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Dendrobates leucomelas: de gifkikker van de Lost World Mathieu Woldhuis  
Dendrobates leucomelas is een in de hobby zeer bekende geel-zwarte pijl-
gifkikker. Ondanks deze populariteit is er relatief weinig bekend over de 
natuurlijke leefwijze. De kikker komt voor van Guyana tot Colombia en is 
vooral bekend ten zuiden van de machtige Orinoco rivier in Venezuela. Een 
reis naar prachtige oorden. 80

Herpetologische ervaringen in La Brenne, Frankrijk Joris Drubbel 
De streek Parc Naturel Régional de la Brenne is een natuurgebied dat ook 
wel het duizend meren-gebied van Frankrijk wordt genoemd. Al sinds de 
Middeleeuwen is deze streek het hart van de Franse karperteelt. Door het 
landschapsgebruik is het landschap zeer natuurrijk gebleven met een zeer 
grote diversiteit aan flora en fauna.  98

De Ruïnehagedis Podarcis sicula sicula bij het Gardameer, een up-
date Jaco Bruekers 
Tijdens een vakantie aan het zuidoostelijk deel van het Gardameer in 2004 
ontdekte de auteur een kleine, maar op het eerste oog een veelbelovende 
populatie van de Ruïnehagedis (Podarcis sicula sicula) in en rondom een 
tuincentrum net buiten het centrum van Padenghe sul Garda. In 2009 werd 
opnieuw naar Padenghe afgereisd om te zien hoe deze populatie zich na vijf 
jaar had ontwikkeld. Een en ander was niet volgens verwachtingen. 104

Boekbehandeling: Snakes, Ecology and Conservation Bert Verveen 
De auteur geeft een zeer uitgebreide bespreking van het boek ‘Snakes, Eco-
logy and Conservation’ van S.J. Mullin & R.A. Seigel (editors). De aanpak 
levert een zeer lezenswaardig artikel op, niet alleen voor slangenliefhebbers, 
maar voor iedereen die hart heeft voor het milieu en de staat van haar bewo-
ners. 108

Boekbesprekingen: De reptielen en amfibieën van Nederland (RAVON) 
en Praktijkraadgever Anaconda’s Peter de Koning 
Er is lang op gewacht, maar na tien jaar hard werken is er dan eindelijk 
een nieuwe Atlas voor reptielen en amfibieën van Nederland. Het boek is 
het eindproduct van jarenlange monitoring door honderden vrijwilligers, 
hetgeen meer dan 300.000 waarnemingen heeft opgeleverd. 120

I n h o u d s o p g av e  L a c e r ta  j a a r g a n g  6 8 ,  n u m m e r  3

Omslag:
Dendrobates leucomelas

Foto Mathieu Woldhuis

Lacerta 68 (2010) nummer 3 79



80 • Lacerta 68 (2010) nummer 3

Dendrobates leucomelas

de gifkikker van de

Auteur: Mathieu Woldhuis

Foto’s: Mathieu Woldhuis, Harald Divossen en Thomas Marent
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Lost World



Dendrobates leucomelas is de geel-zwarte pijgifkik-
ker. In de hobby komt hij veel voor en hij staat 
bekend als goed te houden. Ondanks deze popu-
lariteit is er relatief weinig bekend over de natuur-
lijke leefwijze. De kikker komt voor van Guyana 
tot Colombia en is vooral bekend ten zuiden van 
de machtige Orinoco-rivier in Venezuela. Hoewel 
andere landen beter toegankelijk zijn voor een 
verre kikkerreis, is Venezuela zeer de moeite waard 
om te bezoeken.  

The Lost World
Met name het gebied waar Dendrobates leuco
melas leeft heeft, naast de kikkers, veels moois te 
bieden. Prachtige watervallen, vele (endemische) 
soorten vogels, enorme tafelbergen en savannes. 

Het beroemde boek ‘The Lost World’ van Arthur 
Conan Doyle speelt zich hier af. De dieren in het 
boek zijn echter iets groter, zoals in de film Jurrasic 
Park te zien is. Deze film is gebaseerd op dit boek. 
In dit artikel wil ik ingaan op de verschillende vari-
anten van Dendrobates leucomelas en hoe zij leven 
in hun biotoop. 

Populair in het terrarium
Dendrobates leucomelas wordt al vele jaren in 
behoorlijke aantallen gekweekt. Het is één van de 
gemakkelijkste soorten pijlgifkikkers om te hou-
den. Zij kunnen goed tegen wisselingen in tempe-
ratuur. Als het tijdens de zomer in Nederland net 
iets te heet wordt in het terrarium, kan deze kikker 
dit nog goed hebben. De oorzaak van het bestand 

←Rotshabitat met leucomelas, La Escalera
↓La Escalera, Sierra la Lema
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dit gebied getrokken. In de loop van de jaren is 
veel oorspronkelijk bos omgezet in savanne. Dit 
gebeurt helaas nog steeds. Opmerkelijk is dat zij dit 
vooral doen om slangen en insecten te verdrijven. 
In dit gebied komen zandvliegjes voor, die erg hin-
derlijk steken. Door keer op keer de savanne af te 
branden, hopen de indianen de insecten enigszins 
in toom te houden.
Aan veeteelt doen de indianen niet, want het 
gras wat hier groeit is er niet geschikt voor. De 
landbouw houdt niet meer in dan de teelt van wat 
yucca of maniok en wat bananen. Soms worden 
er nog wat kippen gehouden. De jacht neemt nog 
wel een belangrijke plaats in om aan voedsel te 
komen, maar de het aantal grote dieren is hier-
door sterk afgenomen. Ook allerlei kleine vogels 
worden gegeten. Zelfs de mooie kleine kolibries 
worden voor consumptie met katapulten uit de 
lucht geschoten.

zijn tegen hoge temperaturen kan te maken hebben 
met hoe zijn wilde familieleden in de natuur leven. 
Een dikke laag bladafval in een mooi stuk regen-
woud is niet altijd het gangbare biotoop van de 
kikker. Wil je hem zoeken (wel afhankelijk van de 
populatie) dan zijn rotspartijen met her en der een 
grote bromelia de plekken om de kikkers te vinden. 

