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Hugo Claessen 
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B-2600 Berchem

Foto’s Bert Abuys (tenzij anders aangegeven)
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Familie Viperidae (Giftig)
Deze familie omvat allemaal gifslangen. Ze hebben 
haemolytisch gif, waardoor de beschadiging van de 
bloedvaten groot is. Hun giftanden zijn dikwijls 
centimeters lange injectienaalden. In vele opzich
ten lijken de vertegenwoordigers van de Viperidae 
uit Amerika op die van de subfamilie Viperinae 
(adders) uit Europa, Afrika en Azië. Niet alleen vin
den we overeenkomsten ten aanzien van het gedrag 
(jachtmethode en het gevechtsritueel tussen de riva
len), de vorm van de kop (breed, driehoekig en wat 
afgeplat), de verticale spleetpupillen en de gekielde 
schubben, maar vooral ook ten aanzien van het tot 
de hoogst mogelijke perfectie geëvolueerde gifme
chanisme. Een duidelijk zichtbaar verschil tussen 
beide subfamilies is de aanwezigheid van een holte, 
meestal groef genoemd, tussen de neusgaten en de 
ogen. De naam “groefkopadders” voor de slangen 
uit deze subfamilie is hieraan ontleend. De groef 
omvat een warmtezintuig, dat de slang in staat stelt 
om bij duisternis, wanneer de ogen niet optimaal 
gebruikt kunnen worden, toch de nabijheid van 
een warmbloedig dier te kunnen opmerken. 
De subfamilie Crotalinae behoort tot de groep 
van solenoglyfe slangen (solenoglyfa = gesloten 
groef ) die een hoogontwikkeld gifspuitend mecha
nisme bezitten bestaande uit:

Verkorte bovenkaaksbeenderen, door een schar
niersysteem 90° draaibaar.
Holle of doorboorde giftanden, vele malen 
groter dan de andere tanden.  Door het 
scharniersysteem kunnen de giftanden bij een 
gesloten bek naar achteren geklapt worden. 
Dit is noodzakelijk vanwege de lengte van de 
voorste giftanden. Deze zouden anders bij een 
gesloten bek de onderkaak doorboren. Bij een 
ver geopende bek tijdens het toeslaan voor 
een aanval of verdediging, staan de giftanden 
loodrecht opgericht.

1.

2.

Reserve giftanden in opeenvolgende stadia van 
ontwikkeling. Deze staan direct achter de nog 
in functie zijnde giftand.
De dunne en holle giftanden zijn erg aan slij
tage en beschadiging onderhevig. Per jaar wor
den de tanden 2 à 4 keer verwisseld. Breekt een 
giftand voortijdig af (door onder andere bijten 
op een bot) dan zal binnen een korte tijd 
(ongeveer 10 dagen) de voorste reservetand 
naar voren schuiven en zich tot de volwaardige 
lengte ontwikkelen. De losgelaten of afgebro
ken tand, eventueel nog in de prooi stekend, 
verdwijnt in het maagdarmkanaal en komt 
later op natuurlijke wijze er weer uit.
Grote gifklieren (achter elk oog één) waarin 
een sterk werkend gif zit.

Het gif van de groefkopadders is op een enkele 
uitzondering na haemotoxisch. Om een effectieve 
uitwerking te bewerkstelligen moet het gif in de 
bloedbaan van de prooi worden gebracht. Het 
instrument bij uitstek daarvoor is de holle of 
doorboorde giftand. In principe is de werking van 
deze tand te vergelijken met een injectienaald. De 
uitval van een groefkopadder is er op gericht om 
de giftanden diep in het prooilichaam te stoten. 
Op hetzelfde moment drukt een kaakspier op de 
gifklier. Via een verbindingskanaaltje stroomt het 
gif langs de voorkant van de tandbasis door de holle 
tand, om er bij de uitstromingsopening krachtig uit 
te spuiten. Anders dan bij de injectienaald zit de 
uitstromingsopening niet aan het uiterste puntje, 
maar enkele millimeters erboven. Dit geeft het 
voordeel dat er meer uitstromingsruimte is en een 
verstopping van de uitstromingsopening zoveel 
mogelijk wordt voorkomen.
Opmerking:  Door de scharnierende verkorte 
bovenkaaksbeenderen kunnen de groefkopadders 
grotere en langere giftanden in de mondholte her

3.

4.

5.

Deze artikelenserie is voor een groot deel gebaseerd op het onderzoekswerk van Bert Abuys, 
dat hij met tussenpozen in de jaren 1959 tot en met 1975 in Suriname heeft verricht. Het 
werk van Bert Abuys is onlangs ook in boekvorm verschenen (A. Abuys, 2003. De slangen 
van Suriname en de andere Guyana’s. Gopher Publishers, Groningen), maar daarnaast zal in de 
nabije toekomst een geheel bijgewerkte Engelstalige versie verschijnen, waarvan we u uiteraard 
op de hoogte zullen houden.

Pagina 92-93: Bothrops atrox
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bergen dan de gifslangen van de familie Elapidae. 
Met een enkele uitval kunnen zij het gif diep in 
het prooiweefsel injecteren en doordat de kleinere 
maar diepe wondopening door de druk van het 
weefsel er omheen zich automatisch sluit gaat 
er geen gif verloren. Een aantal genera van de 
familie Elapidae (koraalslangachtigen, zoals de 
Amerikaanse Micrurussoorten) moeten meerdere 
malen bijten of kauwen om met hun kleinere gif
tanden voldoende gif onder de huid van hun prooi 
te brengen. Bij een jachtbeet zal de slang bewust 
een maximum aan gif spuiten. Een verdedigings
beet hoeft niet altijd met gifuitstoting gepaard te 
gaan.
Het warmtezintuig (thermoreceptor) De groef, 
ook wel infraroodoog genoemd, omvat een mem
braan dat ongeveer 150.000 temperatuurgevoelige 
zintuigcellen (dit zijn uiteinden van zeer kleine 
zenuwen) bevat (ongeveer 1.000 per mm2). De 
mens heeft per cm2 maar drie van dergelijke cel
len. De warmtegevoeligheid van dit membraan is 
zo groot dat een temperatuursverschil van 0.003°C 
kan worden opgemerkt. Door de reflectorvorm 
van de groeven vangt de slang de warmteuitstra
ling (infraroodwarmte van prooi of vijand) op uit 
twee kegelvormig afgebakende gebieden. Door de 
kop heen en weer te wiegen, kan ze de grootte en 
vorm vaststellen. De warmteuitstraling van een 
zoogdier(tje) of vogel wordt dus op het membraan 
geprojecteerd waardoor de slang zijn prooi of vij
and als het ware “ziet”, wanneer hij ’s nachts op 
voedsel uit is. De bovenlipschilden van de Boa 
constrictors of de lipgroeven van de overige genera 
van de Boinae en de Pythoninae hebben een 
gelijksoortige werking. De warmtegevoeligheid is 
echter minder, maar bereikt toch nog een gevoelig
heid van ongeveer 0.26°C.

Bothrops atrox (Linnaeus, 1758)
Suriname: Bergimaka, Owroekoekoe of Labaria
Frans Guyana: Grage commun, fer de lance
Nederlands: Gewone lanspuntslang.
Engels:  Common Lancehead
Brazilië: Caissaca, cambeua

Beschrijving: Maximumlengte: ongeveer 2 m. 
De kop is gevlekt. De rug is geblokt, wat hem het 
uitzicht van een maniokwortel (Casave) geeft. In 
veel gevallen is aan de zijkant van de kop een opval
lende zwarte streep zichtbaar, lopend vanaf het oog 
tot de achterkant van de bovenkaak. In andere 
gevallen zien we geen streep maar een langwerpige 

bruine of donkerbruine vlek. 
Synoniemen:  Coluber atrox Linnaeus, 
Lachesis lanceolatus Boulenger, Coluber lanceo-
latus Lacépède, Trigonocephalus asper Garman, 
Trimeresurus atrox Pope
Kleur: De iris is grijs. De rug heeft een helder 
grijze tot bruine kleur met roodachtige en zwarte 
driehoekige vlekken langs beide zijden. De bui
tenkanten van de vlekken zijn helderder dan de 
binnenkanten, bij jonge dieren is de staart geel. De 
buik is witachtig met bruine of zwarte vlekken. Er 
bestaan twee kleurvormen:
De ene vorm, een bruine, is weer te onderschei
den in kleurnuances gaande van bruin, roodbruin 
tot donker grijsbruin. Over de flanken van deze 
vorm lopen beigekleurige dwarsstrepen afwisselend 
schuin naar elkaar toe en schuin van elkaar af, waar
door er een Vvormig figurenmotief ontstaat. Deze 
smalle, ongeveer een schublengte brede dwars
strepen, beginnen bij de buikrand en eindigen op 
de ruglijn (vertebrale lijn). Afwisselend komen zij 
hier op de vertebrale lijn uit, recht tegenover elkaar 
of verspringend, maar elkaar niet rakend. Bij deze 
bruine vorm is er geen sprake van een streep achter 
het oog, maar veel meer van een langwerpige don
kerbruine vlek. 
De andere vorm kan in kleurnuances voorkomen 
van olijfbruin tot donker olijfbruin. Ook hier vin
den we de beigeachtige dwarsstrepen, maar deze 
vorm heeft wel een duidelijke postoculare streep.
De buik van alle bovengenoemde variëteiten is 
vuilwit en geheel bedekt met kleine basiskleurige 
vlekjes. Jonge en halfwas exemplaren, die Abuys 
in handen kreeg, waren over het algemeen veel 
donkerder van kleur dan de volwassen exemplaren. 
Ook de streeptekening is hier nog niet aanwezig. 
In plaats daarvan vinden we hier paarsgewijs vlek
jes, waarvan een helft donkerbruin is en de andere 
helft beige. De beige helft loopt overdwars iets uit 
en vloeit over in de andere beige helft. Deze beige 
helften vormen de aanzet tot de schuine smalle 
strepen, die bij de oudere exemplaren een kenmerk 
zijn. De vlekjes zijn dusdanig tegenover elkaar in 
spiegelbeeld gerangschikt, dat het totaalbeeld een 
patroon van donkere zadelvormige of vlindervor
mige dwarsvlekken oplevert.
Biologie: Deze bodembewonende slang is meest
al nachtactief, maar soms ook gedurende de dag. 
Haar biotoop is het regenwoud, maar dan vooral 
in de buurt van menselijke nederzettingen, waar 
hij op ratten en muizen jaagt. Hij is agressief als 
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hij gestoord wordt. Het is de meest voorkomende 
slang in Frans Guyana en ze is gevaarlijk voor de 
mens.
Verspreiding:  Guyana, Suriname, Frans Guyana, 
Venezuela, Brazilië Colombia, OEcuador, NO/
OPeru, NBolivia, Trinidad. Vindplaatsen in 
Suriname: omgeving Bosbivak Zanderij, omgeving 
dorpje Brownsweg, Amskreek aan de Avanaveroweg 
bij kmpaal 219, Raleighvallen, langs de weg 
ParamariboAlbina bij kmpaal 75, Bomapolder.
Bijzonderheden: Het gif van het genus Bothrops 
heeft een sterke haemotoxische werking (dat wil 
zeggen: heeft een vernietigende werking op het 
bloed en het vaatstelsel). De hoeveelheid gif, die 
door het zogenaamde “melken” wordt verzameld, 
varieert, afhankelijk van grootte en soort, van 35 
mg tot 320 mg in gedroogde vorm. Uit het gif van 
een bepaalde soort (Bothrops jararaca) worden de 
bloedstollende bestanddelen gefiltreerd en in de 
farmaceutische industrie verwerkt tot medicijnen 
om het stollingsproces van bloed bij mensen te 
verhogen.
Bij dreigend gevaar zullen ook de vertegenwoor
digers van het genus Bothrops hun staart zeer 
snel laten trillen. Het onderlichaam is daarbij 
gedeeltelijk opgerold, terwijl het bovenlichaam, iets 
opgericht in een Sbocht, gereed is om toe te slaan. 
Tussen de dorre bladeren geeft dat trillen een dui
delijk hoorbaar waarschuwingssignaal. Het aantal 
beten toegebracht door de soort Bothrops jararaca, 
geregistreerd over een periode van 42 jaar, is 3600. 
In dezelfde periode werden 837 beten geregistreerd 
afkomstig van de Crotalus durissus.
Opmerking: De owroekoekoe of labaria is ook in 
Suriname de meest voorkomende gifslang. Aan de 
hand van de ervaring van Abuys, opgebouwd door 
een regelmatige confrontatie met dit dier in de 
natuur en de omgang met een aantal exemplaren in 
gevangenschap, kan hij rustig stellen dat de Bothrops 
atrox niet agressief is. Natuurlijk moet men tijdens 
de omgang met dit dier daar niet van uitgaan. Zo 
liep Abuys op een avond (ongeveer 21.00 uur) in 
de buurt van de Amskreek, de bosrand langs de weg 
af te zoeken naar Corallus sp. (Boomboa’s). Door 
een afgraving in de hoge linkerkant van de weg liep 
de bosrand met een boog van de weg af. Om toch 
bij dat gedeelte van de bosrand te kunnen zoeken, 
liep hij de schuin omhoog lopende afgraving op. 

