gege
ten. Ik vermoed dar de soms bij een volgende prooi 
optredende wachttijd (Tabel 1) wordt veroorzaakt 
doordat zij beweging heeft gevoeld. Oat kan her 
geval zijn wanneer zij de handschoen meeslaat en 
mijn hand vertraagd meegeeft zodat zij een weer

stand voelt. Bovendien haal ik dan mijn hand er 
voorzichtig uit, waardoor de prooi soms beweegt. 
Maar zij wurgt die prooi dan niet. Aileen wanneer ik 
de prooi met opzet flink beweeg nadat zij die heeft 
geslagen slaat zij er een kronkel om en wurgt voor zij 
gaat eten. 
Hoewel her slaan van de prooi meestal gebeun vanaf 
een afstand van nul tot £Wee a drie cemimeter, is zij 
wei degelijk in staat grotere afstanden te overbrug
gen. Toen zij 6,5 jaar oud was en een lengte had van 
235 em gaf ik haar voor de variatie een dood konijn 
(zij had al eerder konijn gegeten). Ik dacht dar zij er 
niet veel belangsrelling voor had en wisselde van 
plaats om her konijn elders opnieuw aan te bieden. 
Maar ik kwam met lege handen aan. Terwijl ik rond
liep had zij her konijn heel precies en razendsnel 
over een afstand van een halve meter uit mijn han
den geplukt en zelfs de handschoen niet aangeraakt. 
Ook had geen van de anderen die erbij waren her 
gezien, zo snel was her gebeurd. 
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De felle slag op een prooi is niet mer her blote oog 
re volgen. In een flits zit de dode rat die eerst in de 
handschoen zat in de bek van de slang (en in de 
kronkels wanneer zij wurgt). Pas wanneer zij bijna is 
verzadigd zijn de opeenvolgende fasen van her ope
nen van de bek, her sluiren om de kop van de prooi 
en her rerugrrekken van de kop van de boa met de 
prooi in de bek duidelijk te zien. 

"IK BEN VERZADIGD, DANKJE" 

Als zij verzadigd is maakt zij dar duidelijk door de 
volgende prooi te weigeren. Wanneer ik nog een rat 
over heb, blijf ik soms aandringen, hoewel ik war ik 
over heb weer invries en ik haar die rat de volgende 
keer als eersre aanreik. Wanneer ik maar lang genoeg 
aandring "verwaardigt" zij zich soms de eersr gewei
gerde prooi langzaam beet te pakken. Een enkele 
keer begint zij zelfs even "mer lange randen" te eren 
zonder de prooi verder vast te houden, en dan laat 
zij de rat op de grond vallen zonder er naar om re 
kijken. 
De keren dar dit gebeurde barsne iedereen die erbij 
was in lachen uir omdat haar boodschap niet aileen 
onverwacht maar ook heel duidelijk was: "Aardig 
dar je me nog war geeft, maar geloof me nu maar: ik 
heb echt meer dan genoeg gehad". 
Her mannetje is veel minder communicarief maar 
dit zal wei komen doordat ik hem niet uir de hand 
kan voeren omdar hij zo heel lang wachr voor hij 
roeslaar. Pak ik hem vast om hem bijvoorbeeld op 
de rakken te zetten wanneer hij wil wandelen, dan 
laat hij zich alrijd mer moeire losmaken en blijft een 
minuut of tien war zenuwachtig. Daarna blijft hij 
echter bij je op schoot of om je arm of om een leu
ning van de stoel gekronkeld zirren. Her vrouwrje 
laat zich daarentegen alrijd zonder enig probleem 
oppakken en blijfr ook dan heel rustig. Maar zij 
blijfr nier bij je zirren en zoekr een eigen plek op. 
Dit verschil in gedrag is al die jaren heel uirgespro
ken aanwezig geweest. 
Wanneer alles op is aai ik her vrouwtje even srevig 
over de kop (nu zonder handschoenen) en zer haar 
dan met trap en al voor de deur van her terrarium. 
Zij kruipr er uir zichzelf in terug. 
Wanneer zij hongerig blijfr is dar ook duidelijk re 
zien. Zij blijft dan rot en met de laatsre prooi fel 
slaan. 
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Bovendien heefr zij er dan na afloop geen zin in zelf 
weer in her terrarium rerug re kruipen en blijfr 
wachten of er roch war komt. Wanneer dar uitblijfr 
kruipr zij er ren slorre roch in. Maar in zo'n siruarie 
zorg ik er wei voor dar zij binnen enkele dagen 
wordt bijgevoerd. 
Her Ieven mer een boa is Ieven mer een heel lang
zaam dier (her enige snelle is de honger- of afweer
slag). Z6 langzaam dar wij er niet op in zijn gesreld. 
Ook daarom is her belangrijk dar je alles noreert war 
je opvalt zodar je na kan gaan war er is gebeurd. 
Zelfs de voorrbeweging is z6 langzaam dar die nier 
auromatisch je aandachr trekr. Wanneer wij gasren 
hebben (die altijd weten dar ik boa's in huis houd) 
terwijl her mannerje in de rakken aan her (lage) pia
fond zit dan zien zij die boa niet, ook niet wanneer 
hij heen en weer kruipt. 

CONCLUSIE 

Her is mij duidelijk geworden dar "zelfs een boa" 
haar verzorger zo goed leert kennen dar de slang je 
war kan "zeggen", op voorwaarde dar je bereid bent 
lang en goed naar her dier re kijken en alles conse
quent re noteren, her altijd zelf op dezelfde stan
daard manier uir de hand re voeren (NIETdoen 
wanneer her gevaarlijk grote slangen berrefr), her 
door her terrarium of de kamer rond re Iaten krui
pen wanneer her dar wil en de signalen die her dier 
je gceft te leren, op re merken, te interpreteren, er op 
re reageren en te kijken of je reac£ie inderdaad de 
goede was. 
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KEEPING A PAIR OF Boa constrictor AS 
PETS: 
1. HOUSING, FEEDING AND COM
MUNICATION 

The author bought in 1991 a second-generation 
captivity-born pair of Boa constrictor probably of the 
Suriname variety, age 16 weeks, to keep as pets. The 
animals were handled at least once daily by a short
duration touch. They are quite dependable. Each 
one bit only once during their 9-year stay in our 
house and upon serious provocation only. The bites 
were not serious and healed well. 
They were at first kept in terraria of increasing size. 
From the age of 16 months on they lived on haw
thorn branches suspended from the ceiling of our 
living room. Hiding places and a water bathwere 
suspended in addition. When they were 3.5 years 
the female started to climb out of the branches at 
that dme and preferred to stay on the bortom. I 
then placed both into a larger terrarium. In case 
they wanted to crawl about the female was allowed 
to use our house, while the male, who likes high 
places, was put in the hawthorn branches. 
Because I fed her by hand from the age of about two 
years onward she learned to know me quite well. 
When she was hungry she followed me with her 
head when I passed her. She did not show this beha
viour when other people walked about. 
When she crawls through our house she will al
ways end up on the back of the lounge suite on 
which I am sitting and never on the one my wife sits 
on. She then crawls along me at a distance of about 
0.25 m. I interpreted this behaviour as hunting, but 
with the addition of a "do-not-forget-me" signal 
addressed to me. 
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When she is very hungry she "begs for food" by 
staring at my face for a period of about 1 0 minutes 
from this position. She may even move onto my 
knees when she does this (see picture, taken at the 
end of such a period when she became distracted 
by the camera). I responded to this kind of signal 
by thawing out an extra meal for the following eve
ning or the next one, at which she in both cases 
appeared to be quite hungry indeed. 
I plan to stop handfeeding her when she is roo 
heavy to carry her with ease. I saw that living prey 
becomes cyanotic and loses conciousness within 
seconds after the strike. A succesful feeding strike 
at you will, therefore, be fatal since the snake will 
be too strong for your assistants to be able to free 
you within the four minutes left to you to survive 
without a lasting brain damage or worse (not coun
ting the rents). 
The male has been a fickle eater from the very 
beginning: he waits a long time before he strikes at 
prey. The female is an eager eater. When I started to 
feed them dead prey (mostly rats) I always put the 
male with his dead prey on a 12 W heater math in a 
box {also to be able to record the amount he eats). 
I fed the female by hand to satiation ever since, with 
the use of a standard ritual to obtain a standard situ
ation in which she is allowed to strike. Between 8 
and 9 p.m. she is weighed at first. I then place her 
on the wooden platform of a stepladder, that I put 
in our sirring room. The platform lies 1.3 m above 
the floor. I use a pair of heavy leather mitten to offer 
her prey. After she reached a weight of about 1 0 kg 
I used a mask of dear plastic in addition to protect 
my face. The female does not constrict her prey any
more, unless I move it about after her strike. 
At each feeding session the female exhibited an ini
tial waiting time (IWT) for her very first prey, kee
ping the rat or rabbit suspended between her jaws 
(Table l).IWTvaries between 4 (minimum) and 60 
minutes. We joke that "she prays before her meal". 
Subsequent prey is usually swallowed immediately 
after the strike, unless it has been moved during or 
after her catch. In such a case she waited again and 
for a duration of several minutes, without constric
tion. Perhaps to be sure it is a dead one indeed. Such 
a movement during the strike may occur when she 
rakes the mitten in stride. I have not always been 
able to follow her strike with my hand and she, 
hence, must have felt a resistance in those cases. 
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I subsequenrly had ro rake my hand our of rhe mir
ren, which I do wirh care bur which she will have 
sensed roo. She did never pur her prey inro a sling 
in rhose cases, however. Thar occurred only when I 
intentionally shaked rhe prey vigorously after her 
strike. She probably needs rhe IWT ro wair for rhe 
acrivarion of her salivary glands. When prey is raken 
from her during rhe waiting period irs head is dry, 
in conrrasr wirh rhe copious salivation rhar occurs 
during swallowing. This is clearly visible when ones 
shines light into her mourh, which she does nor 
mind. 
I always tried ro feed her ro sariarion. Sariarion is 
announced by rhe slowing of her strike of which rhe 
phases become visible (opening of rhe jaws, nor very 