De Pémon 
Zoals gezegd komt Dendrobates leucomelas vooral 
voor in Venezuela. Kleinere populaties zijn te vin-
den in de aangrenzende landen Guyana, Colombia 
en Brazilië. Het verspreidingsgebied ligt voor een 
groot deel op het Guyana-plateau. Dit bestaat uit 
vele tafelbergen of tepuis.
De Pemón, de plaatselijke indianen, geloven dat 
de tepuis de huizen zijn waar de goden leven. 
Deze indianen zijn tijdens de Spaanse tijd van vier 
eeuwen geleden vanuit de Caribische kust naar 
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Dendrobates leucomelas, La Escalera. Onder: buikzijde
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Tafelbergen
De in het landschap oprijzende granieten tafelber-
gen zijn soms wel 2.800 meter hoog. Op de top zijn 
punten te zien die door erosie donker zijn gewor-
den. Het geeft deze prachtige bergen een godde-
lijke aanblik. De bekendste zijn de Tepui Auyan 
met de hoogste waterval ter wereld (Angel Falls) 
en de Tepui Roraima op de grens van Venezuela 
met Brazilië. Het gesteente bestaat voorname-
lijk uit Precambriaans kwartszandsteen. Bij deze 
twee hele grote tepuis liggen vele andere klei-
nere minder bekende tafelbergen. De bergen zijn 
beroemd om hun grote diversiteit aan vele soorten 
vleesetende planten. Bijna iedere berg heeft zijn 
eigen soort(en). Vele mooie soorten zonnedauw 
(Drosera sp.) en vleesetende bromelia’s (Brocchinia 
sp.) groeien op de natte rotsen en hun omgeving.  
De omgeving van de  tepuis is het gebied waar 
Dendrobates leucomelas of de Sapito minero, de 
locale naam, te vinden is. 

Variatie
Zoals bij veel gifkikkers, hebben de verschillende 
populaties van Dendrobates leucomelas ook variatie 
in hun uiterlijk. Dit is echter niet zo intens als bij 
Dendrobates auratus of Dendrobates tinctorius. De 
variatie is meer gebaseerd op de zwarte basiskleur 
en hoe de patronen van het geel zich verhouden tot 
het zwart. Exemplaren uit Guyana hebben alleen 
een gele band over het zwart. 
Bij exemplaren over de grens in Venezuela wordt 
het geel iets meer onderbroken. Er zijn populaties 
waar het geel meer de overhand heeft, met een 
meer gele basiskleur en met zwarte stippen en/of 
streepjes. Ook kunnen op de zwarte ondergrond 
gele stippen of streepjes aanwezig zijn zonder de 
gele band. 
In de hobby wordt ook een groene variant gemeld, 
maar dit moet niet te letterlijk genomen worden. 
De kleur van de voeten van de gifkikker heeft iets 
meer een groene kleur dan bij andere varianten. 

Tafelberg, Tepui Auyan
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De meest gehouden variant heeft een zwarte 
ondergrond met gele banden waarin nog her en der 
zwarte stippen te zien zijn. De kleur van de buik is 
meestal zwart soms met wat gele ringen of stippen.

Venezuela
In de nazomer van 2009 was ik, samen met mijn 
partner, in de gelegenheid om een klein deel van 
het verspreidingsgebied van Dendrobates leucome
las te bezoeken. Dit was het gedeelte van Venezuela 
tussen Guyana en Brazilië in. Ik wist van te voren 
dat ik langs ten minste twee locaties zou komen 
waar de kikkers kunnen voorkomen. Het doel van 
de reis was om het landschap met een 4x4 auto 
te bekijken en een wandeltocht van zeven dagen 
te ondernemen dwars door het oerwoud naar de 
Tepui Auyan. De afstand bedroeg iets meer dan 
100 km, waarbij dagelijks heuvels, kleine bergen en 
rivieren bedwongen moesten worden. Alle beno-
digde spullen en het eten moesten te voet worden 
meegenomen. Drinken kon uit de heldere beekjes 
en rivieren. Slapen gebeurde in hangmatten tussen 
een paar boomstammen. Een dekzeil diende als 
afdak tegen de regen.  
Aangezien we veel wilden zien en fotograferen, 
was het zelf dragen van een grote en zware rugzak 