Door het regenwater was er een soort greppel in 
de helling uitgespoeld. De trapstructuur van deze 
natuurlijke greppel nodigde hem als het ware uit 
om daar gebruik van te maken. Halverwege de 
greppel hoorde hij opeens het voor hem bekende 
geluid, veroorzaakt door trillingen op de bodem 
van de greppel ergens voor hem. Hij bleef direct 
stokstijf staan en scheen met zijn schijnwerper 
ongeveer een meter schuin voor zich op de grond, 
maar zag niets. Toen hij zich weer in beweging 
zette om voorzichtig verder te gaan, hoorde hij het 
geluid weer. Hij scheen nu vlak voor zijn voeten 
en ja hoor, nog geen 30 cm van zijn been lag een 
forse Bothrops atrox (ongeveer 1 m) in de voor de 
groefkopadders zo bekende aanvals/verdedigings
houding. Menselijkerwijze had deze slang allang 
moeten toeslaan. Zijn jungleboots hadden deze 
ongeveer 15 mm diep binnendringende giftanden 
niet kunnen weren. Gelukkig voor hem deed het 
dier dat niet maar waarschuwde hem, zelfs tot 
tweemaal toe, terwijl de bedreiging door dat “mens
monster” voor hemzelf al zo ontzettend dichtbij 
was. Met zijn vangstok kon hij het dier voorzichtig 
wegdrukken, waarna hij het makkelijk kon vangen. 
Om het dier bij daglicht te kunnen bekijken en te 
fotograferen heeft hij het tot de volgende ochtend 
in de slangenzak gevangen gehouden. Nadat het 
dier die ochtend even als fotomodel had dienst 
gedaan, heeft hij het weer naar dezelfde plaats terug 
gebracht en losgelaten, terwijl hij het in gedachten 
dankte voor zijn sportief gedrag de avond tevoren.
Een andere confrontatie tussen mens en lanspunt
slang met goede afloop overkwam Tineke Renkema
Bos. Zij was als lid van de “Lacertawerkgroep Het 
Noorden” met een aantal medeleden onder leiding 
van Abuys op een herpetologische safari in Suri
name (april 1980). Op een donker bospad bij de 
Raleighvallen stapte zij, met blote voeten in gym
schoenen gestoken, zo over een op het bospad lig
gende Bothrops atrox. Het dier reageerde nauwelijks 
en hield zich nog steeds rustig nadat het opgepakt 
was om verplaatst te worden naar een door zonlicht 
beschenen plaats, zodat de overige leden het kon
den bekijken en fotograferen.
Met het bovenstaande wil Abuys maar zeggen dat 
giftigheid niet altijd samen gaat met agressiviteit. 
“Owroekoekoe” is het Surinaams voor “uil “. Ver
moedelijk is deze naam afgeleid van de eveneens 
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grijsbruine kleur van een daar voorkomende uil. De 
naam “Labaria” is zeer waarschijnlijk afkomstig van 
de indianen. De naam “Fer de lance” is afkomstig 
uit het Franscreools.
Voedsel: Zoogdieren, vogels, hagedissen en amfi
bieën
Voortplanting: Vivipaar. Soms tot 30 jongen in 
een worp.

Bothrops brazili (Hoge, 1953)
Suriname: Bergiowroekoekoe
Frans Guyana: Grage petits carreaux
Nederlands: Braziliaanse lanspuntslang
Engels: Brazil’s Lancehead
Brazilië: Jararaca vermelha

Beschrijving: De lengte is maximaal 130 cm, 25 
cm bij de geboorte. Het is een dikke slang met een 
grote puntige kop. De schubben zijn gekield. 
Synoniem:  Bothrops neglectus Amaral
Kleur: De iris is bruin. De rug heeft een helder 
bruinrode kleur met zwarte driehoekige vlekken 
langs beide zijden. De buitenkanten van de vlek
ken zijn wit. Bij jonge dieren is de staart geel. 

De buik is witachtig. De basiskleur is roodachtig 
bruin, onderbroken door vlindervormige donker 
grijsbruine dwarsvlekken. Het randgebied van de 
dwarsvlekken is beige, dat geleidelijk overgaat in 
de roodachtige bruine kleur van de romp. Het 
aantal dwarsvlekken van de romp (dus staart niet 
meegerekend) is 13 stuks. De kop en een groot deel 
van de nek is grijsbruin, in dit geval iets lichter van 
kleur dan de dwarsvlekken. Vaag is aan de zijkant 
van de kop een dunne postoculare lijn te zien. De 
staart is bijna geheel grijsbruin, omdat de dwars
vlekken hier dicht bij elkaar liggen, alleen hier en 
daar wat roodbruin doorlatend. De buik is crèmig 
van kleur.
Biologie: Dit is een bodembewonende, nachtac
tieve slang. Haar gebied is het hoger gelegen primai
re regenwoud. Zij is weinig agressief als zij gestoord 
wordt. Het is een weinig voorkomende slang die 
wel algemeen verspreid is in Frans Guyana.
Verspreiding: Z/ZOVenezuela, Guyana, 
Suriname, Frans Guyana, ZColombia, Brazilië 
(Para, Amazonas, Rondonia, NMato Grosso), 
OEcuador, NO/OPeru, NBolivia. Vindplaatsen 

Bothrops brazili
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in Suriname: Loksi Hatti aan de Saramaccarivier, 
Kwamalasamoetoe.
Voedsel: Zoogdieren, vogels en amfibieën
Voortplanting: Vivipaar 

Bothrops bilineatus (CampbeLL & 
Lamar, 1989)

Suriname: Papagasneki Pokai sneki.
Frans Guyana: Vrai jaquot.
Nederlands: Groene boomlanspuntslang of 
papagaaislang
Engels: Twostriped Forest Pit Viper, Tree Ferde
Lance of Green FerdeLance
Brazilië: Cobra papagaio

Beschrijving: Maximumlengte: ongeveer 120 
cm, 20 cm bij de geboorte. 
De staart is kort en dun, maar vanwege het leven 
in struiken en bomen is deze ontwikkeld tot een 
grijpstaart. Een opvallend kenmerk daarbij is de 
rossige tot lichtoranje kleur van het uiteinde van 
deze staart. Dit opvallend staartgedeelte zou door 
deze arboreale slang als lokmiddel worden gebruikt. 
Vanuit een hinderlaag bewegingsloos liggend op 
een tak, wegvallend tussen de bladeren door zijn 
eigen schutkleur, beweegt de slang alleen het staart
puntje. Kikkers, hagedissen en vogels zouden wor
den gelokt. Zij zien daar een prooi in en komen zo 
binnen bereik van de op de loer liggende slang.
Synoniemen: Bothriopsis bilineata biline-
ata, Cophias bilineatus Wied, Lachesis bilineatus 
Duméril, Bibron & Duméril, Bothrops bilineatus 
smaragdinos Hoge, Bothrops bilineatus, Bothriechis 
bilineatus
Kleur: De iris is geelgroen. De rug heeft een 
helder groene kleur met witte en gele vlekken langs 
beide zijden. Een geelachtige lijn loopt van de kop 
tot aan de staart aan beide zijden als afscheiding 
tussen rug en buik. De naam bilineata is hier van 
afgeleid. De kop is licht gevlekt. Het lichaam is 
relatief dun met een lange staart. De buik heeft 
heldere vierkante vlekken. Het bovenlichaam is 
middelgroen met ver uit elkaar liggende kleine 
zwarte vlekjes (een exemplaar uit Venezuela had 
roodbruine vlekjes). De flanken van het lichaam 
zijn wat afgeplat, iets wat bij veel boomslangen 
voorkomt. Langs deze flanken loopt een dunne gele 
lijn. Deze lijn loopt dicht langs de buikrand.
De buik is zelf ook geelachtig. De kop heeft dezelf
de kleur als het lichaam. De postoculaire streep of 
vlek is hier niet aanwezig.
Biologie: Deze boombewonende, nachtactieve 

slang, bewoont zowel het primaire als secundaire 
regenwoud. Zij heeft een groot verspreidingsgebied 
in Frans Guyana, maar wordt weinig gezien. Zij is 
niet agressief maar bijt als ze gestoord wordt.
Verspreiding:  Brazilië Z/ZOVenezuela, Z
Colombia, OEcuador (Amazonian areas),  N
Bolivia, O/NOPeru, Guyana, Suriname, Frans 
Guyana. Vindplaatsen in Suriname: Amskreek aan 
de Avanaveroweg, Brownsberg.
Voedsel: Zoogdieren, vogels en hagedissen.
Voortplanting: Vivipaar

Bothrops taeniatus (WagLer, 1824)
Suriname: Boomowroekoekoe.
Nederlands: Bruine boomlanspuntslang
Engels: Speckled Forest Pit Viper
Brazilië: Jararaca amarela

Beschrijving: De lengte is maximum 145 cm, 
(tot 150 cm in andere landen). Het is een dunne 
slang met een grote puntige kop. Ze heeft een rela
tief lange staart.
Synoniemen: Bothrops taeniatus Wagler, 
Bothriopsis taeniata Campbell & Lamar, Bothriechis 
taeniatus, Bothriopsis taeniata lichenosa, Bothriopsis 
taeniata lichenosa Roze, Bothrops castelnaudi liche-
nosus Roze, Bothriopsis taeniata taeniata, Bothrops 
castelnaudi Duméril, Bibron & Duméril, Lachesis 
castelnaudi Boulenger, Bothrops lichenosa Roze, 
Bothriopsis taeniata lichenosa Campbell & Lamar, 
Bothrops taeniata taeniata
Kleur: De iris is goudzwart gevlekt. De rug is 
grijsachtig met vele kleine bruine en gele vlekken 
en enkele grote bruine vlekken langs beide zijden. 
De buik is bruinzwart met gele puntjes. Bij deze 
soort is er meer sprake van een algemene kleur dan 
van een basiskleur. De algemene kleurweerschijn is 
olijfbruin tot donker olijfbruin met vage zwartach
tige vlekken, waarvan de doorsnede varieert van 2 
tot 4 schublengten. Het geheel wordt regelmatig 
onderbroken door beigeachtige vlekken die ver
ticaal gerangschikt zijn, zodat zij lichtgekleurde 
dwarsstrepen vormen van ongeveer 2 schublengten 
breed. Het lichaam wordt door deze onderbroken 
strepen in 27 donkere delen, die wat onregelmatige 
randen hebben en in breedte variëren tussen 3 en 6 
schublengten, verdeeld.
De kop en staart hebben min of meer dezelfde 
algemene basiskleur. De labialen zijn donkerbruin 
met driehoekige witte vlekjes. Dit vlekkenpatroon 
zet zich voort als een soort afscheidingsband tus
sen bovenlichaam (dorsale kant) en buik (ventrale 
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kant). In plaats van wit, kunnen deze vlekjes ook 
geel of helder groen zijn. Bij een nauwkeurige 
bestudering van jonge exemplaren, zien we als het 
ware door de algemene olijfbruine kleur heen, een 
briljant kleurenpalet in een regelmatig patroon van 
vlekjes, streepjes en lijntjes in de kleuren: helder
groen, olijfgroen, bruin, zwart, beige en geel. De 
buik zelf is veelal grijsbruin met kleine witte en 
gele vlekjes, maar het komt ook voor dat hij effen 
van kleur is.

Summary
The snakes of the Guyanas. Part X.
This is the 10th article in a series of papers addressing all known snakes of he Guyana 
Shield, alphabetically by family. All species described in the current article belong to the 
family Viperidae, genus Bothrops. International names, historical synonyms, descripti
ons, colour data, distributions and notes on food, reproduction and natural history are 
summarized. 
The genus Bothrops is part of the Crotalinae subfamily, the pitvipers. Characteristic 
of this subfamily is the  thermoreceptor organ on each side of the head and the large 
solenoglyphic fangs in the upper jaw. They all have haemotoxic venom and are very 
dangerous.
Bothrops atrox: up to 200 cm. Dorsal side grey to brown with reddish and black trian
gular spots along the sides, ventral side whitish with brown or black spots. Black stripe 
or elongated dark brown spot behind the eye. Terrestrial and nocturnal snake from the 
rainforest, especially near human settlements, where it hunts for rodents. Most common 
venomous snake in French Guyana and Surinam. Feeds on mammals, birds, reptiles and 
amphibians. Viviparous.
Bothrops brazili: up to 130 cm. A thick snake with a large pointed head. The scales are 
keeled. Backside bright brownred with whiterimmed black triangular spots along the 
sides. Underside whitish. Terrestrial and nocturnal snake, widespread but not very com
mon. Feeds on mammals, birds and amphibians. Viviparous.
Bothrops bilineatus: up to 120 cm. Short prehensile tail. Backside bright green with white 
and yellow spots along the sides. Yellowish lateral line from head to tail. Ventral side yel
lowish. Arboreal and nocturnal snake from the primary and secondary rainforest. A large 
distributionarea, but not often seen. Feeds on mammals, birds and lizards. Viviparous.
Bothrops taeniatus: up to 145 cm. A slender snake with a large pointed head and a 
relatively long tail. Dorsal side greyish with many brown and yellow dots and some 
larger brown spots on the lateral sides. Ventral parts brownblack with yellow dots. 
Very rare arboreal and nocturnal snake. Feeds on mammals, lizards, ants and termites. 
Viviparous. 