Tabel 1. IWT: lniriele Wachrrijd I Initial Waiting Time 

wide, rhen rhe strike and followed by retraction of 
rhe neck). She declines furrher prey when she is 
truly sariared. When I insist she may finally "graci
ously" accept ir, makes a few roken swallow move
ments whereupon she drops rhe rar ro rhe floor. 
Such a moment is quire funny because iris so unex
pectedly communicative. 
I became, hence, convinced rhar "even a boa" nor 
only learns ro know her keeper bur is even able ro 
"rell" him some rhings, provided one rakes rhe rime 
ro study rhe animal closely and ro note everything 
down, ro feed ir always by hand (NOT robe done 
wirh big snakes), ro ler ir crawl about when ir wants 
ro and ro learn as well as ro respond ro irs signals. 

Wachrrijd en volgnummer van de gegeren prooi, 31 voederingen uir roraal 33, vrouwrje Boa constrictor, leef
rijd: week 193 ror en mer 411 
Prey sequence number and waiting rimes for swallowed prey, 31 meals our of 33, female Boa consrricror, 
age: week 193 through 411 

Volgnummer prooi per maalrijd 1 2 3 4 5 6 7 
Prey succession number per meal 
Toraal aantal prooien per volgnr. 31 22 19 11 8 6 5 
Number of prey eaten, all meals 
Aantal prooien waarvoor haar 31 2 1 0 0 0 0 
wachrrijd grorer dan 0 minuren is 
Number of swallowed prey 
wirh waiting rime > 0 minutes 
Percentage prooien mer wachrrijd 100 9 5 0 0 0 0 
grorer dan 0 minuren 
Percentage of prey wirh waiting 
rimes > 0 minutes 
Minimale wachrrijd(minuren) 4 3 6 0 0 0 0 
Minimal waiting rime (minures) 
Maximale wachrrijd (minuren) 60 8 6 0 0 0 0 
Maximal waiting rime (minures) 
Gemiddelde wachrrijd (minuren) 18.5 5.5 6 0 0 0 0 
Average waiting rime (minutes) 
Variarie (standard deviarie) 10.8 - - - - - -
Standard deviation 
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Klimaten 4: de B-klimaten, woestijnen en steppen. 
N. de Leeuw & P. Floor 

p/a Oude Elburgerweg 5 
8094 PD Hattemerbroek 

INLEIDING 

Van oudsher heeft de opvatting die vele mensen 
over woestijnen hebben sterke overeenkomsten met 
de reclame voor een bepaald merk sigaretten. Zand, 
palmbomen en een goed opgescelde kameel vormen 
de voornaamste stoffering van de voorgrond en in 
de verte staat de onvermijdelijke piramide. De wer
kelijkheid van de woestijn is wei war ingewikkelder 
en met dar probleem worstelde ook Koppen toen 
hij trachtre om de criteria te formuleren op basis 
waarvan hij de woestijnen (en steppen) een plaats 
kon geven binnen zijn systeem. Zij nemen dan ook 

een uitzonderingspositie in. Aile andere klimaten 
zijn namelijk van elkaar te onderscheiden door tem
peratuursgrenzen. Bij woestijnen en steppen echter 
is gekozen voor de verhouding tussen de neerslag 
(laag) en de verdamping (hoog). Voor hen die exact 
willen weten hoe het in elkaar zit, zie tabel 1. 

Tabell 

Droogtegrenzen in het geen B-ldimaat 
B-ldimaat 

gehele jaar regen r>2{t+7) 
zomerregen r>2{t+14) 
winterregen r>2t 

r = jaarlijkse neerslag in em 
t = gemiddelde jaartemperatuur in °C 

Er bestaat op aarde dus niet slechts een soort 
woestijn. Op grond van uiterlijke kenmerken al 
niet, denk maar aan rots- of zandwoestijnen, maar 
ook klimatologisch niet. Een beetje vereenvoudigd 
kunnen we stellen dat er twee hoofdtypen zijn. 
Het eerste wordt gevormd door de woestijnen die 
liggen rond de keerkringen. Deze liggen rond de 
23° Noorder- en Zuiderbreedte. Dit worden ook 
wei de "warme" woestijnen genoemd. Er zijn wei 
verschillen tussen zomer en winter, soms zelfs aan
zienlijke, maar de temperaturen komen ook 's win
ters overdag zeker in de buurt van de 20 a 25°C.'s 
Naches kan het dan wei vriezen. Dit heeft te maken 

Lacerta 59(3) * 200 1 

met de ligging in de buurt van de evenaar. 
Daardoor staat de zon her gehele jaar door relatief 
hoog aan de hemel en varieert ook de dag- en nacht
lengte niet zo sterk. 

Voorbeelden van dergelijke woestijnen zijn gelegen 
in Noord en Zuid Afrika, Chili en Australie. 
Het tweede type wordt gevormd door de "koude" 
woestijnen. Deze kennen een duidelijke winter met 
temperaturen die, ook overdag, kunnen dalen tot 
ver onder het vriespunt. Deze lagere wintertempera
turen kunnen twee oorzaken hebben die elkaar ook 
kunnen versterken. In de eerste plaats is die hun lig
ging ten opzichte van de evenaar. Hoe verder van de 

evenaar immers, hoe grocer de verschillen in dag- en 
nachtlengte en in de hoogte van de zonnestand. 
Voorbeelden van die type woestijn vinden we in 
Centraal en Zuidwest Azie en de zuidelijkste delen 
van Zuid-Amerika. Deze woestijnen liggen rond de 
40° Noorder- en Zuiderbreedte. Een tweede factor is 

BS-Idimaat BW-Idimaat 

t+ 7<r<2(t+ 7) r<t+7 
t+ 14<r<2( t+ 14) r<t+l4 
t<r<2t r<t 

> = groter dan 
< = kleiner dan 

die het ontstaan van "koude" woestijnen bevordert 

de hoogteligging. Bij elke honderd meter stijging 
daalt de temperatuur met gemiddeld 0.6°C. 
Bovendien neemt door het ijler worden van de Iucht 
en de lage vochtigheid de uitsrraling in de nacht toe. 
Deze combinatie van factoren is vooral bekend van 
het westen van de VS, maar ook wei uit Centraal 
Azie. 