niet erg handig. Daarom hadden we gezorgd voor 
een aantal dragers. Deze dragers vertrokken iets 
later, zodat wij in alle rust konden wandelen en 
genieten van het regenwoud. Vreemd genoeg, of 
misschien juist niet, hebben we in het regenwoud 
geen Dendrobates leucomelas kunnen vinden. Ook 
Ameerega pictus, die hier eveneens zou moeten 
voorkomen, hebben we niet kunnen ontdekken. 
Het lastige van deze manier van reizen is dat er 
altijd te weinig tijd is om goed te zoeken. Maar 
doordat ik veel voorop liep zou het toch moeten 
lukken de kikkers tegen te komen. Gelukkig kon ik 
ook een grote verscheidenheid aan vogels obser-
veren.
Tegenwoordig kan men de waarnemingen mak-
kelijk invoeren in een online database: www.obser-
vado.org. Alle soorten vogels, reptielen, amfibieën, 
planten, zoogdieren, vlinders en andere ongewer-
velden kunnen hier ingevoerd worden. Door dit 
te doen heb ik een goed overzicht kunnen maken 
van alle dieren die ik de afgelopen jaren heb waar-
genomen.

Verspreidingskaart Dendrobates leucomelas

→D. leucomelas, La Escalera
→Zonnedauw (Drosera), La Escalera
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Dendrobates leucomelas, La Escalera
Met de gids op zoek bij een zeer  grote bromelia, La Escalera
Hoog gras, habitat Auyan Tepui; inzet: D. leucomelas uit dit gebied, boven- en onderaanzicht
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La Escalera
De eerste locatie waar wij Dendrobates leucome
las zijn tegengekomen is bij het gebied wat ‘La 
Escalera’ genoemd wordt. Dit is een  hoger gelegen 
stuk oerwoud in het gebied van de Siërra de Lema, 
befaamd om de vele soorten vogels. De weg — en 
de enige weg — naar Brazilië gaat hier doorheen. 
Na eerst naar Ciudad Guyana te hebben gevlogen 

zijn we met een gammele bus naar het mijnwer-
kersdorpje Las Claritas gereisd.  Vanwege de hoge 
criminaliteit en de bijzondere mentaliteit van de 
goudzoekers die er wonen wordt het niet aange-
raden om er te verblijven. Voor even was het toch 
wel bijzonder om zo’n gemeenschap een keer mee 
te maken.

Habitat leucomelas, La Escalera

Habitat omgeving Rio Cainama
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Gran Sabana
De volgende dag zijn we naar het zuiden afge-
zakt om enkele dagen te verblijven in de Gran 
Sabana. Iets voorbij kilometer 88 staat een beeld 
van de maagd Maria (Piedra de la Virgen) met een 
waterval. Daar heeft de gids ooit een D. leucomelas 
gezien. Helaas heb ik er na goed zoeken niet één 
kunnen ontdekken. Er zat wel een fraaie Plica plica 
(een soort leguaan) op een rots.
Verder zuidelijk langs de weg loopt een klein pad 
over een enorme grote granieten rots. Hier zouden 
volgens de gids de geel-zwarte kikkers moeten zit-
ten. Hoewel hij niet precies wist waar ze te vinden 
waren, kwam dit biotoop mij wel bekend voor van 
een aantal foto’s die ik in Nederland al gezien had. 
Het was een kaal rotsachtig landschap, ongeveer 
honderd meter boven het regenwoud, met daarop 
verspreid grote bromelia’s. Al snel hoorde ik het 
gefluit van de kikkers en vonden we een aantal 
exemplaren. Deze leken precies op de exemplaren 
die in de hobby het meest gangbaar zijn. We had-
den geluk dat het zo midden op de dag een beetje 
mistig was en hierdoor niet al te warm. De kikkers 
waren rond de bromelia’s aan het scharrelen naar 
voedsel of wellicht hun territorium aan het afbake-
nen. Al snel had ik de eerste kunnen vangen om het 
dier op de eeuwige digitale plaat te kunnen vastleg-

gen. Wat opviel is dat de grootte van de dieren zo 
op het eerste gezicht niet afweek van de volwassen 
exemplaren in het terrarium. Ook de kleur lijkt op 
de gele kleur van onze dieren thuis. Soms zijn terra-
riumdieren iets meer oranje gekleurd. Bij verschil-
lende soorten terrariumdieren zie je de intensiteit 
van de kleuren na een paar generaties teruglopen. 
Bijvoorbeeld Dendrobates tinctorius kan hier last 
van hebben. Verschillende kwekers hebben gepro-
beerd dit op te lossen door de voedseldieren kleur-
stoffen te laten eten, zodat de kikkers hier ook iets 
van binnen krijgen. Dit zou een reden kunnen zijn 
dat sommige dieren een meer oranje kleur hebben 
dan geel.
Op deze plek had ik al het vermoeden dat voor 
deze populatie het rotsgedeelte een belangrijke 
plek inneemt voor wat in de ogen van de kikkers 
een geschikt biotoop zou moeten zijn. Een stuk 
terug, ben ik nog in een “standaard” gedeelte 
van het oerwoud wezen zoeken, maar kon geen 
Dendrobates leucomelas vinden. De bromelia’s zijn 
relatief erg groot, ongeveer iets minder dan een 
meter hoog waar nog veel oude bladeren onder de 
plant aanwezig zijn. Mierennesten van kleine rode 
stekende mieren zijn hier ook te vinden. De oksels 
van de bromelia’s waren allen gevuld met water 
met wat ingevallen bladafval er in. De kikkers zijn 