Biologie: Deze zeer zeldzame slang is boombewo
nend en nachtactief.
Verspreiding:  Brazilië Colombia, Ecuador, 
Peru, Suriname en Frans Guyana. Vindplaatsen 
in Suriname: Kwamalasamoetoe, Zuid Suriname, 
Apoera.
Voedsel: Zoogdieren, hagedissen, mieren en ter
mieten
Voortplanting: Vivipaar
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Het verspreidingsgebied van de Ruïnehagedis 
(Podarcis sicula) bestrijkt in Italië nagenoeg 
het hele vaste land. Met uitzondering van 

het noorden; de “kraag” van de laars, het gebied dat 
grenst aan de Alpen. Van de Muurgekko (Tarentola 
mauritanica) is bekend dat hij voornamelijk langs 
de kuststrook wordt aangetroffen.
De exacte verspreidingsgrens van deze soorten in 
het noordelijk gebied is moeilijk te achterhalen. 
De informatie vermeld op verspreidingskaartjes in 
veldgidsen of in beschrijvingen zijn vaak wisselend, 
soms tegenstrijdig dan wel ruim interpreteerbaar.
Tijdens een vakantie aan het zuidoostelijk deel van 
het Gardameer in 2004 werd rekening gehouden 
met het  voorkomen van deze soorten, ondanks een 
persoonlijke inschatting  dat de trefkans bijzonder 
klein zou zijn.
De praktijk leek dit voorgevoel in de beginda
gen van ons bezoek te bevestigen. Totdat op een 
avond tijdens een wandeling langs de oevers van 
het Gardameer een Muurgekko werd ontdekt 
op de muur van een toiletgebouw op camping 

“La Fontanelle” in Moniga del Garda! Van de 
Ruïnehagedis was op dat moment nog geen enkel 
spoor te vinden. 
Uiteindelijk bleek bij een controleronde op twee 
ongebruikelijke plekken dat beide soorten werden 
gevonden. Was hier weer sprake van (onbedoelde) 
introducties door de mens? 

Mild klimaat
De naaste omgeving van het Gardameer (grofweg 
een strook van ongeveer 10 km) kenmerkt zich 
door een vrij  mild klimaat omdat het meer  (opper
vlakte van 370 km2 met een diepte tot 346 m) de 
warmte van de zomer opslaat en ’s winters aan de 
omgeving afgeeft. 
Dit zachter klimaat maakt het mogelijk dat er 
olijfboomgaarden (Olea europea) zijn aangelegd. 
Bovendien worden op grote schaal, oleanders 
(Nerium oleander) en  Chinese henneppalmen 
(Trachycarpus fortunei) geplant. Op heel gunsti
ge beschutte plaatsen kunnen zelfs dadelpalmen 
(Phoenix canariensis) overleven.

Waarnemingen aan de 
Ruïnehagedis (Podarcis sicula sicula) 

en de Muurgekko (Tarentola mauritanica) 
in Noord-Italië (Gardameer)

Jaco Bruekers, Heeswijk-Dinther 
dutchtropics@home.nl 
Foto’s van de auteur
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In het zuidoosten van het Gardameer, waar wij 
verbleven, is sprake van intensieve bebouwing 
(agrarische activiteiten; woningen; industrie). Hier 
en daar vind je nog wel kleine stukken met bossen. 
Het meeste terrein is in cultuur gebracht waar
bij de olijventeelt duidelijk de boventoon voert. 
Daarnaast is het verbouwen van maïs en druiven 
typerend voor de streek die wij bezochten (omge
ving Moniga del Garda).

Vier soorten hagedissen
Voor ons gezin bestaat het verkennen van een 
nieuwe omgeving ook uit het nader kennismaken 
met de plaatselijke herpetofauna. Al op de eerste 
dag bestond de indruk dat de aanwezigheid van 
Muurhagedissen een dominante factor zou worden. 
Inventarisaties tijdens onze vakantie in de plaatsen 
Moniga del Garda, Manerba sul Garda, Padenghe 
del Garda, Sirmione en zelfs het 40 km verderop 
gelegen Verona bevestigden dit vermoeden.
Podarcis muralis is een zeer algemene verschijning 
zowel in bebouwde gebieden als in het buitenge
bied langs agrarische percelen, kleine, oude gebou
wen en tuinmuren. Hoewel de benoeming van de 
ondersoort in het noorden van Italië nog herhaal
delijk tot discussies leidt, wordt hier uitgegaan van 
de informatie uit Arnold & Ovenden (2002) die 
uitgaat van de ondersoort maculiventris.
Wat aan de waarnemingen aan Gardameer 
Muurhagedissen opviel was dat tussen de door
gaans klassiek bruin/grijze hagedissen af en toe, 
vreemd genoeg, eveneens exemplaren met een 
groene rug en netvormige tekening werden waarge
nomen. Deze meer groene dieren hadden, althans 
dat vond ik,  kenmerken die je ook wel bij  P. 

Tuincentrum nabij Padenghe 
Titelfoto pagina 101: Muurhagedis Gardameer met 
netvormige tekening
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muralis maculiventris in Istrië ziet, waar ook veel 
dieren voorkomen met een netvormige tekening en 
groenig gekleurde ruggen.  Verder is er een gelijke
nis met de zwaar getekende en groen/gele P. muralis 
nigriventris.
Als tweede regelmatig voorkomende hagedissen
soort kan de Smaragdhagedis (Lacerta bilineata 
bilineata) worden genoemd. Deze soort heeft een 
duidelijke voorkeur voor het buitengebied en de 
randen van grote tuinen in buitenwijken.

Podarcis sicula in noordelijk Italië
Op basis van een korte literatuurstudie kan worden 
gezegd dat  op het vaste land van Italië twee onder
soorten worden aangetroffen: 
Podarcis sicula  campestris: NoordItalië (inclu
sief de Povlakte en de Abruzzen, Oostelijk Italië tot 
aan Ampulië (Engelmann et al., 1993; Arnold & 
Ovenden, 2002).
Mazzotti (1999) meldt nog dat het voorkomen 
van Podarcis sicula in de Povlakte beperkt is tot de 
kuststreek.
De noordgrens van het verspreidingsgebied wordt 
volgens Böhme (1986) gevormd door de lijn:

Chiasso (Zwitserland) nabij het Comomeer, vervol
gens Calliano, Trevisio en Udine
Podarcis sicula sicula: Ten zuiden van Rome, 
oostelijk Sicilië en de Lipari (Engelmann et al., 
1993; Arnold & Ovenden, 2002).

Verspreiding Tarentola mauritanica
Deze gekkosoort komt voor langs alle zuide
lijke en westelijke mediterrane kuststreken. Dat 
hij minder aan de meest gunstige klimatologische 
omstandigheden gebonden is, is af te leiden uit 
het feit dat hij verder landinwaarts voorkomt 
en dus koelere gebieden bewoont en op grotere 
hoogten nog wordt gevonden. Dit in tegenstelling 
tot zijn meer warmtebehoeftige verwant de Turkse 
gekko (Hemidactylus turcicus). Op het vasteland van 
Italië wordt Tarentola eveneens in de kuststreken 
aangetroffen (Arnold & Ovenden, 2002). Het 
neemt echter niet weg dat ik zeer verbaasd was om 
Tarentola rondom het Gardameer sporadisch waar 
te nemen. Het voorkomen van deze hagedis in de 
provincie Brescia (Noordelijk Italië) is overigens al 
eerder gemeld (Sportelli, 1972).

Pagina 102, onder en hierboven: Podarcis s. sicula vrouwtje, gevonden op de import olijfboom
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Toch weer tuincentra
Zoals eerder aangeduid, was Podarcis muralis in alle 
opzichten dominant aanwezig en lokaal zeer alge
meen. Desondanks had ik toch de verwachting dat 
de noordelijke ondersoort van Ruïnehagedis (P. s. 
campestris) in deze klimatologisch milde omgeving 
een plaats veroverd zou hebben. Die plaatsverove
ring bleek slechts lokaal te zijn.
Tijdens dagelijkse wandeltochten werden de op 
het oog gunstige locaties op de aanwezigheid van 
hagedissen gecheckt. In het bijzonder werden de 
verschillende stapelmuurtjes en stenige wegber
men geïnspecteerd. Steeds weer stuitten wij op de 
Muurhagedis en incidenteel op een vluchtende 
Smaragdhagedis.
Op onze heenreis naar de camping was mij opge
vallen dat er langs de hoofdweg verschillende tuin
centra gevestigd waren. Ervaringen in Frankrijk 
hadden aangetoond dat je ook in tuincentra soms 
aardige en verrassende herpetologische waarnemin
gen kunt doen (Bruekers, 2003). 
Samen met mijn zoon Daan, heb ik de plantenop
stelling op het buitenterrein nader bekeken. 
Het was een vreemde gewaarwording dat mijn ver
moeden en theorie weer werden bevestigd; rondom 
twee tuincentra werden volwassen en juveniele 
Ruïnehagedissen aangetroffen!
De eerste hilarische waarnemingen betrof een 
drietal juveniele dieren (naar schatting 1 jaar oud) 
die op de muur van het hekwerk werden ontdekt. 
Typische dieren met een licht groene rug en een 
geblokte dorsale tekening. Deze dieren waren ons 
steeds te vlug af en we konden ze dus niet van 
dichtbij bekijken.
Al snel na het betreden van het terrein van het tuin
centrum, konden we een zestal Ruïnehagedissen 
van verschillende grootte ontdekken. Ik kon niet 

inschatten wat de populatiegrootte was, maar 
mogelijk gaat het om tientallen exemplaren.
Naast deze Ruïnehagedissen, ontdekte ik, verras
send genoeg, ook twee Muurgekko’s (Tarentola 
mauritanica) op twee verschillende geïmporteerde 
olijfbomen! Eén keer vond ik in een holte van een 
olijfboom zelfs een rond, hardschalig eitje dat van 
een Tarentola afkomstig moet zijn geweest.
Navraag bij de eigenaar van een van de twee tuin
centra, Tuincentrum “Vivaio del Garda” nabij 
Padenghe, bracht aan het licht dat de meeste 
geïmporteerde olijfbomen vanuit het zuiden van 
Italië worden aangevoerd. Naar verluidt kwam 
deze zending van olijfbomen  uit de omgeving van 
de plaats Foggia (Ampulië; in het zuidoosten van 
Italië). Dit maakt aannemelijk dat de meegevoerde 
Ruïnehagedissen tot de ondersoort P. s. sicula 
behoren.

Conclusie
Afgaande op onze waarnemingen in de omgeving, 
lijkt het aannemelijk dat de introductie van de 
Ruïnehagedis van een recente datum is geweest, 
aangezien deze hagedissensoort slechts op en rond 
het terrein van twee naast elkaar gelegen tuincentra 
werd gezien. Het gebied er omheen werd namelijk 
gewoon weer gedomineerd door Podarcis muralis. 
Het aantreffen van juvenielen is een indicatie dat 
zich ter plaatse een levensvatbare populatie zou 
kunnen ontwikkelen.
Over de introductie van Tarentola mauritanica is 
moeilijker iets te zeggen. Al doet de waarneming 
van een “wilde” Tarentola op de camping, op zo’n 
drie kilometer afstand van de tuincentra, vermoe
den dat deze import reeds van een vroegere datum 
was. Resteert ook nog de vraag of deze gekko zich 
in die omgeving succesvol kan voortplanten.