Op het eerste gezichr leeft er in een woestijn nier 
veel, maar zoals wij weten is dat een misvatting. 
Men kan berer zeggen, het Ieven houdr zich her 
grootste deel van de rijd onzichrbaar. Dit geldt bij
voorbeeld voor de vegetatie, die slechts na een van 
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De Wocsrijn. Foro M. Ammer 

de korrc regenperioden welig rierr, als voor de die
reo, die zich meesral beperken tor her voor hun 
geschikrc ri jdsrip van de dag of de nachr. De dag
dieren zijn, vooral 's zomers, meesral rijdens de 
vroege ochrenduren her acriefsr. De remperaruur 
loopt dan snel op, van russen de 5 a I ooc naar rond 
de 30°C om cen uur of rien. In de zon kan her dan 
al warmer zijn. De dieren bij wie de jachr op voed
sel succesvol verlopen is beginnen dan alweer hun 
schuilplaarsen op te zoeken. Overdag, als de grond
temperaruren oplopen rot boven de 70°C, dreigt 

De Woesrijn. Foro M. Ammer 
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immers her gevaar van uirdroging en/of oververhit
ring. In her koelere jaargetijde begint de acrieve peri
ode war later en duurr vaak ook war Ianger renzij er 
sprake is van een echre winrerrusr. In de nachr her
haalr dir rirueel zich min of meer voor de nachrdie
ren. Een acrieve periode aan her begin, gevolgd door 
her zoeken naar schuilplaarsen als de reniperaruur 
srerk begint re dalen, war al vrij sncl gebeurr. H ier 
zien we in de zomer een war later beginnende en ook 
war langerc acrivireirsperiodc, 
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De Woesrijn. Foro M. Ammer 

rerwijl er ook wei nachrdieren zijn die in de winter 

ovcrdag, mer name war later in de middag, war 

mcer acrief zijn. Anderen gaan juisr weer in de win
rcrrust. 
Om her beeld van al deze vormen van aanpassing 

helemaal ingewikkeld re maken zijn er ook dieren 
zoals de Vierreenschildpad (Agrionemys horsfieldl) 
die zowel cen winter- als zomerslaap houden. 
Her moge duidelijk zijn, een woesrijnrerrarium is 

meer dan aileen maar een droge zand- en/of sreen
bak met een keurig op rijd aanspringend lampje. 

De Woesrijn. Foro M. Ammer 
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DE VOCHTHUISHOUDING 

Het BW-klimaat: de Woestijn. 

Woesrijnen zijn droog, zo wordt gezegd, maar ook 
dir is een te eenvoudige voorsrelling van zaken. 
Woestijnen 1.ijn meesral, maar nier altijd en ook nier 

overal droog. De hcrkomsr van her water kan vcr
schillend zijn. 
In de eerste plaats is er de neerslag. De-t.e k:tn afkom

srig zijn van regen, die meesral valr in de vorm van 
zware buien, bijvoorbeeld in de Sahara. 
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Een andere vorm is sneeuw, natuurlijk alleen in de 
"koude" woestijnen. Hiervan vallen meestal geen 
grate hoeveelheden in een keer, maar als het een tijd 
lang vriest en alles gaat vervolgens in een korte peri
ode dooien, dan vormt her tach een aanzienlijke 
hoeveelheid water. Een derde bran is mist o f dauw. 
Deze ontstaan als er een sterke tegenstelling in tem
peramur bestaat tussen land en Iucht. In bijna elke 
woestijn komr de luchtvochrigheid door de sterke 
afkoeling 's naches in de buurt van het dauwpunt. 
Srenen en planten worden dan vochrig. Yooral in 
kusrgebieden met koude zeestramingen, zoals in 
Chili en Zuidwesr Afrika, speelt van zee binnendrij
vende mist een rol. De vierde bron tenslotte wordt 
gevormd door her grand- en rivierwarer. Hier ont
staan de klassieke oases met hun zeer uitbu ndige 
diercn- en plantenleven, vooral als her water gedu
rende her gehele jaar beschikbaar is. 
De bovengenoemde "bronnen" van water leveren 
natuurlijk niet allemaal dezelfde hoeveclheden. Mer 
uitzondering van her grand- en rivicrwarer hcbben 
ze echter wei, voor war hun aanvoer bcrreft een 
overeenkomst. Op jaarbasis gezien is de aanvoer 
namelijk alrijd geringer dan de afVoer. Mer andere 
woorden, de mogeli jke (potentide) verdamping is 
boger dan de beschikbare hoevcelhcid water. Een 
voorbeeld: in de cenrrale delen van de Sahara kan 

inprincipe vier meter (4000 mm) water per jaar ver
dampen, terwijl er rninder dan tien em ( l 00 mm) 

beschikbaar is. Ter vergelijking: in Nederland is de 
potentiele verdamping zo'n 600 mm en de neerslag 
zo'n 800 mm. Hier is dus een overschor van 200 
mm in plaars van een rekort van 3900 mm. 
Overigens moet men nu niet gaan denken dar bij 
voldoende aanvoer van grand- en rivierwater er geen 
problemen meer zijn. Een probleem dar h ier de kop 
opsreekr is de verzilting, dar wil zeggen her ontstaan 
van zoutbodems. Een overschor aan water, dar ook 

weer afgevoerd moet kunnen worden, is hier nood
zakelijk om de grand regelmatig te kunnen ontzil
ten. lndien dit niet het geval is, ontstaan er zoutmc
rcn, die overigens wei een prima mineralenbron vor
men voor vee! dicren, maar zelden een permanent 
woongebied. 

H er BS-klimaat: de Steppe. 

Srcppen vinden we veelal aan de randen van 
woestijnen. Ze vertonen daarmee dan ook vee! over
eenkomsten. Zo is bijvoorbeeld ook in een steppe de 
jaarlijkse neerslag kleiner dan de verdamping (zic 
rabel 1). Toch is er veel meer vegerarie. D ir komt 
omdat er een bepaald deel van her jaar wei meer 
neerslag valt dan er verdampt. Een regentijd dus, die 
voor veel van onze dieren een bclangrijke voorrplan
ringsprikkel vormt. Er ontstaat zo cen, meesral kort, 

groeiseizoen. De planten die hier her meesr van pro
hteren zijn grasachrigen. 

Baardagaam (Pogo11a vitticeps). Foro H. Veldkamp 
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Texas Gebandeerde Gekko (Coleonyx variegattts). Foro H. Veldbmp 

Sommige, zoals her Z uid Ameribanse Pampagras, 
bij ons bekend als sierplanr in tuinen vanwege zijn 
decorarieve pluimen, kunnen wei rwee meter hoog 
worden. Gras is dan ook her beeldbepalende ele
ment in de steppe. De pollen vormen een voonref
felijke schuilplaars en bieden voedsel aan vele insec
tensoon en. Als biocoop biedr de steppe dan ook een 
ogenschijnlijk war "vriendelijkcr" leefomgeving. 

Toch is dir voornamelijk schijn. Her groocsce dee! 
van het jaar blijft her gondroog en heec en periodie
ke branden kunnen dan veel slachroffers onder de 
dieren veroorzaken. 

TOT SLOT 

Als illusrrarie van her bovenstaande volgt hierna een 
rweeral tabellen (Tabel 2 en 3) waarin de gegevens 

Wondergekko (Temtoscincus keyserling1). Foro H. Yeldkamp 
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bijeengebracht zijn van twee voor de terrariumlief· 
hebber belangrijke droge gebieden in de wereld. 
Met behulp van de erbij vermelde breedteligging en 
de tabel uit klimaten 1 (LEEUW & FLOOR, 2000) 
is ook de variatie in dag- en nachtlengte gedurende 
het jaar vast te stellen. 

Waar wei rekening mee gehouden moet worden is 
dat het hier algemene gegevens van het macrokli
maat betreft. Veel van de dieren die in het terrarium 
gehouden worden, zoeken binnen dit klimaat een 
voor hen gunstig(er) microklimaat uit, bijvoorbeeld 
door de dag of nacht diep onder de grond door te 

Tabel 2. BW. Bilma. Nilzer. Centrale Sahara t:ebied. Bron: Manfred. J. MOller· Handbucb ausRewilhher Klimationen der Erde. 