Tafelbergen Gran Sabana



hier tussen te vinden of dicht in de buurt van de 
planten. Maar ook op andere plekken heb ik de 
kikkers kunnen ontdekken. De rots ging als een 
glijbaan steil naar beneden voor een meter of 20. 
Beneden strekte zich het oerwoud tot de horizon 

uit. Precies beneden de rots kon ik ook een aantal 
dieren zien, huppelend op de schuine rotsbodem. 
Onbereikbaar om ze te vangen voor een foto, maar 
goed te observeren met een verrekijker. Met flink 
inzoomen toch nog een paar niet al te scherpe 

↓ Plica plica
→ v.b.n.o. D. leucomelas Tepui Auyan, habitat-overzicht Tepui Auyan, Bromeila habitat Tepui Auyan

92 • Lacerta 68 (2010) nummer 3



Lacerta 68 (2010) nummer 3 93



94 • Lacerta 68 (2010) nummer 3

foto’s kunnen maken. De temperatuur bedroeg zo 
ongeveer 24 graden. Ik heb ook nog geprobeerd te 
kijken wat voor voedseldieren hier zouden voor-
komen. Met name kleine mieren waren het enige 
dat ik als voedsel kon ontwaren voor de kikkers. 
Ongetwijfeld zullen er ook wel wat springstaar-
ten en andere kleine insecten rondlopen. Na het 
bezoek aan de Gran Sabana met de vele mooie 
watervallen, de vele soorten bloeiende orchidee-
en en de duizenden steekmugjes, zijn wij verder 
gewandeld via Kavanayen naar Kamarata. Daarna 
kwamen wij in een gebied waar ook Dendrobates 
leucomelas te vinden zou moeten zijn. Benieuwd 
waren we of de dieren er hetzelfde uit zouden zien 
als bij La Escalera. Na de spullen in de eenvoudige 
hut te hebben opgeborgen in Kavac dat aan de 
aan de voet van de Tepui Auyan ligt, zijn we gaan 
wandelen naar één van de watervallen die hier zijn. 
Er werd verteld dat hier ook de sapito minero zou 
voorkomen. Nadeel was dat de zon op zijn hoog-

tepunt stond en het was ook erg warm. Dit zijn 
geen goede omstandigheden om de dieren te zien. 
Helaas hebben we die dag ook niets gevonden, 
maar we hebben wel de omgeving goed kunnen 
bestuderen.
Tijdens het wachten op de bus naar Las Claritas, 
kwam ik iemand tegen die zich afvroeg waarom wij 
naar het zuiden gingen. Hij was een lokaal bekende 
vogelgids en wist ook wel wat van amfibieën af. Hij 
tekende een kaart waar hier in Kavac de dieren zich 
zeker moesten bevinden. Het plan was de volgende 
morgen bij zonsopgang naar deze plek te wande-
len. Zo vroeg, omdat het al vroeg in de ochtend 
erg warm kan worden. De volgende dag zijn we de 
berg opgelopen naar de aangewezen plek. Hoewel 
ik dacht dat het nog wel verder was, zag ik opeens 
een D. leucomelas op het smalle pad lopen. Dit pad 
was aan beide zijden omringd door dik hoog stevig 
gras. Het gras kwam bijna tot je middel. Nu wist 
ik zeker dat we op de goede plek zaten, maar wat 

D. leucomelas Colombia; foto T. Marent
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een vreemd biotoop voor een pijlgifkikker! In het 
gras heb ik helaas de kikker niet meer terug kunnen 
vinden. Na een stuk verder te zijn gelopen, zag ik 
er nog een. Ik dacht het diertje goed ingesloten te 
hebben, zodat het niet ongezien weg kon schieten. 
Het lukte mij weer niet het dier te vangen. Wat mij 
van beide dieren opviel is dat zij een veel fijnere 
tekening hadden dan van de populatie die ik  bij 
La Escalera gevonden had. Na twee uur zonder 
resultaat, maar met een hoop frustratie, werd het 
zodanig warm dat we naar het dorp zijn teruggelo-
pen. Met de opkomende hitte waren de kansen ver-
keken om nog kikkers te vinden. Het plan van mij 
was om de volgende dag nog vroeger terug te gaan, 
zodat we meer tijd hadden om in de koelte goed te 
zoeken. ’s  Avonds hebben we nog geprobeerd om 
bij de watervallen een aantal exemplaren te vinden 
op de plek die iemand van het dorp had aangera-
den. Hoewel het biotoop aan alle voorwaarden 
voldeed om kikkers te vinden, hebben we hier geen 
enkel dier kunnen ontdekken. Het was tot de zon 
onderging nog erg warm.
De volgende dag ben ik alleen nog vóór zonsop-
gang naar de plek teruggegaan en al gauw zag ik 
een exemplaar het pad oversteken en in het gras 
verdwijnen. Natuurlijk was het dier weer niet terug 
te vinden, maar wat opviel is dat in de grond hol-
letjes aanwezig waren, waarin een kikker zou kun-
nen schuilen. Mogelijk niet alleen bij gevaar, maar 
waarschijnlijk ook tegen de hitte van de zon. Een 
stukje verderop heb ik mij bij een waterleidingpijp 
bezonnen op de mogelijke plaatsen waar kikkers 
zouden kunnen zitten. Plots liep er een exemplaar 
een paar meter van mij vandaan op dezelfde pijp-
leiding. Deze kikker heb ik wel kunnen vangen en 
fotograferen. Eindelijk heb ik een dier van deze 
populatie goed kunnen bekijken. De fijnere teke-
ning was opvallend. De kleuren waren hetzelfde 
geel als die van de eerder gevonden populatie. 
In het biotoop heb ik goed moeten zoeken naar 
bromelia’s en andere mogelijkheden voor afzet-
plekken voor larven. Er waren hier maar een paar 
bromelia’s die geschikt leken. Helaas heb ik op 
het eerste gezicht hier geen larven kunnen ont-
dekken. Persoonlijk vind ik het niet verantwoord 
om planten te slopen en zo de vraag te kunnen 
beantwoorden of er eventueel larven in de plant 
zitten. Bovendien waren hier weinig bromelia’s 
aanwezig. De plekken van deze populatie D. leu