P. sicula bij de bloempotten Tarentola op het toiletgebouw
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Overzicht waarnemingen
Als laatste vermeld ik nog de herpetofauna die wij 
in de omgeving van Moniga del Garda hebben 
aangetroffen.:

Podarcis muralis maculiventris (zeer algemeen) 
Podarcis muralis cf. nigriventris (vier dieren 
gezien met uiterlijke kenmerken die soms bij 
deze ondersoort ook worden aangetroffen)
Podarcis sicula cf. sicula (zeldzaam; alleen in de 
buurt van twee tuincentra nabij Padenghe)
Lacerta bilineata bilineata (regelmatig)
Tarentola mauritanica (1x op het toiletgebouw 
van camping “La Fontanelle“; twee gekko’s en 
1x ei in en nabij geïmporteerde olijfbomen bij 
een tuincentrum)
Natrix natrix helvetica (verkeersslachtoffer)
Natrix tessellata (2x aan de oever van het 
Gardameer)
Rana esculantacomplex (twee waarnemingen)
Bufo bufo spinosus (verkeersslachtoffer)

•
•

•

•
•

•
•

•
•
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Summary
Observations on the Italian Wall lizard (Podarcis sicula sicula) and the Moorish gecko (Tarentola 
mauritanica) in northern Italy (Lake Garda)
The surroundings of Lake Garda have a rather mild climate for northern Italy. The most often 
found reptile species in this region are the Wall lizard (Podarcis muralis maculiventris) and the 
Western Green lizard (Lacerta bilineata bilineata). 
In 2004 the author unexpectedly found in this region  the Italian Wall lizard (Podarcis sicula) and 
the Moorish gecko (Tarentola mauritanica). In Italy this last gecko species is  generally found in 
the coastal areas. It is presumed that these uncommon observations are a result of unintended 
introductions by men through the imports of large Olivetrees from southern Italy (Foggia), this 
makes it most likely that these Italian Wall lizards belongs to the subspecies P. s. sicula.  
All observed P. sicula (juveniles included), geckos and an egg, possibly of the Moorish gecko, were 
found in a large garden centre (near Padenghe). One Tarentola was found on the wall of  a toilet 
building on a camping site. The author speculates that  the mild climate makes it possible for the 
animals to reproduce in this region.

Het Gardameer, soms mild genoeg voor Phoenix palmen
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STANDAARDNAAMLIJST 
voor de herpetofauna van Europa

Er is in Nederlands-Vlaamse samenwerking geprobeerd voor alle erken-

de Europese soorten reptielen en amfibieën een Nederlandstalige 

standaardnaam vast te stellen. Hoewel gezegd kan worden dat 

verscheidene namen vrij algemeen werden gebruikt en als goed 

ingeburgerd beschouwd moesten worden, zijn er toch ook 

enkele echte vraagpunten of onduidelijkheden geweest. 

Vraagpunten betreffende inheemse dieren werden in 

wezen alleen gevonden bij de Grote watersalamander 

en het waterkikker-complex. Dat kwam vooral door-

dat na de recente ontrafelingen enige vreemde 

kunstmatige namen waren verzonnen. Elk pogen 

om voor zulke en vergelijkbare onduidelijkhe-

den een oplossing te vinden, moet worden 

gewaardeerd. Ik heb dan ook veel waar-

dering naast enige kritiek die ik u niet 

wil onthouden.

In dit stukje beperk ik me tot de 

Reptilia of Kruipende dieren.

R E P T I L I A
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Karsjthagedis, Podarcis melisellensis, in karsjtkustge-
bied met veel uitgespoelde holen. 

Tekst en fotografie: Lucas Bauer 
l.bauer@wanadoo.nl  

peruviridis@wanadoo.fr 
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Waarom nu?
In 1992 verscheen Nomina Herpetofaunae 
Europaeae, na een vraagstelling aan leden van 
SEH samengesteld door Suzette StumpelRienks 
en door AulaVerlag te Wiesbaden uitgegeven als 
aanvullend deel bij Handbuch der Reptilien und 
Amphibien Europas. Zowel bij aankondiging als 
vraagstelling werd destijds zeker aangegeven dat 
geen namen zouden worden uitgevonden, maar 
welhaast onvermijdelijk bleek dat toch enkele 
kunstmatige constructies zijn opgenomen. 
Inmiddels werden er nieuwe soorten beschreven, 
zijn sommige soorten gesplitst en bleken de opvat
tingen voor soortafgrenzing herzien te moeten 
worden. Dat is natuurlijk voor benoeming van 
soorten een heikel punt. Enerzijds bestaan er 
gewone Nederlandse volksnamen die ieder herkent, 
andererzijds wil men met enige nauwkeurigheid 
over alle soorten kunnen schrijven. Dan ontstaat 
de behoefte om algemeen bekende namen aan te 
passen dan wel te parafraseren.
Eerlijk gezegd bestond die behoefte toch al min
stens vijf jaar – en vijf jaar geleden zou deze lijst 
ongetwijfeld een grote vooruitgang hebben bete
kend, in elk geval de eerste stap daartoe. Jammer 
genoeg komt de lijst nu midden in een periode van 
veranderende inzichten en blijkt het voorstel niet 
lang houdbaar. Daarvoor zijn verschillende redenen 

aan te wijzen. Mij dunkt dat doordachte diepgang 
ontbreekt – ondanks het feit dat alleen vakherpeto
logen meewerkten.
Beter ware het geweest om ook anderen bij het pro
ject te betrekken en om zich te bezinnen op geraad
pleegde bronnen, alsmede op houdbaarheid in het 
gebruik van de wetenschappelijke en Nederlandse 
namen die werden geselecteerd. De veelgebruikte 
[Engelstalige!] veldgids door Arnold & Ovenden 
diende als uitgangspunt. Dat is begrijpelijk – maar 
evenzeer ten onrechte.
Het is geen standaardwerk, bovendien is de 
Nederlandse vertaling niet gebruikt of vermeld.
Tegen het argument om een algemeen verkrijg
bare veldgids als basis te gebruiken, is weinig in 
te brengen. Gaat het om Nederlandse namen, dan 
zal echter een bestaande, vrij algemeen gebruikte, 
Nederlandse vertaling zeker in aanmerking geno
men moeten worden. Wat echter voor het toekom
stig gebruik evenzeer moet meetellen is het onvol
dongen feit dat de namen in de gids verouderd zijn 
en dat dus de lijst snel gedateerd zal raken: het is te 
laat en te vroeg!

Hoofdlettergebruik
De samenstellers sluiten zich aan bij richtlijnen van 
de Nederlandse Taalunie en geven er een korte ver
antwoording voor. Heel verhelderend. Toch moet 

Podarcis melisellensis, de karsjthagedis, wat dichter benaderd.
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worden gevraagd of het niet beter geweest zou zijn 
aan enig eigen inzicht de voorkeur te geven. Nu 
worden Nederlandse namen zonder beginkapitaal 
geschreven, tenzij deze naam begint met persoons
naam of geografische aanduiding, want dan heeft 
taalkundig hoofdlettergebruik voorrang. Voor rep
tielen heeft dat weinig consequenties. Toch moet 
worden overwogen of een samengestelde naam wel 
steeds goed herkenbaar blijft in elke tekst.
Is een kleine klokschildpad wel hetzelfde als een 
Kleine klokschildpad? Testudo weissingeri komt in 
de lijst nog niet voor, zelfs niet als ondersoort, want 
die worden nergens vermeld. De soortstatus of het 
formaat zouden echter kunnen blijken uit door
dacht hoofdlettergebruik. Dat geldt bijvoorbeeld 
ook voor het gewone kameleon of voor een poot
loze skink. Hoezo? Is dit laatste dan een soortnaam? 
Ja, dat is nu de gespikkelde slangskink Ophiomorus 
punctatisimus.
Ik heb verscheidene pootloze skinken gezien, ook 
in het zuiden van Griekenland. Simpelweg het ver
melden van een kenmerk lijkt me die woordcombi
natie. Wil je daarvan een herkenbare naam maken, 
schrijf dan liever Pootloze skink.
Doordacht gebruik van Nederlandse namen kan 
eventueel vermelding van wetenchappelijke namen 
overbodig maken. Dan moeten de woorden of 
woordcombinaties echter wel als naam herkenbaar 
zijn en dat is zonder hoofdletter in een platte 
tekst niet altijd eenvoudig. Ik pleit er dus voor 

om samengestelde namen over het algemeen met 
beginkapitaal te schrijven. Zelfs in Europa kan 
dat verwarring voorkomen en het doel van elke 
geschreven communicatie zal toch moeten zijn om 
zonder te verwachten verwarring zo veel mogelijk 
duidelijke informatie over te brengen – of bent u 
dat niet met me eens!?

Dan de namen
De uitgesproken (of opgetekende) behoefte aan 
korte namen wordt niet immer nagestreefd. Er 
is kennelijk behoefte om aan te sluiten bij inter
nationaal, in het bijzonder Engelstalig, gebruik. 
OostCanarische gekko is daarvan een voorbeeld, 

Emys orbicularis, moerasschildpad. Naamgever van 
de familie Emydidae en evenzeer van het begrip 

moerasschildpadden. Hiertegen voortaan Europese 
moerasschildpad moeten zeggen is een ontkenning 

van deze historische centrale positie.

Anguis fragilis, hazelworm, halverwege helling in strooisellaag gevonden.
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evenals enkele andere voorgestelde namen. Ook 
westelijke smaragdhagedis voor Lacerta bilineata 
van Frankrijk en Iberisch schiereiland, tegenwoor
dig als aparte soort beschouwd, komt daar mee 
overeen. Lacerta viridis die immers uit Oostenrijk 
is beschreven, zou gewoon smaragdhagedis moeten 
blijven heten.
De Engelse namen worden een enkele maal ver
vangen, soms nodeloos overgenomen, hetgeen tot 
onaardige situaties kan leiden. Wetenschappelijke 
namen worden niet altijd consequent of volkomen 
correct gebruikt. Voorbeeld: Anguis cephalonica, 
terwijl de vorm was beschreven als varietas cep-
halonica waarbij de vrouwelijke uitgang verband 
houdt met het woordgeslacht van varieteit en 
niet direct aansluit bij de geslachtsnaam. En een 
ander voorbeeld: Ophisaurus apodus terwijl het 
geslacht Ophisaurus beperkt zou moeten worden 
tot pootloze Amerikaanse vormen. Men aanvaardt 
tegenwoordig algemeen de combinatie Pseudopus 
apodus.
Het inleidend gedeelte vermeldt onder andere 
dat de meeste namen betrekking hebben op een 
kenmerk of habitat, maar dat dit niet opgaat voor 
drie soorten: olm, scheltopusik en hardoen. Zonder 
alles direct te willen uitdiepen, vermeld ik toch 
dat scheltopoesik zoiets betekent als geelbuik of 
gele loopbuik, een woord van Slavische oorsprong. 
Daarin herkennen we zonder meer een eigenschap, 
dubbel gekenmerkt zelfs: de kleur en het buikschui
ven. Maar waarom nog steeds deze slavische naam 
gebruikt moet worden?

Ik zal niet alle soorten vermelden, daar is geen 
noodzaak toe omdat meestal bestaande namen 
werden gehandhaafd, met enkele uitzonderingen. 
Aansluitend geef ik een overzicht van enige frap
pante namen, ontbrekende ondersoorten of voor
gestelde veranderingen.

Schildpadden
Caretta caretta was bekend als de onechte [!] 
karetschildpad, inderdaad een vreemde toe
stand   maar die soort moet nu dikkopschild
pad heten.
Mauremys caspica ontmoeten we om twee 
redenen niet: allereerst omvat het gebied niet 
echt Europa, ten tweede zijn ondersoorten nu 
soorten.
Emys orbicularis, voorheen simpelweg bekend 
als moerasschildpad, moet nu in navolging 
van Angelsaksen, Europese moerasschildpad 
heten.
Testudo (marginata) weissingeri vinden we in de 
lijst nog niet terug. Niettemin breek ik toch al 
een lans voor de naam Kleine klokschildpad.

Hagedissen
Hemidactylus turcicus Europese tjitjak, waarom 
niet Turkse tjitjak?
Tarentola mauritanica muurgekko, waarom 
niet Moorse muurgekko?
Tarentola angustimentalis OostCanarische 
gekko – is dit nu nodig?
Tarentola delalandii Delalands gekko, beter 

•

•

•

•

•

•

•

•

Zandhagedis, Lacerta agilis, Meinweg, Limburg
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ware Delalande’s gekko.
Anguis cephalonica volgens mij correct Anguis 
cephalonicus.
Ablepharus kitaibellii slangenoogskink in plaats 
van Johannesskink

Twee nog eens apart vermeldenswaardige gevallen 
– inderdaad, ik val in herhaling – zijn: 

Ophisaurus apodus scheltopusik = geelbuik of 
gele loopbuik. Pseudopus apodus pantsersluik 
zou mijn voorkeur hebben
Ophiomorus punctatissimus limbless skink – nu 
pootloze skink? Ophiomorus punctatissimus 
gespikkelde slangskink is prachtig!

Slangen
Coluber (?) deze geslachtsnaam is in Europa 
niet meer te handhaven. Hierophis (uit 1843) 
en Dolichophis (uit 1868) zijn de geldige 
namen.
Elaphe is een prima naam, maar niet voor alle 
nu opgenomen soorten. Verscheidene namen 
uit de negentiende eeuw komen in aanmer
king. Elaphe (quatuorlineata) sauromates is de 
typevorm van het geslacht. Dat zou volgens 
huidige inzichten een zelfstandige soort moe
ten zijn.
Coronella girondica waarom niet korter gewoon 
Girondische slang?
Eirenis modestus gewoon: dwergslang of toch 
maskerdwergslang?

•

•

•

•

•

•

•

•

Natrix tessellata waarom niet dambordslang, 
wel dobbelsteenslang?
Vipera seoanei zou voortaan Cantabrische adder 
moeten gaan heten.