Station/Land: j f m a m j j 8 5 0 n d Jahr z 
Bilma, Niger 
Lage I8°39'N/13<>:!3'E 
H~heQ. NN 355m 
Klimatyp: K~ppen BWb 

I Mittl. Temperatur oc 17,0 18.9 23,9 28,8 32,1 33,2 33,4 32,8 31,4 27;3 23.2 17,6 26,6 10 

2 Mittl.max.d.Temp. oc 27 30 35 38 42 43 42 40 41 38 33 27 36 20 

3 Minl.Min.d.Temp. oc 7 9 13 17 21 23 13 23 21 16 11 8 16 20 

4 Absoi.Max.d. Temp. oc 37 40 45 46 47 49 47 48 45 43 41 37 49 20 

5 Absol.Min.d.Temp. oc -3 0 I 8 13 14 15 16 12 7 3 ·1 -3 20 

6 Mittl.n:I.Feuchte % 29 23 20 16 22 22 29 44 29 25 ! 29 31 27 9 

7 Mittl.Niederschlag mm <1 0 0 <I I 1 3 10 s 2 0 0 22 27 

8 Max..Niederschlag mm 4 2 0 2 12 IS 23 62 33 0 27 

9 Min.Niederschlag mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

10 Max.Niederschl.24h nun 4 0 0 I 8 10 10 30 33 49 0 0 49 37 

II Tage m1Niederschlag>0.25mm 0 0 0 p <I <I <I 1 <I 0 0 0 2 27 

12 Sonnenscheindauer h 290 279 300 296 322 317 335 320 305 320 305 292 3681 II 

14 Potent Verdunstung mm 14 30 90 161 197 195 205 195 174 141 75 23 1500 10 

IS Mittl. windgeschw. inmlsec 2.2 2.1 1,7 1,4 1,3 1,7 1;3 1.0 1,0 0,6 0,8 0,9 1,3 10 

16 Vorherschende Windr. NE NE NE E E E E w E E E NE 10 

~ bel 3 BS P ba Paki 8 Manfred J M It Handb h wllhl a es war, stan. ron: .. tl er- uc a :zsae ter Klimationen der Erde. 

Station/Land: j f m a m j j a 5 0 n d Jahr z 
Peshawar, Pakistan 
Lage 34°0I'Nnl0 34'E 
H~heO.NN 354m 
Klimatyp: Klippen BSb 

I Mittl. Temperatur oc 10,9 12,5 17,5 22,5 28,9 33,1 32,8 31,4 28,6 22,8 16,4 11,7 22,4 33 

2 Mittl.max.d.Ternp. oc 17,2 18,9 23,9 29,4 36,7 41,1 39,4 37,2 35,6 31,1 25,0 19,4 29,4 33 

3 Mini.Min.d.Ternp. ac 4,4 6,1 ll,l 15,6 21,1 25,0 26,1 25,6 21,7 14,4 7,8 3,9 15,0 33 

4 Absol.Max.d. Temp. oc 24,4 30,0 33,9 42,2 47,8 48,9 50,0 47,0 43;3 38,3 32,8 28,3 50,0 30 

S Absol.Min.d.Temp. oc -3,3 -0,6 2.2 5,0 11,1 18,3 20,6 20,0 14,4 11,1 0,6 -2.2 -3,3 30 

6 Minl.rel.Feuchte % 59 59 56 49 35 34 so 58 52 46 52 58 51 26 

7 Mini.Niederschlag mm 36 38 61 46 20 8 33 51 20 5 8 18 344 60 

8 Max.Niederschlag mm 133 130 197 131 59 56 213 186 15 71 116 98 679 

9 Min.Niederschlag mm 

I 0 Max.Niederschl.24b mm 48 41 152 36 25 56 36 30 23 13 20 38 152 39 

II Tage m/Niederschfag 3 3 5 4 2 I 2 3 2 I I 2 29 60 
>0.25mm 

12 Sonnenscheindauer b 174 176 I 217 234 288 306 276 276 258 273 243 195 2916 

14 Potent VerdWlStung mm II 13 43 92 187 212 216 198 158 84 31 10 1255 33 

15 Mini. windgeschw. inmlsec 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,5 0,5 o.s 0,8 
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Dennenappclskink (Tiliqun rugosa). Foro H.C. van der Waerdr 

brengen (vochtig en koel) of langs de rivieren re 
Ieven (veel soonen boomkikkers). Zij beschermen 
zichzelf zo regen de uitersten. Ook nu is zoveel 
mogelijk informatie over de exacte herkomst van de 
dieren dus van her grootste belang. 

LITERATUUR 

LEEUW, N. & P. FLOOR, 2000. Klimaren I. 
Lacerra 58(6}: 188-191. 

CLIMATES 4 

An article in a series concerning climate. The B-cli
mates are discussed. T hese are characterized by a 
seamy precipitation and a potenrially high evapora
tion. Two types can be distinguished, BS-climate, 
which is the steppe-climate, and BW-climate, which 
is the desert-cl imate. There are two types of desen . 
The "warm" deserts are situated around 23° nor
thern and southern latitude. Typical examples are 
the deserts of northern and southern Africa, Chile 
and Australia. 

Dennenappelskink (Tiliqua rugosa) . Foro H.C. van der Waerdt 
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The cold deserts are situated around 40° northern 
and sourhern latitude, especially in higher alrirudes. 
In winter temperatures can drop well below free
zing-point. Examples are Central Asia and the sou
thern pans of South America. 
Diurnal animals in the desert are active early in rhe 
morning, when ir is nor roo hor. Nocturnal animals 

Stenodacrylus petri juveniel. Foro H. Veldkamp 

are active early in the evening, before ir gers roo 
cold. Some animals from cold deserrs hibernate. 
Deserts are most of the rime, bur nor always, dry. 
Sources of water can be (sometimes heavy) rainfall, 
snow, dew and fog, rivers and ground water. The 
potential evaporation is always higher rhan the avai
lable water. The steppe is most often found ar rhe 

borders of the desert. Part of the 
year this area seems more lush 
and friendly. This is because at 
rhat time there is more water 
avai lable rhan can potentially 
evaporate. Especially grasses can 
benefit from this remporary sur 
plus of water. The rainy season 
is an importanr stimulus for the 
propagation of animals from 
these areas. All this information 
concerns rhe macro-climate, 
animals rend ro choose favorable 
micro-climates, for instance 
along a river for tree-frogs. 

epp~n 
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Herpetologische studiereis naar de Algarve 
Mai H. M. Arcrs 
Daut'Lenbergsrr. 2 

6471 BA Kerkrade 
Foro's van de auteur 

INLEIDING 

In Lacerta vond ik een infoblad van Eco Tourist 
Services waarin een 8-daagse herpetologische sru
diereis naar de Algarve werd aangeboden en wei van 
25 april r/m I mei 1998. In eersre insranrie rwijfel
de ik of ik hieraan zou deelnemen, maar na een rijd
je wist ik het zeker. Tot mijn grote schrik vernam ik 
van Edo van Uchelen (de eigenaar van deze reisor
ganisarie) dar her gezelschap in zekere zin compleet 
was. Een kleine kans besrond uir her feit dar een 
mevrouw niet zeker wist of ze meeging en een week 
of zo later kreeg ik re l10ren dar ik toch mee kon. 
War was dar een opluchring. 
lk ging ervan uit dar aile deelnemers herperologen 
waren, dit bleek echter niet zo re zijn. Oit zag ik 
eerst als een minpunt, want ik wilde vee! zien en 
leren over de herpetofauna. 

Gewone Kameleon (Chamaeleo chamaeleon), 
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Er waren verschillende vogelaars en planrenkenners 
bij, maar ook mensen die wei wat ervaring wilden 
opdoen met de herperofauna. Tot mijn grote vreug
de waren er echter ook enkele herperologen 
bij.Onze Belgische reisgenoot, Marc, was een echre 
fanaar en goede verreller. Ecn ding was zeker, we 
hidden allen van de naruur. Mijn releursrelling 
bleek totaal ongegrond, er was zoveel kennis en 
enrhousiasme in deze groep, her was gewoonweg 
onvoorstelbaar. lk heb tijdens deze reis onrzettend 
veel geleerd en gezien. De meesre dieren werden 
gevangen om ze te meren, te bestuderen en te foro
graferen. 
Zoals jullie misschien in een eerder arrikel reeds 
gelezen hehben, ben ik vooral ge'inreresseerd in 
Parelhagedissen, Timon lepidus (voorheen T. lepida). 