D. leucomelas Tepui Autana; foto H. Divossen

D. leucomelas, Puerto Ayacucho

D leucomelas, Rio Caroni



comelas bevinden zich in de valleien van de Auyan 
Tepui. In die valleien is nog iets van oorspronke-
lijke begroeiing over. Hierdoor zullen er veel kleine 
geïsoleerde populaties zijn. Mogelijk dat kikkers 
zich in de relatieve koelte en hogere luchtvochtig-
heid van de nacht de afstand van het ene biotoop 
naar het andere overbruggen. Ondanks dat de 
meeste dendrobaten verondersteld worden zich als 
dagdieren te gedragen, is bij Ranitomeya bombetes  
uit Colombia waargenomen dat zij ook ’s nachts 
fourageren. Juist deze kikker heeft ook te maken 
met gefragmenteerde populaties in gebieden waar 
het overdag erg warm kan zijn. Juist die warmte 
biedt geen optimale omstandigheden meer voor de 
soort. Helaas liet deze vakantie het qua tijd niet toe 

om hier meer onderzoek naar te doen. Misschien 
voor een volgende kikkerliefhebber die op deze  
plek mocht komen.
  Hoewel wij wel met een kano de Río Caroni 
zijn afgevaren, is het er niet van gekomen om 
andere populaties van Dendrobates leucomelas te 
zoeken. Hier in dit gebied zou de gele variant met 
zwarte stippeltjes moeten voorkomen. Het blad  
Faszination Pfeilgiftfrösche Journal 2002 (van 
Harald Divossen) liet een foto van de omgeving 
zien, waar ik langs gevaren ben. Dit was de plek 
waar deze populaties zitten. Weer een omgeving 
waarbij men niet in eerste instantie aan pijlgifkik-
kers denkt: heet en weinig begroeiing. Toch zit 
hier Dendrobates leucomelas. Wat mij opvalt is dat 

D. leucomelas Tepui Auyan
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bij dieren uit drogere en warmere gebieden de gele 
kleur dominanter aanwezig is dan bij de dieren die 
meer in de beschutting van het regenwoud verblij-
ven. De donkere zwarte kleur zal meer zonlicht en 
dus warmte absorberen dan de lichte gele kleur. 
Het lijkt mij een logische aanpassing aan de omge-
ving van de dieren om ook in andere omstandighe-
den te kunnen overleven.
Verder worden er ook westwaarts populaties 
gevonden bij Puerto Ayacucho. Die populatie is 
wat variabeler in tekening, maar lijkt  soms wel 
op de populatie van La Escalera. Hier is het zwart 
weer de dominante kleur. Zij leven hier in het bos, 
naar ik begrepen heb van mensen die deze popula-
ties bezocht hebben.

Nog meer (zuid)westwaarts richting de grens is in 
Colombia de ‘groene’ variant te vinden. De popu-
latie is te vinden in de buurt van de Autana Tepui. 
Van de foto’s die ik gezien heb, zijn de dieren over 
de grens met Colombia iets groener dan die uit 
Venezuela. Volgens de informatie die ik van deze 
populaties gekregen heb, leven deze kikkers ook 
in het regenwoud. Na veel zoeken op het internet, 
ben ik voornamelijk foto’s van D. leucomelas tegen-
gekomen van de ‘makkelijk’ te bereizen gebieden. 
Het verspreidingsgebied van D. leucomelas is echter 
zo groot en divers dat het mij niet zal verbazen 
indien er nog varianten zijn die een andere teke-
ning hebben dan de al bekende varianten. Ik ben 
benieuwd wat ons nog te wachten staat.

Summary
Dendrobates leucomelas
This yellow-black poison dart frog is easy to keep and breed. They can cope very well with variations 
in temperature. This is probably due to the natural habitat of this animal, of which little is known. The 
natural range is from Guyana to Colombia and they are found especially in Venezuela. This country is 
certainly worth visiting. 
The author made a herpetological hiking tour in Venezuela in 2009, with special attention for D. 
leucomelas and their habitat. In the rainforest this animal was not found, however in more open and 
rocky areas several were seen. These looked like the common type seen in terrariums. This species was 
found too on a path bordered by high grass. These animals had a more fine yellow pattern. Different 
populations showed variation in appearance and it seemed that animals from the most open and hot 
areas had the most yellow colour. The author expects more variation with other populations.
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meren zijn goede observatiehutten gebouwd om 
de natuurvorsers tot dienst te zijn. Onder andere 
bij Maison du Parc en Maison de la Nature (beide 
vlakbij het dorpje Rosnay gelegen) zijn echt fantas-
tische wandelingen te maken met de kans op echt 
allerlei observaties en face-to-face ontmoetingen 
met de ‘local wildlife.’