Men is met bestaand gebruik, bijvoeglijk naam
woorden of nieuwere namen niet consequent. De 
meeste Nederlandse namen van de lijst leveren 
overigens geen probleem op. Maar enkele kant
tekeningen zijn toch wel degelijk gewenst. Elaphe 
sauromates staat niet als soort in de gids van 
Arnold. Ondersoorten werden niet opgenomen 
door de samenstellers van deze lijst. Dat levert 
soms twijfelgevallen op, zoals u ook bij een enkele 
adder nog zult zien. De soortaanduiding sauromates 
betekent zoiets als hagediszoeker, waarbij echter de 
nadruk lijkt te liggen op vergeefse pogingen. Je zou 
dus kunnen denken aan hagedismisser. Bekend? 
Inderdaad, niet elke vangpoging levert succes op, 
dat weten we van prooivogels en slangen. Elaphe 
sauromates als zelfstandige soort zou dan ook hage
disslang (moeten) kunnen heten.
Montpellierslang of hagedisslang is (was) de naam 
voor Malpolon monspessulanus, maar aan de tweede 
Nederlandse naam wordt veelal de voorkeur gege
ven. Montpellierslang officieel zou benoemings
problemen voor de soort Elaphe sauromates kunnen 
helpen voorkomen!
Vipera (of Pelias) ursinii vraagt om wat uitgebrei
der commentaar. Onder deze naam worden nog 
verschillende populaties gevangen. Het versprei

•

•

Elaphe quatuorlineata, vierstreepslang
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dingsgebied is voor een enkele soort wel heel erg 
verbrokkeld. Deze soort, die voorkomt in Frankrijk 
en Italië werd wel spitssnuitadder of juister smal
kopadder genoemd. Verder zijn er dan nog popula
ties in Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Rusland 
waarvoor andere namen bestaan, maar die meestal 
toch onder ‘ursinii’ werden gerangschikt. Inmiddels 
is duidelijk dat het om enkele soorten gaat, in het 
gebied van deze lijst zeker drie. Om dan zomaar uit 
de Engelstalige gids een naam over te nemen, acht 
ik onjuist. Dus geen weideadder, maar smalkopad
der als naam voor Vipera (of Pelias) ursinii.
Vipera (of Pelias) rakosiensis = poesztaadder. Vipera 
(of Pelias) renardi (of moldavica) zal de soort van 
Roemenië zijn. Hoe klinkt Donaudeltaadder?
Tenslotte iets over de geslachtsnaam van adders. 
Onze noordelijke adder, gewoon adder dus, werd 

beschreven als Pelias berus maar later ondergebracht 
in het genus Vipera. Nu de soorten steeds meer op 
moleculair niveau worden onderzocht, worden ook 
meer verschillen erkend en krijgen verwaarloosde 
geslachtsnamen weer zin. Hoewel mij nog geen 
officiële publicatie met dat voorstel bekend is, 
lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat na de 
namen Macrovipera en Daboia ook de naam Pelias 
weer in ere wordt hersteld.

Conclusie.
Ook wat dit betreft dus te laat of te vroeg als het 
om wetenschappelijke naamgeving gaat. Laat ons 
nog enkele namen noemen. Lacerta – Lacerta agilis 
typesoort – is beperkt tot deze groep en verder 
vooral de smaragdhagedissen. De levendbarende 
hagedis hoort daar niet bij. De vele kleinere soorten 



van mediterrane gebieden zijn echter nog lang niet 
eenduidig gegroepeerd en het is momenteel haast 
onvermijdelijk om de algemeen bekende geslachts
naam te gebruiken.
Coluber, Elaphe, Vipera. Dit zijn drie genusnamen 
voor slangen waarvan zeer zorgvuldig en welover
wogen gebruik moet worden gemaakt. Alledrie 
waren het verzamelnamen geworden, soorten 
die oppervlakkig op andere soorten binnen zo’n 
geslacht leken, werden er kritiekloos bijgestopt 
waardoor aanwezige verschillen te weinig aandacht 
kregen en de feitelijke identiteit van het genus ver
sluierd raakte. Jammer dat daar in deze lijst geen 
aandacht voor is.
Nogmaals: het is een goed initiatief waarvoor ik als 
taal en namenfanaat veel waardering heb en dat 
ik dus graag wat evenwichtiger gepresenteerd had 
gezien. Om echt volledig uit de verf te komen, zou 
het als voorstel en in vier kolommen gepubliceerd 
moeten zijn.  
Als voorstel om eventueel weerklank te kunnen 
vinden en om kunstmatige constructies alsnog te 
kunnen corrigeren, ook al omdat de namengebrui
kers een grote losse gemeenschap vormen,  maar 
niet alleen bestaan uit door Engelsachtig gebruik 
overheerste beleidswerkers. Er kan dan eventueel 
wel een alternatief worden voorgesteld, met argu
menten – voor weinig namen is dat echter zinvol. 
In vier kolommen omdat dan beide wetenschap
pelijke namen naast elkaar kunnen staan: zoals 
vermeld in de gids en naar huidige inzichten, met 
ook naast elkaar bestaande en voorgestelde namen 
in het Nederlands. Dat zou zeer verhelderend zijn. 
Dat zou zowel de bruikbaarheid als het weten
schappelijk niveau van de lijst ten goede komen. 
Overigens hebben Nederlandse of  Engelse namen 
weinig standaardwaarde. 

Alle namen heb ik hier niet vermeld, daarvoor 
moge ik u verwijzen naar de publicatie zelf:
Standaardlijst voor de Nederlandse namen van de 
Europese amfibieën en reptielen. Samengesteld 
door H. Strijbosch, A.H.P. Stumpel, R.C.M. 
Creemers, J.J.C.W. van Delft, A. Groenveld 
& D. Bauwens. Opgenomen in RAVON 21, jaar
gang 7, nr 3, october 2005.

Typhlops vermicularis, wormslang
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Veldgids Amfibieën en reptielen
Ton Stumpel & Henk Strijbosch, 2006. KNNV 
uitgeverij, Utrecht.
Gebonden, 320 pagina’s, ruim 250 kleurenfoto’s en 
ruim honderd zwart/wit illustraties.
Leden KNNV E27,95; nietleden E32,95. 
Informatie: www.knnvuitgeverij.nl

Eindelijk weer een Nederlandstalige veld
gids voor de reptielen en amfibieën van 
Europa. En dan nog wel een oorspronke

lijke Nederlandse uitgave, geschreven door twee 
Nederlandse deskundigen. 
De vorige Nederlandstalige veldgids die dit gebied 
omvatte dateert nog van bijna 30 jaar terug (Arnold 
et al, 1978b), dit betreft een vertaling van een 
Engelstalige gids (Arnold et al, 1978a). Een 
recente Nederlandstalige veldgids, die uitsluitend 
de amfibieën van Europa omvat, is wel voorhanden 
(Nöllert & Nöllert, 2001). Overigens betreft dit 
een bijgewerkte vertaling van een Duitstalige gids 
(Nöllert & Nöllert, 1992). 
Terecht merken de auteurs op dat de Nederlandstalige 
gids uit 1978 niet meer te verkrijgen is en niet is 
bijgewerkt voor de recent ontdekte soorten. Op 
zich al een goede reden om deze nieuwe gids te 
publiceren. Wel moet opgemerkt worden dat de 
Engelstalige uitvoering van die eerste veldgids een 
recente tweede en volledig bijgewerkte editie kent 
(Arnold & Ovenden, 2002). Deze omvat ook 
een groter gebied dan de oorspronkelijke uitvoe
ring (o.a. inclusief de Kanarische eilanden en de 
Griekse eilanden langs de westkust van Turkije). 
Daarentegen bevat de hier besproken veldgids juist 
een kleiner gebied dan de gidsen uit 1978, kleiner 
dus ook dan de titel doet vermoeden. Het bespro
ken gebied betreft namelijk West en Midden Europa 
ten westen van WitRusland, Rusland, Oekraïne, 
Roemenië, Servië en Kroatië. De Balearen en het 
Tyrrheense gebied (Sardinië, Corsica en Sicilië) 
worden niet besproken, hoewel de verspreidings
kaartjes hiervan waar nodig wel worden ingevuld. 
Deze keuze is gemaakt om de gids hanteerbaar te 
houden. Toch is de gids slechts een fractie dunner 
dan de gids van Arnold & Ovenden (2002), die 
bijna 200 soorten en ondersoorten beschrijft. Dat 
kan alleen liggen aan de uitgebreide inhoud van 
deze veldgids. 

Na een aantal inleidende hoofdstukken, met onder 
andere tips voor het waarnemen en het fotografe
ren, worden er maar liefst bijna 40 pagina’s besteed 
aan determinatietabellen voor de verschillende 
diergroepen, hun eventuele larven en zelfs de eie
ren. Bij de soortbeschrijvingen worden 125 soorten 
uitgebreid, gestructureerd en consequent behan
deld. Steeds één pagina (een enkele keer meer) tekst 
met een verspreidingskaartje, en twee foto’s op de 
tegenoverliggende pagina. De tekst wordt steeds 
voorafgegaan door een kopje met Nederlandse 
naam, wetenschappelijke naam, Engelse, Duitse, 
Franse, Spaanse en Italiaanse naam. Een aantal 
Nederlandse namen is nieuw, maar wel zeer tref
fend. De invoering van de naam Bastaardkikker, 
Grafs bastaardkikker en Italiaanse bastaardkikker 
voor de natuurlijke hybride en dus onechte soorten 
Rana kl. esculenta, Rana  kl. grafi en  Rana kl. his-
panica, is zeer verhelderend. 
Elke soort wordt verder besproken aan de hand 
van de onderwerpen: Herkenning, Levenswijze, 
Verspreiding, Habitat, Trefkans en Verwarring. 
Helder, duidelijk en overzichtelijk. Gemakkelijker 
te gebruiken dan Arnold & Ovenden (2002), 
waar de tekst, de kleurenillustraties en de versprei
dingskaartjes zich verspreid door het boek bevin
den. Dat geeft beslist meer geblader.
Dan de kwaliteit van de foto’s. Deze zijn vrijwel alle
maal uitstekend en steken wat duidelijkheid betreft 
de kleurentekeningen van Arnold & Ovenden 
(2002), welke ik persoonlijk zeer fraai vind, naar 
de kroon. Ook het formaat (steeds ongeveer 12x8 
cm) is afdoende en bijvoorbeeld ook groter dan de 
meeste foto’s uit Nöllert & Nöllert (2001).
Tenslotte achterin nog een lijst met andere veld 
en verspreidingsgidsen en namen en adressen van 
binnen en buitenlandse herpetologische vereni
gingen.
Conclusie: een zeer handzame en fraaie veldgids, 
zeer goed te gebruiken waarvoor hij is bedoeld, 
het determineren van reptielen en amfibieën in 
het veld. In het besproken gebied is het voldoende 
deze gids mee te nemen, voor alle overige gebieden 
van Europa blijven Arnold & Ovenden (2002) 
en Nöllert & Nöllert (2001) uiteraard de eerste 
keus. 
Kopen dus die gids. 

Boekbesprekingen
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Een handzaam Engelstalig boek over amfi
bieën, geschreven door een Indonesische 
auteur.

Enkele inleidende hoofdstukken waarin onderwer
pen als systematiek, morfologie, ecologie, voort
planting, dieet, verdediging, economisch belang, 
classificatie en lokale namen worden behandeld, 
begint de eigenlijke tekst met een sleutel tot de 
amfibieënfamilies. Hierbij enkele schematische 
tekeningen van kenmerken. Hierna volgen 32 
tekeningen van lichaamsvorm en houding van de 
te bespreken soorten. Vervolgens een sleutel voor de 
kikkervisjes, eveneens met tekeningen. Met name 
de tekeningen van de kikkervisjes zijn van matige 
kwaliteit. 
De soorten worden per familie (deels met sleutel tot 
de familie) behandeld aan de hand van de onder
werpen wetenschappelijke naam, Engelse naam, 
Indonesische naam, etymologie (oorsprong van de 
wetenschappelijke naam), vindplaats typeexem
plaar, beschrijving, lengte, huidstructuur, kleur, 
voortplanting, habitat, chromosoom aantal, dieet, 
bekende vindplaatsen, andere bekende wetenschap
pelijke namen, verspreiding buiten Java, verwante 
soorten, onderzochte materiaal, opmerkingen. Niet 
al deze onderwerpen worden bij elk dier besproken. 
De teksten zijn vrij kort en bondig. De tekst van 
het boek eindigt met een literatuurlijst, verklarende 
woordenlijst, een index voor de wetenschappelijke 
namen en een index voor de Indonesische namen. 
De foto’s staan apart achterin het boekje, ze zijn van 
redelijke afmetingen en deels fraai. Af en toe zijn er 
echter ook onscherpe foto’s. Van sommige dieren 
zijn er meerdere foto’s, van andere geen.
Prettig dat er ook in Indonesië belangstelling is 
voor de herpetofauna. Alleen daarom al is dit een 
nuttig boekje. Gewone liefhebbers moeten even in 
de tekst zoeken naar de beknopte informatie en het 
is jammer dat er niet van elke soort een (goede) 
foto is, maar toegankelijke literatuur over de regio 
is nog schaars en moet dus gekoesterd worden. Ik 
zou het zeker aanschaffen als u een bezoek aan de 
regio gaat brengen.