Deze grootste Europese Lacerra-achrige re zien in de 
Algarve was voor mij een van de redenen om aan de 
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Parelhagedis (Timon !epidw) man, Portugal 

Parelhagedis (Timonlepidus) man, Porrugal 
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reis deel te nemen. Er werden niet aileen twee 
Parelhagedissen gevangen maar nog veel meer ande
re soorten. Tijdens deze reis werden niet aileen meer 
soorten, maar ook grotere aantallen dieren waarge
nomen dan het jaar ervoor. Dit kwam deels door 
het grotere aantal deelnemers. 
Maar nu naar onze avonturen met onze fanatieke 
reisleiders Edo van Uchelen en Serge Bogaerts. 

DE MNKOMST EN HET VERBLIJF 

We kwamen met twee verschillende vluchten vanuit 
Schiphol in Faro aan, terwijl rwee deelnemers met 
hun auto waren aangereisd. We zouden met twee 
busjes her gebied verkennen, maar helaas, er stond 
slechts een busje ter beschikking met nog twee per
sonenauto's. Naderhand konden we toch over de 
gereserveerde busjes beschikken. 
Ons verblijf was een pension, Inn Sao Bras ge
naamd, in Sao Bras de Alportel. Het werd gerund 
door een Engelsman, deze was net zoals de inheem
se serveerster erg vriendelijk. Het eten was er goed 
en afwisselend. 
Na de dagelijkse uitstapjes, die vaak de hele dag 
duurden, konden we genieten van afwisselende 
maaltijden. Hierna werden er nog allerlei zaken in 
de boeken opgezocht en doorgesproken wat we deze 
dag gezien en opgemerkt hadden. Bovendien wer
den plannen gemaakt voor de volgende dag. 's 
Avonds was her er reuze gezellig. Af en toe werd er 
voor her slapen gaan nog een klein uitstapje ge
maakt door een klein groepje personen om nachr
aktieve dieren te observeren. Na her ontbijt werd er 
meteen verrrokken, waarna her tempo van de excur
sies bepaald werd door de interesses van de deelne
mers en door de waarnemingen in verband met her 
maken van foro's en dia's. 
Ik wil nog even verrellen dar ik een aantal jaren gele
den reeds in de Algarve geweesr was, te weten in 
okrober , de begroeiing was er roen, na de zomer, 
erg droog, maar in her voorjaar staan veel planten in 
de bloei. Her was echt een verschil van dag en nacht, 
in her voorjaar is her er schitterend, overal bloemen 
in aile kleuren, blauwe Scilla's, roze Phlomis purpu
rea, gele bloemen waar ik de naam niet van ken en 
noem maar op. 
Ik vervolg mijn verslag door per dag aan te geven 
welke plaatsen we bezochten met de bijbehorende 
waarnemingen. 
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EERSTE DAG, 25 APRIL 

Vandaag zouden we meteen na her onrbijt de direc
te omgeving van Sao Bras verkennen. We verlieten 
her pension, liepen rechrsaf langs de grote weg en 
vervolgens de eerste straat links, volgden dan een 
klein weggetje en kwamen dan langs boomgaarden 
en akkers omzoomd door veel natuurlijke en kleur
rijke begroeiing. Her duurde niet lang of her groep
je waar ik bij hoorde verloor de grote groep uit her 
oog. 
Bij een droog staand slootje zagen we onze eerste 
Muurgekko { Tarentola mauritanica), we probeerden 
hem te vangen, maar ondanks onze overmachr kon
den we hem slechts met veel moeite tussen de stenen 
vandaan peureren. Bij de hergroepering dichr bij her 
pension bleek dar de andere groep iets meer succes 
had gehad. Zi j had den larven gevonden van de 
Iberische Meerkikker (Rana perezz) en een 
Adderringslang (Natrix maura), die haar net gevan
gen prooi, te weten larven van de Zuid-Europese 
Pad (Bufo bufo spinosus), uitbraakte. 
Wat ons groepje ook gemist had was de snoekduik 
van Edo, die probeerde de Iberische ondersoort van 
de Ringslang (Natrix natrix astreptophora) te van gen. 
De eerste poging was mislukt, even later kwam de 
slang weer boven water en roen was her prijs. Deze 
ondersoort wordt gekenmerkt door het feir dar ze 
slechts een onduidelijke tekening op de rug heeft of 
zelfs eenkleurig is, bovendien heeft ze geen gele vlek
ken in de nek. 
's Middags reden we landinwaarts naar een heu
velachtig bosgebied, fangs de weg lagen hier en daar 
dieper gelegen stroken met gras. Een van deze suo
ken werd onderzocht, aan de kanten net op de rand 
van bos en gras vonden we waterputten met helder 
water. Verschillende deelnemers hadden aquarium
schepnetjes meegebracht, waar nu dankbaar gebruik 
van werd gemaakt. Uit deze putten werden larven 
van de Iberische Meerkikker en adulre Spaanse 
Warersalamanders ( Trituros bosca1) geschept. Deze 
werden naar een smal aquarium overgebracht, waar 
we ze dan makkelijk konden fotograferen. Bij een 
van deze putten vonden we nog een exorisch ogen
de larve van een bidsprinkhaan. In een holle boom
stam werd nog een Zuid-Europese Pad gevonden 
met een steenrode kleur zoals zich dar betaam t voor 
deze ondersoort. 
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Serge zorgde, zoals later zou blijken, regelmatig voor 
een verrassing, zo ook nu. Hij wist een grote dui
zendpoot re vangen, deze soorr is meer dan 10 em 
lang en I em breed, zonder de poren mee re re
kenen. Later wist ik er ook een re bemaehtigen. Ons 
werd aangeraden om srevige leren handsehoenen 
mee te nemen, opdar we ons niet konden verwon
den bij her keren van allerlei gerei, zoals rotsen, puin 
en dergelijke. Ook boden zij beseherming regen 
sehorpioenen en muizebeten, maar ook regen beten 
van de genoemde duizendporen. Zoals gezegd had 
ik er ook een gevangen, hij beet mer zijn venijnige 
kaken in her leer. Je hoorde hem eehr krassen met 
zijn kaken en poren. Hij kon zich af en roe zelfs los
wringen en op een gegeven moment raakte ik in 
paniek. Ik daehr eraan dat als hij kon onrsnappen, 
hij een danker plekje zou opzoeken, her diehtsrbij
zijnde was naruurlijk de binnenkanr van mijn hand
sehoen. Dus weg ermee, met een sierlijke boog werd 
deze Scolopendra teruggezer daar waar hij rhuishoor
de. 
Tussen de srenen ving Serge nog snel een Spaanse 
Skink ( Chalcides bedriagai), en even larer ving, 
alweer Serge, een Hazelskink ( Chalcides chalcides) 
tussen het gras. Deze dieren zijn, ondanks hun korte 
poorjes, watervlug en sleehts met moeite te vangen. 
Deze eersre dag was ondanks de "moeilijke" starr 
roeh sueeesvol te noemen. Na de warme maalrijd 
werden, zoals gewoonte werd, allerlei dingen bespro
ken en informatie uitgewisseld. 