Fieldherping
Maar goed, fieldherping dus! Met de wetenschap 
dat in de streek aan slangen alleen al de Ringslang, 
Adderringslang, Aspisadder, Geelgroene toorn-
slang, Gladde slang en de Esculaapslang voor-
komen, moest dat qua waarnemingen wel goed 
komen toch? Daarnaast ook veel hagedissensoor-
ten, diverse kikkers en padden en als kers op de 
taart is de streek ook nog de bakermat van een 
gezonde populatie Emys orbicularis, de Europese 
moerasschildpad!
In die twee weken hebben we veel observaties 
van de moerasschildpadden in de vele meertjes 
gedaan. Bij Maison de la Nature hadden we in 
Étang Cistude (what’s in a name!) zelfs het geluk 
een groot aantal jonge diertjes van nog geen vijf 
centimeter te vinden, die druk aan het fourage-
ren en zonnen waren. Daarnaast ook een aantal 
uitgegraven en leeggeroofde nesten aangetroffen. 
Verder altijd wel ergens een zonnende schildpad 
te zien op een van de vele houtstronken die in les 
étangs liggen. 
En omdat de schildpadden migreren tussen de 
étangs, of op zoek zijn naar een eiafzetplek, en zo 
dus ook regelmatig op de weg worden aangetroffen 
en dientengevolge erg kwetsbaar zijn, is er zelfs een 
speciaal verkeersbord voor gemaakt!
Ook hebben wij aan slangen de volgende dieren, 
al dan niet op foto en film, te pakken gekregen: 
Ringslang (zowel zwemmend, jagend en roadkill), 
Adderringslang, Aspisadder (tweemaal vluch-
tig gezien) en onze absolute vakantietopper: de 
Geelgroene toornslang. Van deze soort hebben we 

Enige jaren geleden was ik al eens een lang weekend naar de streek La Brenne in 
Frankrijk op vakantie geweest. Helaas is een weekend te kort om de mogelijkhe-
den en de schoonheid van deze streek echt goed tot je door te laten dringen. Deze 
zomer (2009) ben ik eind juni dan ook voor twee weken afgezakt naar midden 
Frankrijk, de streek Parc Naturel Régional de la Brenne.

Dat is een natuurgebied dat ook wel het duizend 
meren-gebied van Frankrijk wordt genoemd. Al 
sinds de Middeleeuwen is deze streek het hart van 
de Franse karperteelt. Deze teelt vindt plaats in de 
vele vijvers en meren (étangs) die door middel van 
een sluizensysteem met elkaar in verbinding staan. 
Om nu het hele hebben en houden van de eeuwen-
oude karperteelt uit te gaan leggen, gaat wat ver en 
is ook niet van belang voor dit artikel. Bottomline 
is dat door deze wijze van landschapsgebruik het 
landschap zeer natuurrijk is gebleven met een zeer 
grote diversiteit aan flora en fauna. Aan vogels, 
libellen, vlinders, speciale planten, amfibieën en 
reptielen is in deze streek dan ook absoluut geen 
gebrek! En uiteraard is de streek zeer in trek onder 
de vele karpervissers die Europa rijk is.

De omgeving
Ik heb samen met mijn broer Mathijs en zijn 
vriendin Mandy twee weken doorgebracht op de 
camping l’Oasis du Berry in St. Gaultier om eens 
twee weken flink te fieldherpen (waarnemen van 
herpetofauna in de vrije natuur) en eens te zien wat 
we aan vogels konden spotten. Op internet vind je 
al heel snel een heel scala aan vogelreisverslagen 
over deze streek en het moet gezegd worden, we 
hebben echt heel veel soorten vogels gezien. Aan 
de hand van die verslagen kom je al snel tot een 
lijst van mogelijke succesvolle plekken om ook 
het geluk eens te beproeven en te zien of er naast 
de vele fraaie gevederde diertjes wellicht ook wat 
geschubde rondkruipen… 
Vanuit onze camping konden we vrij snel het 
gebied doorkruisen en de bewegwijzering is prima. 
Aangezien ecotoerisme daar echt voet aan de 
grond krijgt, zijn er veel kaarten en folders van 
het gebied verkrijgbaar. In de streek zijn een aantal 
bezoekerscentra opgericht en ook bij de meeste 

Toornslang (Hierophis viridiflavus) met melkogen, op 
het punt van vervellen.



100 • Lacerta 68 (2010) nummer 3

Boven: Habitat Emys orbicularis
Onder: Nestpredatie van Emys orbicularis
 Boven: Hatchling Emys orbicularis
 Onder: Pelophylax esculentus
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diverse exemplaren gezien en ook gevangen vlakbij 
een ruïne van een oud boerderijtje. Deze mooi 
gekleurde slang kan een lengte bereiken van 1,20-
1,50 meter en bij hanteren is hij erg bijtgraag. Maar 
meestal zal hij bij ontdekking eerst razendsnel en 
met veel tumult vluchten. Aangezien wij vooral 
zochten onder stammetjes en oude golfplaten etce-
tera op de grond, was het elke keer weer spannend 
wat je onder een plaat zou aantreffen als je deze 
optilde: niets of toch weer een slang. En aangezien 
ook de giftige Aspisadder daar huist, was oppassen 
echt de boodschap!
Tijdens mijn eerdere verblijf in de streek stond ik 
op de Camping Municipal in Rosnay. Langs deze 
kleine en goedkope camping loopt langs de vis-
vijver en de akkers een pad dat uiteindelijk bij een 
ruïne van een boerderijtje uitkomt. Dat was zeker 
een van onze favoriete plekken om slangen en 
hagedissen te zoeken. Echt elke keer was raak daar.