Jur ter Borg
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Waarom zijn amfibieën zo 
belangrijk?
Amfibieën zijn door hun permeabele huid heel 
gevoelig voor veranderingen in hun ecosysteem. 
Zodra in een bepaald gebied de leefomstandigheden 
aangetast worden, zijn amfibieën meestal de eerste 
dieren die in aantal achteruit gaan. Amfibieën zijn 
daarom belangrijke bioindicatoren. Dat betekent 
dat de status van hun populatie iets zegt over de 
toestand van hun ecosysteem. In veel gevallen valt 
de achteruitgang van aantallen amfibieën te ver
klaren door verlies of vervuiling van hun habitat. 
Maar in andere gevallen is het nog onduidelijk 
wat de achteruitgang precies veroorzaakt. Ook in 
ecosystemen die onaangetast lijken te zijn, zoals 
in reservaten, gaan sommige soorten amfibieën in 
aantal achteruit. Met name veel soorten die hoog in 
de bergen leven lijken uit te sterven zonder dat daar 
een duidelijke oorzaak voor valt aan te wijzen. Veel 

Gedurende drie jaar hebben meer dan 500 
wetenschappers uit meer dan 60 landen 
een bijdrage geleverd aan een wereldwijd 

onderzoek naar de verspreiding en de bescher
mingsstatus van amfibieënsoorten. Het onderzoek 
is gedaan aan alle 5.743 bekende amfibieënsoorten 
en is daarmee het meest uitgebreide onderzoek aan 
amfibieën dat ooit is uitgevoerd. Dit onderzoek 
staat bekend als de ‘Global Amphibian Assessment’ 
(GAA). Amfibieën zijn daarmee de derde diergroep, 
na vogels en zoogdieren, waarbij van alle soorten 
wereldwijd de beschermingsstatus is onderzocht.
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft 
NatureServe, een nonprofit organisatie in Amerika, 
een rapport gepubliceerd over de status van amfi
bieënsoorten in de nieuwe wereld. Dit artikel is 
voor een groot deel gebaseerd op dat rapport, geti
teld: ‘Disappearing Jewels: The Status of New World 
Amphibians’ (Young et al., 2004). Daarnaast is 
veel informatie afkomstig uit het boek ‘Herpetology’ 
van Pough et al. (2004).

Pag. 116: Atelopus zeteki, Panama. ernstig bed-
reigd. Foto NatureSerVe. 
Pag. 117: Mantella aurantiaca, Madagaskar, 
Afrika. Ernstig bedreigd. Foto: ruSSell 
MitterMeier 
Filmstrip pag. 116-117: 
1 Notophthalamus viridescens Foto doN ChurCh 
2 Smilisca sordida. Niet bedreigd. Foto piotr 
NaSkreCki 
3 Scaphiophryne gottlebei, ernstig bedreigd. 
Foto FraNCo aNdreoNe 
4 Mantella expectata, ernstig bedreigd. Foto 
FraNCo aNdreoNe 
5 Pachyhynobius shangchengensis, kwetsbaar. 
Foto arNaud JaMiN 
6 Phrynobatrachus alticola, niet bedreigd. Foto 
piotr NaSkreCki 
7 Smilisca sordida, niet bedreigd. Foto piotr 
NaSkreCki 
Links: Hyla ebraccata, niet bedr. piotr NaSkreCki 
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Familie Wetenschappelijke 
naam

Nederlandse naam Land Voor het 
laatst 
gezien in:

Bufonidae Atelopus ignescens een klompvoetkikker Ecuador 1988

Bufonidae Atelopus longirostris een klompvoetkikker Ecuador 1986

Bufonidae Atelopus vogli een klompvoetkikker Venezuela 1933

Bufonidae Bufo periglenes gouden pad Costa Rica 1989

Hylidae Phrynomedusa 
fimbriata

een boomkikker Brazilië rond 
1920

Leptodactylidae Eleutherodactylus 
chrysozetetes

een fluitkikker Honduras 1989

Leptodactylidae Eleutherodactylus 
milesi

een fluitkikker Honduras 1983

Ranidae Rana fisheri Las Vegas 
luipaardkikker

Verenigde Staten 1942

Plethodontidae Plethodon ainsworthi Ainsworth’s 
salamander

Verenigde Staten 1964

Tabel 1: Overzicht van de uitgestorven amfibieënsoorten in de Nieuwe Wereld. De gegevens zijn 
afkomstig uit het rapport Disappearing Jewels (Young et al, 2004).

Boven: 
8 Boophis luteus n.b. piotr NaSkreCki 
9 Ambystoma tigrinum. Foto doN ChurCh 
10 Atelopus varius, ernstig bedreigd. Foto robert 
puSCheNdorF 
11 Bufo superciliaris, niet bedreigd. Foto phil biShop 
12 Ceratobatrachus guentheri, niet bedreigd. Foto piotr 
NaSkreCki 
13 Cophixalus sp. nov., niet bedreigd. Foto SteVe 
riChardS 
14 Echinotriton chinhaiensis, ernstig bedreigd. Foto Max 
SparrebooM 

herpetologen vrezen dan ook dat het uitsterven 
van amfibieën niet alleen een onderdeel is van de 
wereldwijde biodiversiteitscrisis, maar ook andere 
oorzaken heeft die nog niet ontdekt zijn. Sommige 
wetenschappers denken dat de klimaatverandering 
subtiele veranderingen in het leefklimaat veroor
zaakt, waarvoor amfibieën gevoeliger zijn dan 
andere dieren. Dat zou betekenen dat het uitster
ven van amfibieën de voorbode is van het uitsterven 
van andere diergroepen.
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Status van amfibieën in de wereld
De GAA heeft de verspreidings en aantalsgegevens 
van alle 5.743 bekende amfibieënsoorten geana
lyseerd om zo per soort het risico op uitsterven te 
bepalen. De soorten zijn daarvoor ingedeeld in de 
categorieën van de IUCN Rode Lijst (zie kader op 
pagina 122). Hieronder heb ik de belangrijkste uit
komsten van het onderzoek samengevat:

Tenminste 1.856 soorten amfibieën worden 
met uitsterven bedreigd. Dit is 32% van het 
totaal aantal soorten. Ter vergelijking: Bij 
vogels is ‘slechts’ 12% bedreigd en bij zoog
dieren 23%.
Van deze 1.856 soorten zijn er 427 ernstig 
bedreigd, 761 bedreigd en 668 kwetsbaar.
Sinds 1980 zijn 9 soorten amfibieën uitgestor
ven. Nog eens 113 soorten zijn de afgelopen 
jaren niet meer waargenomen en zijn zeer 
waarschijnlijk ook uitgestorven. 
Van alle soorten neemt 43% in aantal af. Van 
27% van de soorten is de populatie stabiel en 
van minder dan 1% neemt de populatie in 
aantal toe. Van de rest is niet bekend of ze in 
aantal toe of afnemen. 
Wetenschappers schatten dat van 435 amfibie
ensoorten de beschermingsstatus sinds 1980 
achteruit is gegaan.
Colombia heeft de meeste bedreigde amfibie
ensoorten ter wereld, namelijk 208. Daarna 
volgen Mexico (191 soorten), Ecuador (163 
soorten), Brazilië (110 soorten) en China (86 

•

•

•

•

•

•

soorten). Haïti heeft het hoogste percentage 
bedreigde amfibieënsoorten, namelijk 92%.

Status van amfibieën in de 
Nieuwe Wereld
De Nieuwe Wereld omvat Noord, Midden en Zuid 
Amerika en de Cariben. Meer dan de helft van 
alle amfibieënsoorten leeft hier, namelijk 3.046 
soorten (53%). Hierbij zijn 2.560 soorten kik
kers en padden, 397 soorten salamanders en 89 
soorten wormsalamanders. Hieronder zal ik punts
gewijs de belangrijkste conclusies uit het rapport 
‘Disappearing Jewels’ samenvatten:

Brazilië en Colombia hebben het hoogste 
aantal amfibieënsoorten ter wereld, namelijk 
respectievelijk 731 en 698 soorten. Deze lan
den worden gevolgd door Ecuador (447 soor
ten), Peru (396 soorten) en Mexico (351) als 

•

Aantal soorten amfibieën per regio over de gehele wereld. Rechts: aantal ernstig bedreigde soorten.

Phrynomantis somalicus. Ethiopië, niet bedreigd. 
Foto MalColM largeN
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soortenrijkste landen. De vijf meest soorten
rijke landen liggen dus allemaal in de Nieuwe 
Wereld. In de top 10 staan ook nog Venezuela 
(293 soorten) en de Verenigde Staten (262 
soorten).
Daarentegen omvat de Nieuwe Wereld ook 
een aantal Caribische eilanden waar slechts 
één of twee inheemse amfibieënsoorten leven, 
zoals de Nederlandse Antillen, Barbados, de 
Bahamas en de Kaaimaneilanden. 
Alle 9 uitgestorven soorten amfibieën leefden 
in de Nieuwe Wereld (zie tabel 1). 
Van de 3.046 soorten amfibieën in de Nieuwe 
Wereld is 39% met uitsterven bedreigd.
Voor meer dan eenderde (37%) van de amfi
bieën bieden reservaten geen bescherming, 
omdat hun leefgebied buiten de reservaatgren
zen valt.

Status van amfibieën in 
Nederland & Europa
Na al die sombere verhalen over met uitster
ven bedreigde amfibieënsoorten in de Nieuwe 
Wereld, was ik benieuwd geworden hoe het met 
de amfibieën in Europa gesteld is. De gegevens 
die verzameld zijn tijdens de ‘Global Amphibian 
Assesment’ zijn bijeengebracht in één database. 
Deze database is te vinden op internet (www.glo
balamphibians.org). Als ik alle landen van Europa 
selecteer, krijg ik een lijst van 82 soorten amfibieën 
en hun beschermingsstatus te zien. Hiervan zijn zes 
soorten bedreigd, tien soorten zijn kwetsbaar en elf 
soorten zijn gevoelig (zie tabel 2). De resterende 

•

•

•

•

Bedreigde soorten:
Rana cerigensis Karpathos meerkikker
Rana cretensis Kretensische meerkikker
Rana shqiperica Albanese poelkikker
Speleomontes supramontis Supramontis grottensalaman

der
Euproctus platycephalus Sardijnse beeksalamander
Mertensiella luschani Egeïsche landsalamander

Kwetsbare soorten:
Rana epeirotica Griekse poelkikker
Rana latastei Italiaanse springkikker
Rana pyrenaica Pyreneeën beekkikker
Speleomantes genei Sardijnse grottensalamander
Proteus anguinus Grottenolm
Salamandra lanzai Lanza’s Alpenlandsalamander
Alytes dickhilleni Hillenius’ vroedmeesterpad
Alytes muletensis Balearenpad
Discoglossus montalentii Corsicaanse schijftongkikker

Gevoelige soorten:
Alytes cisternasii Iberische vroedmeesterpad
Rana iberica Spaanse beekkikker
Speleomantes ambrosii Ambrosis grottensalamander
Speleomantes flavus Monte Albo grottensalamander
Speleomantes imperiales Geurende grottensalamander
Speleomantes strinatii Rivièra grottensalamander
Chioglossa lusitanica Goudstreepsalamander
Triturus boscai Spaanse watersalamander
Triturus dobrogicus Donau kamsalamander
Triturus pygmaeus Dwergmarmersalamander
Hyla arborea Boomkikker

Tabel 2: Soorten die bedreigd, kwetsbaar of gevoelig 
zijn in Europa.
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De IUCN Rode Lijst, categorieën en criteria
De IUCN Rode Lijst deelt soorten in acht verschillende categorieën in. De eerste twee categorieën 
omvatten samen de uitgestorven soorten. De soorten in de derde, vierde en vijfde categorie samen 
worden ook wel (met uitsterven) bedreigde soorten genoemd. De zesde en zevende categorie zijn 
de niet bedreigde soorten. De soorten in categorie acht kunnen door gebrek aan gegevens nog niet 
ingedeeld worden. 

1. Uitgestorven 
Soorten waarnaar uitgebreid gezocht is, maar die in het wild niet meer teruggevonden konden 
worden, zodat er geen enkele twijfel bestaat dat ze uitgestorven zijn.