TWEEDE DAG, 26 APRIL 

Op onze rweede dag reden we naar her oosren tot 
aan de Guadiana-rivier, deze vormt de grens tussen 
Spanje en Portugal. In Tavira dronken we koffie op 
een terras bij de rivier. Onze vogelaars en planren
kenners zagen hier allerlei inreressanre vogels en 
planren, de leken onder ons kregen tekst en uideg. 
Onze volgende halte was Monte Gordo, een roeri
srendorpje. De bedoeling was her vinden van de 
Gewone Kameleon (Chamaeleo chamaeleon). Bij een 
terreinrje aan de rand van de bebouwing, waar 
graafwerkzaamheden hadden plaatsgevonden, 
begroeid met onder andere witte brem en begrensd 
door parasoldennen werd gesropr. 
Bij de busjes kregen we uirleg waar we deze kame
leon konden vinden, vorige keer had her lang ge-
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duurd eer men succes had. Vol ongeduld waehrren 
we de uideg af, waarna we her terreintje besrorm
den. Een rienral meters van de weg verwijderd ving 
Tale de eerste Kameleon en zoals dar hoon in de 
wirre brem. Ze waren nier makkelijk re vinden door 
hun sehutkleur, maar als je van onderen door de 
srruiken naar de Iucht keek, kon je hun contouren 
roeh goed zien. 
Onder srenen werd een Moorse Wormhagedis 
(Blanus cinereus) gevangen, dit is een roodachrige, 
poorloze hagedis. Op her eersre gezichr leek her 
beesrje op een regenworm mer kleine oogjes. 
Tussen de weg en her bosje lag een poeltje waar we 
larven van de Ribbensalamander (Pleurodeles walt/) 
en de Spaanse Knoflookpad (Pelobates cultripes) vin
gen. Her poeltje bevarre nier veel water en droogde 
steeds verder op, beide soorten geven de voorkeur 
aan zulke wateren, waarin de temperaruur behoor
lijk kan oplopen. 
We verrrokken richring Vila Real de Santo Antonio 
en reden parallel mer de Guadiana-rivier tot aan een 
gebiedje met zourpannen. We verlieten de asfalrweg 
en kwamen op een bijna onberijdbare zandweg 
tereeht. Bij een oude put werd gesropt om te eren, 
hier maakre ik voor her eerst kennis mer het eetba
re zeekraal. Degenen die als eersten klaar waren mer 
de lunch, gingen op onderzoek uit en al snel zagen 
ze in de put een Ringslang, die zich snel russen de 
stenen van de pur versropre. In de verte stonden 
bomen mer nesren van ooievaars en in de zourpan
nen liepen groepjes flamingo's. 
Edo trok er mer een groepje op uit en volgde een 
gepleisterd stapelmuurrje, dar evenwijdig fangs de 
zandweg liep. Ze waren circa vijftig meter van ons 
verwijderd, roen Edo riep: een Parelhagedis (Timon 
lepidus). Her bleek een groot mannetje te zijn. lk 
rende ernaar toe, maar werd in mijn voornemen 
geremd, Edo wilde hem verder nier storen, mer de 
bedoeling om hem naderhand te fotograferen. 
Daarop besloot ik een ander sruk muur, dat lood
reehr op eerstgenoemde muur stond en over de 
heuvel voerde, re verkennen in de hoop ook hier 
Parelhagedissen te vinden. Er waren schuilplaarsen 
genoeg in de beschadigde muur en bij de bomen, 
maar niks hoor. Ik besloor daarom terug te keren. 
Ook Edo en de zijnen hadden niks meer gezien en 
ook de Parelhagedis bleef voor hen verscholen. 
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Parelhagedis (Timon lepidus) vrouw, Coco de Donana 

Moorse Wormhagedis (Bianus cinerew), Algarve 

Lacerta 59(3) * 200 I 148 



Voor de zekerheid ging ik er nog even kijken en 
vond de plek waar hij gezien werd. In de muur was 
een gar door en door en men vermoedde dar hij hier 
doorheen was gekropen en zich elders versropr had. 
Maar zo zijn ze nier, waarom ver lopen als je zo'n 
geschikre schuilplaars hebr in de muur. Ik vermoed
de dan ook dar hij in de holre, die gevormd werd 
door de srenen aan weerszijden van her muurrje, zar. 
Ik keek in her gar, maar kon niks zien. Daarop 
handschoenen aangerrokken en voelen maar, ook 
niks. Een srukje muur wegbreken en weer kijken en 
voelen, doch helaas. Onderrussen was mijn kamer
genoor Ruben gearriveerd, deze vroeg of de bovensre 
steen vast zar, ik ging ervan uir dar dar zo was. Maar 
hij wist hem roch los re krijgen, snel keek ik in her 
gar en mer een snelle greep wist ik mijn favoriere 
hagedis re bemachrigen. Her bleek een reusachrig 
mannerje re zijn, hij had een kopromplengre van 24 
em en samen mer zijn geregenereerde sraarr was hij 
meer dan 60 em lang. Hij bleek her puntje van zijn 
neus re missen. Onze dag kon nier meer sruk, samen 
hadden wij her geflikr. We schreeuwden de anderen 
roe dar we hem re pakken hadden. Voor velen, maar 
zeker voor mij, was dir de mooisre waarneming van 
de reis. Her was echr een imposant beesr en mer zijn 
opengesperde bek dwong hij roch bij velen respect 
af. Na de uirgebreide forosessie werd hij weer vrij 
gelaren, ook nu weer verdween hij weer in zijn sre
nen burchr. 
Aan her begin van her zandweggerje lag aan de rech
rerkant een grore poel en aan de andere kant lag een 
ondiepe uirgedroogde vlakre. In de poel srikre her 
van de larven van de Spaanse Knoflookpad 
(Pelobates cultripes), die op her punt van meramorfo
se sronden. 
In de uirgedroogde poel vond ik onder een wegge
gooide zirring van een sroel een Adderringslang 
(Natrix maura). Ik durfde hem in eersre insrantie 
nier re pakken, daar ik roen nog slechrs weinig erva
ring mer slangen had. Toen ik hem zag mer zijn zig
zaglijn, riep ik: "Een slang". In de hoop dar iemand 
hem kwam vangen. Maar dir was revergeefs en Edo 
riep dan ook; "Pak hem dan, roe pak hem nou." 
Daar gaf ik nu ongaarne gevolg aan. Her beesrje was 
zeker 35 em lang. Een andere Adderringslang uir 
dezelfde poel bleek srrepen re hebben. Er was dus 
nogal war verschil in rekening. 
Aan de overkant van de geasfalreerde lag een lage 
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vlakre mer beronnen warerpurren. Ruben en ik 
besloren even re gaan kijken, roen wij over de rand 
bogen doken hele grore larven en adulren van de 
Ribbensalamander (Pieurodeles walt/) naar de 
bodem van de pur. Her water was kraakhelder, de 
beesren waren naar onze scharring regen de 20 em 
lang. 
We reden over de auroweg naar her noorden ror 
voorbij de afslag Tenencia. De weg voerde over een 
rivierrje waar hier en daar in de rusrige gedeelres 
warerranonkel groeide, er srond nog maar weinig 
warer in de plasjes. Een van de dames, Marijke, 
vond een bijzonderheid aan de warerkant en wei een 
Groengesripre Pad (Pelodytes punctatus). Fred ving 
her uirersr springerige dierrje. Her was slechrs een 
halfwas beesrje, vrij klein dus. Bovendien werden er 
Spaanse Vroedmeesrerpadden (Aiytes cisternasit) en 
een Europese Tjirjak (Hemidactylus turcicus) buirge
maakr. Allen roch wei vrij zeldzaam en moeilijk re 
vangen. Uireindelijk werd er ook nog een gele 
schorpioen gevangen. 