Tenslotte
Los van deze, voor reptielenliefhebbers, heel leuke 
waarnemingen hadden we uiteraard ook echt een 
hele waslijst aan vogels. Zo zijn onder andere de 
blauwe reiger, purperreiger, kwak, koereiger, grote 
en kleine zilverreiger, hop, rode wouw en nog veel 
meer soorten waargenomen. Voor een volledige 
lijst aan mogelijke vogelwaarnemingen is internet 
the place to be. En zelfs met slecht weer kan je toch 
een heel leuke dag hebben door een uitstapje naar 
twee reptielenparken te maken. 
Al met al een superstreek om eens op vakantie 
te gaan. Iedereen die amfibieën en reptielen een 
warm hart toedraagt zal wel iets van zijn of haar 
gading vinden! Bon voyage!

Hyla arborea

Westelijke smaragdhagedis (Lacerta bilineata)
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Waargenomen dieren
Naam Nederlandse naam Opmerkingen
Emys orbicularis Europese moerasschildpad Zowel nesten, juveniele dieren en volwassen dieren
Natrix natrix Ringslang Zwemmend en roadkill
Natrix maura Adderringslang Eenmaal onder een golfplaat
Vipera aspis Aspisadder Tweemaal vluchtig gezien
Hierophis viridiflavus1 Geelgroene toornslang Diverse volwassen exemplaren en 1 juveniel
Lacerta bilineata Westelijke Smaragdhagedis Eenmaal waargenomen
Podarcis muralis Muurhagedis Overal aanwezig
Zootoca vivipara2 Levendbarende hagedis Overal aanwezig
Bufo bufo Gewone pad Eenmaal gevonden
Epidalea calamita3 Rugstreeppad Eenmaal gevonden
Hyla arborea Boomkikker Erg afhankelijk van het weer
Rana dalmatina Springkikker Erg talrijk en vaak gezien
Pelophylax spp.4 Diverse groene kikkers Honderden zo niet duizenden gezien

1Coluber viridiflavus 2Lacerta vivipara 3Bufo calamita 4Rana spp.

Summary
Herpetological observations in La Brenne, 
France
During two weeks in June 2009 we went on a 
herpetological trip to Parc Naturel Régional de la 
Brenne, France. This part of France is known for 
its beautiful nature. Lots of reptiles and amphib-
ians still can be found here in large numbers. Our 
main goal was to observe the European pond 
turtle (Emys orbicularis) in its natural habitat. 
Several observations were made on adult as well 
as on juvenile turtles. Beside the turtles some 
species of snakes were found. Some locations are 
described.
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e
n

 u
p
d
a
t
e

Tijdens een vakantie aan het zuidoostelijk deel van het Gardameer in 2004 ontdekten 
mijn zoon Daan en ik een kleine, maar op het eerste oog een veelbelovende populatie van 

de Ruïnehagedis (Podarcis sicula sicula) in en rondom een tuincentrum net buiten het 
centrum van Padenghe sul Garda. Er werden zelfs juvenielen gevonden. Destijds had ik 
een gegronde reden aan te nemen dat het om een mogelijk onbedoeld geïntroduceerde 
populatie ging. (Bruekers, 2006). Dit jaar (2009) was ons vakantiedoel wederom het 
Gardameer, maar nu het oostelijk deel ervan. Toch zijn we ook naar Padenghe afgereisd 

om te zien hoe deze populatie zich na vijf jaar had ontwikkeld. 
Wat ik zag, kwam niet overeen met mijn verwachtingen.
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Bij onze aankomst leek de omgeving weinig tot 
niets veranderd te zijn. Wel was het tuincentrum 
in andere handen overgegaan en had een andere 
naam. We struinden de omgeving af op zoek naar 
de Ruïnehagedissen. In theorie zouden de exem-
plaren die we in 2004 zagen een basis kunnen 
zijn voor een standvastige locale populatie. 

Podarcis muralis maculiventris 
Toch stuitten we tijdens ons bezoek in eerste 
instantie alleen op Muurhagedissen. Podarcis 
muralis maculiventris was er bijzonder alge-
meen. Podarcis sicula bleek in eerste instantie 
onvindbaar. 
We hebben het hele tuincentrum afgezocht, 
maar ook de naaste omgeving. Pas na één uur 
zoeken zag ik bij een partij grote zwerfkeien op het 
gras nabij de ingang, een lichter gekleurde groenige 
hagedis, die ik direct herkende als een vrouwelijke 
Podarcis sicula! Dit exemplaar was bijzonder schuw. 

Podarcis muralis maculiventris, vrouw, Pacengo, 
Gardameer
Tuincentrum, waar in 2004 Podarcis sicula werd 
ontdekt, Padenghe sul Garda, Gardameer
Podarcis muralis maculiventris op een pallet met 
sierstenen, Padenghe sul Garda, Gardameer
Podarcis muralis maculiventris, mannetjes zijn fors 
en weerbaar
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Pas na lang wachten en volharding was ik in staat 
van dit alerte dier enkele foto’s te maken, waarvan 
er maar twee redelijk gelukt zijn. Verder hebben wij 
geen sporen van Ruïnehagedissen gevonden. 