2. Uitgestorven in het wild
Soorten die alleen nog maar voorkomen in gevangenschap.

3. Ernstig bedreigd
Soorten die een extreem hoog risico op uitsterven lopen

4. Bedreigd
Soorten die een erg hoog risico lopen om uit te sterven in het wild

5. Kwetsbaar
Soorten die een hoog risico lopen om uit te sterven in het wild

6. Gevoelig
Soorten die nu nog niet bedreigd zijn, maar die een grote kans lopen om dat binnenkort te worden.

7. Thans niet bedreigd
Soorten die niet bedreigd zijn en ook weinig kans hebben dat te worden. Hiertoe behoren soorten die 
wijdverspreid en veelvoorkomend zijn. 

8. Niet bekend
Soorten waarvan te weinig gegevens bekend zijn om ze in één van de bovenstaande categorieën in te 
kunnen delen. 

Om de soorten in één van de bovenstaande acht categorieën in te delen, gebruikt het IUCN een 
aantal criteria. Met name de populatiegrootte en de grootte van het verspreidingsgebied spelen een 
belangrijke rol bij het bepalen in welke categorie een soort ingedeeld wordt. Zelfs soorten die in grote 
aantallen voorkomen kunnen in één van de categorieën ‘bedreigd’ ingedeeld worden als hun aantal 
maar snel genoeg achteruit gaat. Hetzelfde geldt voor soorten met een klein verspreidingsgebied. Deze 
soorten lopen namelijk een groot risico om door één enkele ziekte of natuurramp uit te sterven. 
(Young et al., 2004)

Pagina 123: 
15 Leptodactylus pentadactylus; niet bedreigd. Foto piotr NaSkreCki 

16 Agalychnis callidryas; niet bedreigd. Foto piotr NaSkreCki 
17 Dendrobates pumilio; niet bedreigd. Foto piotr NaSkreCki 
18 Cochranella spinosa; niet bedreigd. Foto piotr NaSkreCki 

19 Eleutherodactylus diastema; niet bedreigd. Foto piotr NaSkreCki 
20 Hyalinobatrachium valerioi; niet bedreigd. Foto piotr NaSkreCki 



De verdwenen kikkers van het Braziliaanse regenwoud

In 1975 begon een herpetoloog, dr. Ron Heyer, een 
onderzoek naar de biogeografie van kikkers in het 
Atlantische regenwoud. Hij koos voor de kikkers 
van het geslacht Cycloramphus als onderzoeksob
ject. Dit zijn kikkers die bergstromen bewonen. 
De keuze voor deze kikkers was een praktische. 
Omdat deze kikkers ’s nachts hard roepen, zijn de 
volwassen exemplaren makkelijk te vinden. Ook de 
kikkervisjes zijn eenvoudig te vinden, omdat deze 
zich vastklampen aan vochtige rotsen in de buurt 
van watervallen. 
Op het moment dat dr. Heyer zijn studie begon, 
waren er tien soorten van dit geslacht bekend, alle 
tien endemisch voor het Atlantische regenwoud. 
Vijf jaar lang onderzocht dr. Heyer de bergstromen 
in het Atlantische regenwoud. In die vijf jaar ont
dekte hij acht nieuwe soorten, waardoor het aantal 
soorten in het genus bijna verdubbelde. 
Begin jaren tachtig bezocht dr. Heyer enkele plek
ken waar hij tijdens zijn onderzoek populaties van 
twee soorten had gevonden. Er waren echter geen 

kikkers meer aanwezig. De jaren erna zochten 
zowel dr. Heyer als verschillende andere herpeto
logen naar kikkers uit dit genus. Populaties van 
deze kikkers blijken geheel verdwenen of zeer sterk 
afgenomen te zijn. Van de achttien soorten uit het 
genus Cycloramphus zijn dertien soorten de laatste 
twintig jaar niet meer waargenomen. 
Wat is er met deze kikkers gebeurd? Aangezien 
gegevens ontbreken, zullen wij dat nooit met 
zekerheid weten. Toch is dit niet het enige verhaal 
van kikkers die verdwijnen terwijl hun ecosysteem 
onaangetast is. Ook in andere bergstromen in 
tropisch Amerika verdwijnen kikkers zonder aan
wijsbare reden. Wetenschappers vermoeden dat 
een combinatie van verminderde neerslag door 
het veranderende klimaat en ziektes die daardoor 
optreden veel soorten kikkers heeft doen uitster
ven. Maar wat ook de oorzaak mag zijn, feit is dat 
de bergstromen in het Atlantische regenwoud nu 
een stuk stiller zijn ’s nachts…. 
(Young et al., 2004)
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soorten zijn thans niet bedreigd. Dat betekent dat 
in Europa nog geen soorten uitgestorven of ernstig 
bedreigd zijn. 
En in Nederland? Volgens de database komen in 
Nederland zestien soorten amfibieën voor. Hier 
staat tot mijn verbazing de Brulkikker (Rana 
catesbeiana) bij. Dat is een exoot die ook nog eens 
behoorlijk schadelijk kan zijn voor de inheemse 
fauna. Van de Nederlandse soorten is er één kwets
baar en dat is de Boomkikker (Hyla arborea). De 
overige soorten zijn thans niet bedreigd. Dat is 
natuurlijk gerekend over hun hele verspreidings
gebied, want in Nederland staan er wel degelijk 
een aantal soorten op uitsterven. Hierbij denk ik 

bijvoorbeeld aan de Geelbuikvuurpad (Bombina 
variegata) en de Knoflookpad (Pelobates fuscus). De 
Geelbuikvuurpad staat zelfs niet in het overzicht. 
Misschien een foutje of anders beschouwen ze deze 
soort al als uitgestorven in Nederland. 

Waardoor worden ze bedreigd?

Vernietiging van leefgebied
Veruit de belangrijkste oorzaak voor de achter
uitgang van amfibieën is het vernietigen van hun 
leefgebieden door de mens. Het aantal mensen op 
aarde neemt in snel tempo toe. Steeds meer mensen 
hebben voedsel, energie, grondstoffen en een plek 

Bossen Wetlands en moerassen
Argentinië 50% Verenigde Staten 54%
Guatamala 60% Kameroen 80%
Mexico 66% Nieuw Zeeland 90%
Griekenland 70% Italië 94%
India 78% Australië 95%
Filippijnen 79% Thailand 96%
Ethiopië 86% Vietnam bijna 100%
Bangladesh 96%

Tabel 3: Voorbeelden van de afname van bossen en wetlands. De gegevens zijn afkomstig van het 
World Resources Institute (Meffe et al., 1997).

Links: Ambystoma 
opacum paartje. Niet 
bedreigd, ‘red list’. 
Verenigde Staten

Pagina 125 
linksboven: 
Hyalinobatrachium 
valerioi; niet 
bedreigd. Foto piotr 
NaSkreCki 
rechtsboven: 
Hyla ruftela , niet 
bedreigd. Foto piotr 
NaSkreCki 
rechtsonder: 
Agalychnis calcarifer,  
niet bedreigd. Foto 
piotr NaSkreCki



Lacerta 64 nummer 3 • 125

om te wonen nodig. Dit zorgt voor een grote druk 
op de nog overgebleven natuurlijke gebieden in 
de wereld. 
De tropische regenwouden behoren tot de leefge
bieden met de hoogste soortenrijkdom ter wereld. 
Ze worden echter in hoog tempo vernietigd. 
Schattingen van de jaarlijkse afname aan regen
woud variëren van 150.000 km2 tot 210.000 
km2 (Hunter 2002). De belangrijkste oorzaken 
van deze afname zijn ontginning voor landbouw 
(60%), vee (10%) en houtkap (20%). Maar 
behalve regenwouden nemen ook andere habitats, 
zoals wetlands, bossen en savanne’s, in oppervlakte 
af (zie tabel 3). Wetlands zijn zeer belangrijk voor 
amfibieën en juist daarvan is de afname slecht te 
kwantificeren. Vooral de afname van kleine water
tjes zoals (tijdelijke) poeltjes, bronnen, stroompjes 
en moerasjes vindt plaats zonder dat we het mer
ken. Vaak zijn juist deze kleine watertjes belangrijk 
als voortplantingswater voor amfibieën, omdat er 
geen vissen in leven. 
Een andere grote bedreiging is dat de overgebleven 
natuurgebieden ook steeds verder versnipperd 
raken. Hierdoor ontstaan allerlei kleine subpo
pulaties die elkaar niet meer kunnen bereiken. 
Het risico op uitsterven in zo’n kleine populatie 
is groot. 
Versnippering van leefgebied levert voor amfi
bieën nog een extra risico op. De meeste amfibieën 
leven namelijk een gedeelte van het jaar in het 
water en een gedeelte van het jaar op het land. 
Zij moeten dus de beschikking hebben over twee 
verschillende habitats. Wanneer tussen deze twee 
habitats ongunstig leefgebied ligt, zullen veel amfi
bieën de trektocht ernaar toe niet overleven. Het 
meest bekende voorbeeld hiervan in Nederland is 
natuurlijk de trek van de gewone pad (Bufo bufo) 
naar zijn voortplantingswater. Bij het oversteken 

van wegen komen daarbij jaarlijks enorme aantal
len padden om. Gelukkig zijn er mensen die deze 
sterfte helpen voorkomen door paddenoverzetac
ties te organiseren. 

Klimaatverandering
Ons klimaat is aan het veranderen. Deze veran
dering heeft effecten op zowel dieren als planten. 
Zo is bij verschillende soorten aangetoond dat 
hun leefgebieden verschuiven als gevolg van het 
warmer wordende klimaat. Ook bij amfibieën is 
aangetoond dat zij eerder uit hun overwinterings
plaatsen tevoorschijn komen en eerder beginnen 
met voortplanten (Beebee, 1995). Welke gevolgen 
hebben deze veranderingen voor amfibieën? 
De klimaatverandering kan zowel op een directe 
als op een indirecte manier het uitsterven van amfi
bieën veroorzaken. Een voorbeeld van een direct 
gevolg van de klimaatverandering is dat droogtes 
vaker voor zullen komen. Hierdoor zullen 
voortplantingswateren van amfibieën 
eerder opdrogen, waardoor 
de kikkervisjes zul
len sterven. 
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Droogte en hogere temperaturen kunnen stress bij 
de volwassen dieren veroorzaken, waardoor zij vat
baarder worden voor ziektes en infecties. 
Ook indirect zorgen de veranderingen voor uit
sterven van amfibieënsoorten. Veel soorten komen 
namelijk voor in zeer beperkte leefgebiedjes met 
specifieke klimaatsomstandigheden, zoals hoeveel
heid neerslag en temperatuur. Wanneer in deze 
leefgebiedjes het klimaat verandert, zullen ze elders 
dezelfde omstandigheden moeten vinden om te 
kunnen overleven. Dit is echter vaak niet mogelijk. 
Zo kan een reservaat omringd zijn door ongeschikt 
leefgebied en ook voor soorten die op bergtoppen 
leven is er geen ontsnapping mogelijk. Soorten die 
zich niet aan kunnen passen aan de nieuwe omstan
digheden zullen uitsterven. 

Ziektes
Hoewel amfibieën natuurlijk net als andere dier
soorten ziek kunnen worden, is het tot voor kort 
nooit bij wetenschappers opgekomen dat ziektes 
een oorzaak kunnen zijn voor de achteruitgang van 
amfibieën. Momenteel komen er echter steeds meer 
aanwijzingen dat de raadselachtige achteruitgang 
van amfibieën in reservaten en andere onaange
taste ecosystemen veroorzaakt wordt door een 
ziekte. Deze ziekte kwam vroeger slechts plaatselijk 

voor en maakte dan slechts enkele slachtoffers. 
Tegenwoordig doodt deze grote aantallen amfi
bieën. Maar welke ziekte is het precies? En waarom 
eist deze ziekte nu wel grote aantallen slachtoffers, 
terwijl amfibieën er in het verleden nauwelijks last 
van hadden? 
Pas recent hebben wetenschappers de eerste vraag 
kunnen beantwoorden. Op de huid van dode 
amfibieën vonden ze een tot op heden onbekende 
schimmel, die de naam Batrachochytnum dendro-
batidis heeft gekregen. Deze schimmel behoort tot 
een groep schimmels die een belangrijke rol speelt 
in ecosystemen, omdat ze dode materialen zoals 
chitine (afkomstig van insecten), cellulose (afkom
stig van planten) en keratine (afkomstig van huid 
en haren) verteren. Batrachochytnum dendrobatidis 
is daarmee de eerste schimmel uit die groep die niet 
van dode materialen leeft. Het precieze mechanis
me waarmee de schimmel de dood van amfibieën 
veroorzaakt, is nog niet helemaal duidelijk. Het is 
mogelijk dat de schimmel de doorlaatbaarheid van 
de huid beïnvloedt of dat de schimmel een gifstof 
afscheidt. (Young et al., 2004)
Besmetting met deze schimmel vindt plaats door
dat amfibieën in contact komen met water waarin 
besmette individuen aanwezig (geweest) zijn. Ook 
kunnen dieren elkaar direct besmetten. Verspreiding 

Balebreviceps hillmani, paratype. Foto MalColM largeN
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over lange afstanden lijkt dan ook plaats te vinden 
door het verplaatsen van besmette kikkers, veelal 
met hulp van mensen. 
Maar er blijkt nog een andere schimmel te zijn 
die zich tegoed doet aan amfibieën, namelijk 
Saprolegnia ferax (Pounds, 2001). Deze schimmel 
is te vinden op kikkerdril. Hoewel deze schimmel 
al langer bekend is, is het besmettingspercentage 
enorm toegenomen. Met name in poelen met een 
waterstand lager dan 20 cm, kan het besmettings
percentage oplopen tot 80%. Overigens vinden 
deze uitbraken van besmetting met Saprolegnia 
ferax vooral plaats in hooggelegen gebieden op 
aarde. Wetenschappers vermoeden dat de klimaat
verandering deze uitbraken veroorzaakt. Doordat 
het warmer wordt, verandert het neerslagpatroon 
en verdampt er meer water uit poelen dan vroeger. 
Kikkerdril komt dan ook steeds meer in ondiep 
water te liggen. Water houdt ultraviolet licht voor 

een groot deel tegen en beschermt zo de eieren. 
Naarmate het waterpeil lager is kan meer UVlicht 
de eieren bereiken en ze aantasten. Vervolgens vor
men deze een makkelijk doelwit voor deze schim
mel. Inderdaad lijken uitbraken van Saprolegnia 
ferax samen te hangen met een verhoogde blootstel
ling aan UVB straling. In water dieper dan 50 cm 
raakt slechts 12% van de eieren besmet. 