DERDE DAG, 27 APRIL 

Vandaag srond her "Parque Natural da Ria 
Formosa" op ons programma. We zagen dar villa's 
en horels vervaarlijk her park in kropen. 
Desondanks was er roch nog veel re zien. Langs de 
lagune liep een zandpad mer aan de zeekanr een 
droog rerrein mer parasoldennen en bremsrruiken. 
In eersre insrantie viel her weer regen, her was 
behoorlijk bewolkr. Toch werd er in de kJeine den
nen een Kameleon gevonden. Naderhand roen de 
zon steeds meer begon re schijnen vond ikzelf er nog 
drie. Dir was voor de beesren een gunsrig moment 
om re zonnen. Ondanks her feir dar Kameleons nier 
al re snel zijn, wist eentje roch re ontsnappen. Her 
beesrje lier zich pardoes omlaag vallen in de srruiken 
en her gras om even later weer lekker re gaan zon
nen. 
Ook dir gebied bleek uirermare geschikr voor voge
laars, er werden verschillende interessante vogels 
waargenomen. 
In de vijver bij de vogelkijkhur werd een Spaanse 
Beekschildpad (Mauremys leprosa) waargenomen. 
Dir is de meesr algemene schildpad van Iberie en 
ook de meesr resisrente regen vervuiling, hij word 
zelfs in sradsriolen aangerroffen. 
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Enkele honderd meters verder ving Edo een 
Trapslang (Eiaphe scalaris), her dier was 1,10 m lang 
en was aan een oog blind, terwijl zijn lichaam be~ 
zaaid was met littekens en bovendien miste ze een 
stuk van haar staart. Zoals velen zeker zullen weten 
hebben jonge Trapslangen een laddervormige teke~ 
ning op hun rug. Op latere leeftijd verdwijnt deze 
tekening en blijven er slechts rwee donkere strepen 
over. 
Na de lunch splitste de groep zich, her groepje 
waartoe ik behoorde ging op onderzoek uit over een 
pad aan de overkant van de parkeerplaats. Na een 
poos zag ik een grote partij schijfcactussen, een 
goede schuilplaats voor Parelhagedissen, dacht ik. 
Maar nee hoor, bij het naderen hoorde en zag ik een 
grote slang tussen de cactussen verdwijnen, ik schat
te haar lengte op 1,80 m hij was polsdik. Ik riep de 
anderen, de slang bleek in een onderaards hoi re zijn 
gekropen. Edo dacht dar ik erg overdreef met mijn 
schatting. Bij latere terugkeer lag de slang weer te 
liggen zonnen, her was een grote Hagedisslang 
(Malpolon monspessulamts). Voor Marc was dit de 
favoriet. Ook nu weer was de slang ons te snel af. 

VIERDE DAG, 28 APRIL 

Her was reeds de vierde dag, we reden naar Spanje 
via Vila Real. In de buurt van Huelva lag een grote 
poel in een moerasgebied. Aan de rand van de poel 
vingen we een Mediterrane Boomkikker (Hyla meri
dionatis), terwijl we in her water larven vingen van 
deze kikkertjes en bovendien larven van de 
Ribbensalamander, de Iberische Meerkikker (Rana 
perezz) en van de Dwergmarmersalamander (Triturtts 
marmoratus pygmaeus). Deze laatste is een onder
soon van de Marmersalamander en verschilt van 
deze vooral door zijn kleinere afmetingen. Even later 
werd er een reusachtige larve van de 
Ribbensalamander gevangen. Her dier mat 15,5 em, 
groter dan tot nu toe werd aangenomen, een unieke 
waarneming dus. Tenslotte werden hier nog twee 
adulte Marmersalamanders in een vermolmde 
boomstronk gevangen. 
In her natuurpark Coto de Dofiana werd ee!l ge
deelte van de groep berispt door een parkwachter. 
We waren een natte weide ingelopen om een poeltje 
te invenrariseren. 
Marc en ik zochten de droge bosrand af naar adders. 
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Na een korte rit ving Serge even snel een mannelijke 
Spaanse Muurhagedis (Podarcis hispanica). In deze 
streek zijn de mannetjes op rug en flanken prachtig 
groen, de vrouwtjes zijn iets minder fel groen. Dit 
in tegenstelling tot andere streken waar deze soort 
slechts af en roe een groenige waas over de bruine 
kleur van de rug heeft. 
Achter her bezoekerscentrum van her natuurpark 
voerden houten paden door her gebied. Langs deze 
paden lagen allerlei soorten hagedissen te zonnen, 
dit ondanks her minder gunstige weer. Ook hier 
vonden we de Spaanse Muurhagedissen, maar ook 
Algerijnse Zandlopers (Psammodromus algirus), 
waarvan de mannetjes in de paartijd fel oranjerood 
gekleurde kelen krijgen. Ze zien er dan op hun best 
uit. Een nieuwe soon was de Franjeteenhagedis 
(Acanthodactytus erythrunts), deze dieren zijn door 
middel van hun franjeachtige schubben aan hun 
tenen zeer goed aangepast aan her Ieven in en op 
zan d. 
De genoemde hagedissen waren gewend aan de 
bezoekers, we konden ze naar hartelust fotograferen. 
Langs her pad vond ik in her losse zand her spoor 
van een Parelhagedis, je zag duidelijk de afdruk van 
de staart met aan weerskanten de afdrukken van de 
poten. 
Na ons bezoek aan her park red en we naar een open 
bosgebied bij de duinen ten westen van Torre de Ia 
Higuera. Hier lag overal afval zoals: puin, tegels, 
kapotte wc's en stukken spaanplaat. Onder deze 
spaanplaten wist Marijke een Girondische Gladde 
Slang (Coronet/a girondica) tevoorschijn te halen. 
De Girondische Gladde Slang verschilt van de 
Gladde slang (Coronet/a austriaca) door her feit dar 
de U-vormige tekening op kop en nek bij de eerste 
met de open zijde van de U (her kroonrje) naar neus 
gericht is, bij de Gladde slang is de opening naar her 
lichaam toe gericht. Dit is echter niet altijd zo. Een 
tweede kenmerk is dar buikzijde van de Gladde 
slang meestal effen roodachtig of gruis gekleurd is, 
terwijl de Girondische twee lengtestrepen op de 
buik laat zien. 
Even later ving Marc geholpen door Hans een 
Parelhagedis, nu echter een vrouwtje. In eerste 
instantie leek her echter een mannetje door de vele 
duidelijke en grote blauwe vlekken op de flanken. 
Na een kort onderzoek, dunne staartwortel, kleine 
femoraalporien en een relatief klein kopje werd her 
roch een vrouwtje. Een prachtig beest. (Zie foro). 
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Verder vingen we nog een Trapslang, een Muur
gekko ( Tarentola mauritanica) en een Spaanse Skink. 
Muurgekko's Ieven vooral op en in huizen, in sra
pelmuunjes en zoals hier russen srukken hour. Op 
de Monchique zag ik ze ooir massaal zonnen op de 
rorsen van granier. 

VIJFDE DAG, 29 APRIL 

's Nachrs had her flink geregend, dir was nier zo 
gunsrig, wanr vandaag wilden we naar de 
Monchique roe om onder andere Spaanse Smaragd
hagedissen (Lacerta schreiberz) re observeren. Deze 
soon komr in de Algarve nog slechrs hier voor. In 
lberie (Spanje en Porrugal) komr ze aileen in her 
gebergre voor daar waar her relarief vochrig is, zoals 
bij beekjes. Als men dan de verspreidingskaan van 
deze soon bekijkr, zier men deze kleine "eilandjes". 
In de buun van Lagoa bezochren we een ruderaal 
rerreinrje mer veel weggegooid afval, hier was na
ruurlijk weer veel re keren: marrassen, regels, heron 
ere. Hier vonden we weer rwee Adderringslangen. In 
en srinkend sloorje werd nog een Spaanse 
Beekschildpad (Mauremys leprosa) buir gemaakr. Bij 
her vervellen blijven srukjes schild zirren, dir lijkr 
crop alsof hij lepra heefr, vandaar zijn naam. 
We reden verder naar de Monchique, we vervolgden 
onze weg naar boven. Af en roe zagen we de zon 
door de wolken, maar halverwege reden we door 
dichre wolken en misrbanken. Op de rop was her 
koud en regenachrig. Hier, bij een resrauranrje 
lagen poelrjes mer kikkerlarven. Onder een sreen 
vonden we een voor ons nieuwe soorr; de Spaanse 
Vroedmeesrerpad (Alytes cisternasit). In de begroei
ing van een piepklein srroompje zaren 
Schijfrongkikkers (Discoglossw galganot), opvallend 
waren de grore verschillen in rekening. 
In een beekdal srond een oud en vervallen gebouw
rje mer warermolen, de vegerarie is hier weelderig 
door de vochrige omgeving. Hier, op een vochrig 
muurrje dar begroeid is mer varens, levermos en 
gras, is volgens Serge her domein van de Spaanse 
Smaragdhagedis. Maar de zon scheen ook dir jaar 
nier lang genoeg om de dieren naar buiren re Iokken. 
In her goorje Ieven lberische Meerkikkers en 
Schijfrongkikkers. 
We zochren langs her bospad nog naar Smaragd-
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hagedissen, je voelde bijna dar ze er waren, maar je 
zag en hoorde ze nier. 
Aan de voer van de berg zagen we nog grore lberi
sche Meerkikkers, een volwassen Spaanse Warersa
lamander in landfase en een Spaanse Beekschild
pad. 

ZESDE DAG, 30 APRIL 

Cabo de Sao Vicenre is de zuidelijksre punr van 
Wesr-Europa, die zouden we vandaag bezoeken mer 
de nodige russensrops. Voor onze eersre srop verlie
ren we de grore weg en reden een landweggerje op. 
Langs dir weggerje lag een kreekje of een slechrs zeer 
langzaam srromend beekje. Op de oever lagen rien
rallen Spaanse Beekschildpadden die zich in her 
warer lieren glijden roen ze ons zagen. Even larer 
kwamen weer enkelen boven warer om poolshoogre 
re nemen. Een srukje verderop waar veel lisdoddes 
groeiden werd er een Europese Moerasschildpad 
(Emys orbicularis) onrdekr, die op de oever lekker 
lag re zonnen. Deze soon zou op her lberische 
schiereiland erg zeldzaam zijn en eigenlijk aileen 
voorkomen in grore zuivere wareren mer veel plan
rengroei. 
Aan her einde van de kreek bevond zich een weide, 
russen deze weide en de kreek was een srrook zand 
aanwezig, waar volgens Tale Wespvlinders rondvlo
gen. Hij had er eenrje gevangen. lk venrouwde her 
zaakje nier, wanr vlinders zoemen nier echr. Ook ik 
kon er eenrje vangen, maar dan mer mijn leren 
handschoenen aan. Her waren geen vlinders maar 
wespen, ze probeerden in mijn vingers re bijren en 
re sreken. Tale had dus wei geluk gehad, hij had ze 
namelijk mer zijn blare handen gevangen. 
Voor ons venrek zagen Mark en ik nog een slang 
wegkruipen, we konden ze nier idenrificeren. 
Tenslorre ving men nog een Trapslang, die nog vaag 
de laddenekening venoonde. 
Aan de ruige rorskusr van Carrapareira lunchren we, 
beschur regen de koude wind, achrer de rorsen. Na 
de maalrijd gingen we weer op zoekrochr. AI snel 
ving Edo een Zuid-Europese Pad en Serge een 
Hagedisslang, de favoriere slang van Marc. 
Ons einddoel was, zoals gezegd, Cabo de Sao 
Vicenre. De rorsachrige kliffen zijn erg srijl en ook 
de wind is koud en krachrig. 
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De zee bonkte met brute kracht tegen de kust, een 
geweldig schouwspel. In her ruige water zien we 
zeevogels zoals de Kuifaalscholver. Reptielen en 
amfibieen worden hier niet gevonden. Op her pla
teau stonden verschillende kraampjes, waar men 
producten uit de streek verkocht, zoals gedroogde 
vijgen met amandelen, Johannesbroodpeulen, trui
en en andere wollen producten etcetera, maar ook 
churro's (een gefrituurde meelsnack met veel sui
ker). 
Nu moesten we onze lange terugweg aantreden. 

ZEVENDE DAG, 1 MEl 

Vandaag was onze laatste dag, 's morgens verlieten 
een aantal mensen de groep zoals Lydia, die van plan 
was een bezoekje te brengen aan Lissabon en Lucien 
en Fons die nog met de auto Extremadura bezoch
ten voordat ze naar huis reden. 
We deden her vandaag rustig aan, we bezochten 
plekjes in de directe omgeving van Sao Bras. Bij her 
dorpje Almarjao werden de busjes in het bos gepar
keerd. In een muurtje werd al snel een Algerijnse 
Zandloper ontdekt, hier vonden we ook nog een 
jonge Ringslang (Natrix n. astreptophora). 
We volgden een beekje vol met keien, tot we niet 
meer verder konden door de ondoordringbare vege
tatie bestaande ui t oleander en andere heesters. Hier 
vond Serge een soort vogelspin (Malthele calpetana). 
Een stukje verderop werd een Europese Tjitjak 
(Hemidactylus turcicus) van aile kanten gefotogra
feerd. 
Bij ons pension aangekomen besloten we nog een 
korte zoektocht te starten tegenover het pension in 
een gebied met kurkeiken. Hier en daar lagen stenen 
met boomstronken waar we een dode 
Neushoornkever en een grote larve hiervan vonden. 
In een steenhoop vingen we nog een Hagedisslang, 
die hier zijn schuilplaats had, weer een meevallertje 
voor Marc. Bovendien vonden we nog een gemum
mificeerde Rugstreeppad (Bufo calamita) . In het 
laatste gebiedje dat we bezochten zagen we nog 
enkele Algerijnse Zandlopers en grote duizendpo
ten. 
Dit was onze laatste zoektocht in de Algarve en met 
onze uitgedunde groep begaven we ons naar het 
vliegveld van Faro, waar we ook nu weer in twee 
groepen de terugreis aanvaardden. 
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TENS LOTTE 

Ondanks her feit dat niet aile deelnemers herpeto
logen waren was deze studiereis voor mij een dave
rend succes. 
We hebben onttettend veel waarnemingen gedaan 
en het aantal soorten was groot. Ook van de voge
laars en plantenliefhebbers heb ik onttettend veel 
geleerd, wat ook weer een verrijking was. 
Onze reisleiders waren eveneens bijzonder enthousi
ast evenzo het grote gros van de groep. 
Het was een geweldige belevenis en mijn passie voor 
reptielen en amfibieen is verder aangewakkerd. 
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A HERPETOLOGICAL JOURNEY TO 
THE ALGARVE 

The author describes a herpetological trip to 
Portugal organized by a travelling agency specialized 
in ecological trips. The group consisted of eighteen 
people and was especially interested in reptiles and 
amphibians, though most of the participants were 
bird-watchers and nature-lovers too. Day by day the 
author describes the various reptiles and amphibians 
that were seen. A table is added, in which the num
bers represent the day the respective animals were 
spotted. The regions that were visited were: Sao Bras 
{day I), Guadiana river {day 2), Parque Natural da 
Ria Formosa (day 3), Huelva and Coto de Dofiana 
in Spain {day 4), Lagoa and the Monchique (day 5), 
the rocky coast of Carrapateira, Cabo de Sao 
Vicente (day 6), Almarjao, close to Sao Bras (day 7). 
Three species of newts and salamanders were seen, 
eight species of frogs and toads, two species of turt
les, ten species of lizards and five species of snakes. 
A list was made of the insects, the birds ( 123 spe
cies) and plants that were seen. 
The trip was very successful, with regard to the inte
rest of the group 
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DE WAARGENOMEN REPTIELEN EN AMFIBIEEN 

(Achrer de soonn33m s£33£ her d3gnummer vermeld W33rop de soon is wa3rgenomen.) 

Spaanse Ribbensalamander, Pleurodeles walt/ 
Spaanse Warersalamander, Triturus boscai 
Zuidelijke of Dwergmarmersalam3nder, Triturus mannoratus pygmaem 
Iberische Vroedmeesrerpad, Alytes cisternasii 
lberische Schijfmngkikker, Discoglossus galganoi 
Groengesripre Pad, Pelodytes punctatus 
Spaanse Knoflookpad, Pelobates cultripes 
Zuid-Europese Gewone Pad, Bufo bufo spinosm 
Rugsrreeppad, Bufo calamita 
Medirerrane Boomkikker, Hyla meridionalis 
Iberische Meerkikker, Rana perezi 
Europese Moerasschildpad, Emys orbicularis occidentalis 
Spaanse Beekschildpad, Mauremys leprosa 
Muurgekko, Tarentola mauritanica 
Europese Tjirjak, Hemidactylus turcicus 
Gewone Kameleon, Chamaeleo chamaeleon 
P3relhagedis, Timon lepidus 
Roodsraanfranjereenh3gedis, Acanthotbzctylus erythrurus 
Spaanse Muurhagedis, Potbzrcis hispanica 
Algerijnse Zandloper, Psammodromm algirus 
Moorse Wormhagedis, Blanm cinereus 
Hazelskink, Cha/cides cha/cides 
Spaanse Skink, Chalcides bedriagai 
Adderringslang, Natrix maura 
Spaanse Ringslang, Natrix natrix astreptophora 
Hagedisslang, Malpolon monspessulanus 
Trapslang, Elaphe scalaris 
Girondische Gladde Slang, Coronella girondica 
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