Pesticiden
Sinds de jaren vijftig hebben er allerlei innova
ties plaatsgevonden in de landbouw, waardoor de 
opbrengsten omhoog gingen. Eén van de belang
rijkste ontwikkelingen betrof het gebruik van pesti
ciden. Boeren gebruiken deze om insecten, ziektes 
en onkruid te voorkomen of te verdelgen. Helaas 
zijn pesticiden zeer giftig en persistent en blijven ze 
dus lang in het milieu aanwezig. Regen en wind zor
gen ervoor dat pesticiden ook buiten landbouwge

Welke soorten zullen het eerste uitsterven?
Sommige soorten lopen een grotere kans om uit te sterven dan andere soorten. Wanneer een soort 
één of meerdere van onderstaande kenmerken heeft, dan is de kans dat deze soort uitsterft, groter 
dan bij soorten die deze kenmerken niet hebben.
•	 Endemische soorten
Endemische soorten zijn soorten die een slechts een zeer klein verspreidingsgebied hebben en ner
gens anders voorkomen dan in dat kleine gebiedje. Kenmerkend voor endemische soorten is dat 
ze een zeer specifiek habitat nodig hebben. Een kleine verandering in omgevingsfactoren kan een 
endemische soort al in gevaar brengen. Daarnaast zijn deze soorten kwetsbaar voor uitsterven, omdat 
ze slechts in een zeer klein gebied voorkomen. Wanneer een leefgebiedje van zo’n soort vernietigd 
is, sterft de soort uit. 
•	 Soorten die zich slecht verspreiden
Veel amfibieën, met name salamanders, brengen hun hele leven door in een klein gebiedje. Deze 
soorten leggen dagelijks slechts kleine afstanden af. Wanneer een populatie van deze soort vernietigd 
of afgenomen is, zullen nieuwe individuen niet snel deze populatie bereiken. De kans dat populaties 
uitsterven, is bij deze soorten dus groot. 
•	 Soorten die lang leven en zich langzaam voortplanten
Soorten die lang leven hebben meestal kenmerken waardoor ze slecht zijn aangepast aan een verhoogd 
sterftepercentage. Meestal zijn deze dieren laat in hun leven geslachtsrijp, planten ze zich langzaam 
voort en hebben de volwassen dieren een hoge overlevingskans. Wanneer door onnatuurlijke sterfte 
het aantal volwassen dieren afneemt, zal het lang duren voor de populatie weer zijn oude grootte 
bereikt heeft. In sommige gevallen zal de populatie zich helemaal niet meer kunnen herstellen. 
•	 Soorten die migreren
Deze categorie soorten is kwetsbaar, omdat ze tijdens hun migratie vaak ongastvrije gebieden door
trekken. Vaak moeten ze daarbij wegen oversteken. Verkeer veroorzaakt in die gevallen een hoog 
sterftecijfer. Een aantal soorten steekt tijdens de trek een landsgrens over. In dat geval kan het voor
komen dat een soort in het ene land beschermd is, maar in het andere land niet. Hoewel de soort 
dan in het ene land bescherming geniet, wordt dat in het andere land teniet gedaan. De soort kan 
daar alsnog gevangen en verhandeld worden.
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bieden terecht komen. Amfibieën zijn zeer gevoelig 
voor deze stoffen, omdat hun huid waterdoorlatend 
is. Daarnaast zijn amfibieën insecteneters. Wanneer 
de prooien die ze eten pesticiden bevatten, zullen 
ze langzamerhand een steeds grotere hoeveelheid gif 
in hun lichaam opbouwen. Dit zou kunnen leiden 
tot misvormingen of zelfs de dood. 
De beschikbare informatie over de gevolgen van 
pesticiden op amfibieën is helaas beperkt. Er zijn 
echter aanwijzingen dat pesticiden in zeer lage 
concentraties al zeer schadelijk zouden kunnen 
zijn voor amfibieën. Eén onderzoek is gedaan naar 
de gevolgen van blootstelling aan atrazine bij de 
klauwkikker (Xenopus laevis). Atrazine is een veel 
gebruikte herbicide. Zowel veldwaarnemingen als 
laboratoriumonderzoek lijken erop te wijzen dat 
blootstelling aan zeer lage concentraties atrazine 
(lager dan de toegestane concentratie in drinkwater) 
bij deze dieren al tot misvormingen van de manne
lijke voortplantingsorganen leidt. Waarschijnlijk 
komt dit doordat atrazine een enzym stimuleert 
waardoor testosteron omgezet wordt in oestrogeen. 
Hierdoor komen de mannelijke voortplantings
organen niet goed tot ontwikkeling en ontstaan 
hermafrodieten (Pough et al, 2004).

Zure regen
Zure regen is een belangrijke vorm van vervuiling. 
Normaal gesproken heeft regen een pH van onge

veer 5,6. Tegenwoordig valt er regen die veel zuur
der is, met een pH van ongeveer 4,5. Amfibieën 
zijn zeer gevoelig voor zure regen. Veel amfibieën 
planten zich namelijk voort in kleine poeltjes die 
snel verzuren. Zure omstandigheden zorgen voor 
een verminderd voortplantingssucces en kunnen 
misvormingen veroorzaken tijdens de larvale ont
wikkeling (Pough et al., 2004).

Introductie van exoten
Hoewel de introductie van exoten een van de 
minder belangrijke bedreigingen van amfibieën in 
de nieuwe wereld lijkt te zijn, is deze factor voor 
andere diergroepen wel van groot belang. Volgens 
Meffe et al. (1997) is introductie van exoten de 
op één na belangrijkste oorzaak van de biodiversi
teitscrisis. Het komt namelijk na habitatverlies op 
de tweede plaats. 
Met name op eilanden heeft het introduceren van 
exoten grote gevolgen. Op veel kleine eilanden zijn 
van nature geen roofdieren aanwezig. Met de komst 
van mensen zijn in veel gevallen ook honden, kat
ten, ratten of andere roofdieren meegekomen. De 
inheemse soorten zijn geëvolueerd in een omgeving 
zonder predatoren en vormen daardoor een makke
lijke prooi. Als deze soorten zich niet leren aanpas
sen aan de aanwezigheid van roofdieren, is de kans 
dat ze uitsterven groot. 
Overigens kunnen geïntroduceerde amfibieën zelf 

Paracassina kounhiensis, niet bedreigd. Ethiopië. Foto aVital gaSith
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ook een bedreiging vormen voor inheemse fauna. 
Een goed voorbeeld hiervan is de reuzenpad (Bufo 
marinus) in Australië. Ooit is deze soort daar uitge
zet om de kevers te bestrijden die de suikerrietoogst 
bedreigden. Dat bleek een grote fout. Behalve 
insecten lust de pad ook kleine gewervelde dieren. 
Bovendien is de reuzenpad nogal giftig, waardoor 
dieren die hem probeerden te eten, stierven. Het 
uitzetten van deze pad heeft dus zeer schadelijke 
gevolgen voor de inheemse fauna gehad. Een oplos
sing voor het bestrijden van deze exoot is nog steeds 
niet gevonden. 
Veel amfibieënsoorten worden bedreigd door de 
introductie van vissen in wateren waar deze van 
nature niet voorkomen. Vissen eten namelijk eieren 
en larven van amfibieën. Hoe meer vissen ergens 
zitten, hoe minder kikkers er voorkomen. 
Een andere mogelijkheid waardoor exoten de 
inheemse amfibieën kunnen bedreigen is hybridi
satie. Als de exoot namelijk voldoende verwant is 
aan de inheemse soort, kunnen deze kruisen. De 
genetische zuiverheid van de soort gaat daarmee 
verloren. 
De laatste manier waarop exoten inheemse soor
ten kunnen verdringen is concurrentie. Vaak zijn 
exoten soorten die zich gemakkelijk aan allerlei 

omstandigheden aan kunnen passen. Ze hebben 
daardoor kenmerken die ervoor zorgen dat ze goed 
kunnen concurreren met andere soorten. Inheemse 
soorten worden hier vaak de dupe van. Hun popu
laties nemen af en soms sterft de soort plaatselijk 
uit. 

Handel
Een andere bedreiging van amfibieën vormt het 
verzamelen van dieren uit wilde populaties. Dit 
gebeurt meestal door mensen van de lokale bevol
king in opdracht van handelaren. Het geld dat 
deze mensen met dieren verzamelen verdienen is, 
vergeleken wat ze met de landbouw kunnen ver
dienen, vaak een klein fortuin. Dat is een reden dat 
de lokale bevolking graag meewerkt om op deze 
manier de handel in dieren in stand te houden. 
Het verzamelen gebeurt om zeer verschillende rede
nen en kan een grote aanslag plegen op populaties 
van bepaalde soorten. 
De eerste reden waarom amfibieën verzameld wor
den, is voor het vlees. De commerciële handel in 
kikkerbilletjes is enorm. Naar schatting exporteert 
Azië jaarlijks 200 miljoen paar kikkerbilletjes naar 
Europa, Australië en de Verenigde Staten. In India 
is de export van kikkerbilletjes echter sinds 1987 

Afrixalus clarkeorum, kwetsbaar. Ethiopië. Foto MalColM largeN
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verboden. Het grootschalige wegvangen van kik
kers had dramatische gevolgen voor de landbouw. 
Het aantal insectenplagen nam namelijk sterk toe 
in de gebieden waar nog nauwelijks kikkers voor
kwamen. 
Ook voor de wetenschap worden amfibieën uit het 
wild verzameld. Musea en onderzoeksinstituten 
bezitten vaak een grote collectie van allerlei soorten 
om onderzoek aan te doen. Kikkers worden echter 
ook in grote aantallen gebruikt bij lessen genees
kunde of biologie om het ontleden te oefenen. 
Daarnaast worden er amfibieën uit het wild gevan
gen voor medicinale doeleinden, hallucinogenen en 
jachtmagie. Dit betreft niet alleen de traditionele 
bevolking. Ook de moderne geneeskunde maakt 
gebruik van huidafscheiding van amfibieën. Zo zijn 
er inmiddels 200 werkzame alkaloïden geïdentifi
ceerd. Deze alkaloïden dienen als verdediging tegen 
predatoren en worden door amfibieën uitgeschei
den op het moment dat ze bedreigd worden. Eén 
van deze alkaloïden, namelijk epibatidine (afkom
stig van het genus Epipedobates), is een krachtige 

pijnstiller. Experimenten met ratten hebben uitge
wezen dat epibatidine nog veel krachtiger dan mor
fine en waarschijnlijk niet verslavend is. Dus wie 
weet gebruiken mensen ooit nog eens synthetische 
epibatidine in plaats van morfine als pijnstiller.
Tot slot worden natuurlijk nog steeds miljoenen 
reptielen en amfibieën verzameld uit het wild 
om geëxporteerd te worden als huisdier. Helaas 
bereikt slechts een fractie van deze dieren uitein
delijk de huiskamer van terrariumliefhebbers. De 
meeste dieren sterven tijdens het vervoer of in de 
dierenwinkel. En van de dieren die uiteindelijk bij 
goedwillende eigenaren belanden, zal ook nog een 
gedeelte sterven, omdat zij niet weten hoe ze hun 
exotische huisdieren moeten huisvesten. Behalve 
dat veel van de wildvangdieren sterven, brengt de 
handel ook nog een ander risico met zich mee. 
Infectieziekten kunnen zich door de handel name
lijk over de hele wereld verspreiden (Pough et al., 
2004).

Deel 2 in de volgende Lacerta. 
To be continued in next issue.

Hyperolius marmoratus, niet bedreigd. Botswana. Foto piotr NaSkreCki
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