Niet elke introductie is een succes
Interessant is om deze observaties te analyseren. 
De basisvraag die zich aandiende was: waarom 
kon Podarcis sicula sicula zich niet tot een stabiele 
populatie ontwikkelen?
Mijn verklaring daarvoor bevat drie verdedigbare 
argumenten. Op de eerste plaats is het zo dat 
Podarcis muralis rond het Gardameer overal domi-
nant en in hoge dichtheden aanwezig is en dus ook 
alle geschikte niches heeft bezet. Daar komt bij 
dat mannelijke exemplaren van de Muurhagedis 
fors en weerbaar zijn. Naar mijn mening zijn in het 
bijzonder de mannetjes goed in staat hun posities 
te verdedigen tegen concurrenten zoals Podarcis 
sicula. Ik beschouw dit vooralsnog als belangrijkste 
oorzaak dat Podarcis sicula zich niet kon vestigen. 
Een ander aspect kan zijn dat de basispopulatie 
van Podarcis sicula uit te weinig dieren bestond. 
Ten derde kan mogelijk het iets minder gunstige 
klimaat als oorzaak worden aangewezen. Een gege-

ven dat ongunstig kan uitwerken op de geïntrodu-
ceerde Ruïnehagedissen, die mogelijk vanuit Zuid-
Italië afkomstig zijn en daar onder evident andere 
omstandigheden gedijen.
Hoe dan ook: uit deze recente waarnemingen 
concludeer ik dat de introductie van Podarcis sicula 
sicula gedurende de afgelopen vijf jaren niet tot 
een kleine levensvatbare populatie heeft geleid. 
Podarcis sicula sicula in de omgeving van Padenghe 
sul Garda geldt nu, naar mijn inschatting, als uit-
gestorven. 
Dit is een voorbeeld dat niet elke introductie van 
een (nieuwe) soort op een ogenschijnlijk gunstige 
locatie een garantie is voor de vorming van een suc-
cesvolle en levensvatbare populatie.

Dankwoord
Een woord van dank aan mijn vrouw Yvonne, die 
ook naarstig naar Ruïnehagedissen heeft gezocht.
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Podarcis muralis maculiventris, man, Pacengo, Gardameer
Podarcis sicula sicula, vrouw, Padenghe sul Garda, Gardameer
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Summary 
In 2004 several Podarcis sicula were discovered for the first time at a nursery near Padenghe sul Garda (Italy). 
Some of them were juveniles. It was believed that these lizards could start a viable population (Bruekers, 
2006). In 2009 the site was checked again. Podarcis muralis maculiventris was abundant. It was obvious that 
Podarcis muralis used every suitable niche. After a while only one adult female Podarcis sicula could be found. 
This one and only specimen was difficult to photograph.
The author speculates that competition between these lizards species is the main reason that P. sicula failed 
to establish a viable population. Maybe there were not enough P. sicula to start a new population? In addi-
tion the less favourable climate conditions could be another disadvantage for these introduced P. sicula 
which probably originate from the southern parts of Italy (Bruekers, 2006).
This small population of Podarcis s. sicula near Padenghe is presumed to be extinct, only five years after its 
first discovery in 2004.
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SNAKES

“De vernietiging van het leefgebied ten gevolge 
van vervuiling, ontbossing en het uitdijen van de 
steden heeft tot gevolg gehad dat de populaties 
van de ongeveer 2600 soorten slangen op deze 
wereld achteruit zijn gegaan of zelfs zijn uitgeroeid. 
Verkeerde opvattingen over slangen maakten hen 
bovendien tot de meest vervolgde van alle dieren 
ondanks het feit dat slechts minder dan een kwart 
van hen giftig is en dat de meeste soorten zelfs nut-
tig zijn omdat zij schadelijke knaagdieren bestrij-
den.” Zo begint de flap van het onlangs verschenen 
boek over “Slangen: hun ecologie en hun conser-

vatie” (“Snakes: ecologie and conservation”) onder 
de redactie van Stephen J. Mullin en Richard 
A. Seigel.

De auteurs stellen dat dit het eerste (Engelstalige) 
boek is dat zich primair richt op de theorie en de 
praktijk van de conservatiebiologie van slangen: 
het instandhouden van hun natuurlijke leefomge-
ving en het behoud en het beheer van slangenpo-
pulaties. Ook komt de vraag naar conservatieme-
thoden in verband met het duurzaam oogsten van 
slangen aan de orde.

Snakes: ecology and conservation
S.J. Mullin & R.A. Seigel, Editors
Comstock Publishing Associates
Ithaca and London, 2009
ISBN 978-0-8014-4565-1
365 blz., € 45,-- (bij benadering)

De foto’s bij dit artikel zijn 
slechts ter illustratie en niet uit 
het besproken boek genomen.

A.A. Verveen 
Lisse
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SNAKES
Conservatiebiologie is een relatief jonge discipline  
[1], zeker waar het de slangen betreft, maar het is 
ook een vakgebied waarin wetenschap en praktijk 
hand in hand gaan en dat nu sterk opkomt.
De redacteuren verzamelen in dit boek bijdragen 
van vooraanstaande herpetologen, voor het groot-
ste deel Amerikanen (20) plus één Canadees, twee 
Australiërs en één Fransman. Hun doel is het bun-
delen van de huidige kennis van en de concepten 
binnen de ecologie (de studie van de onderlinge 
samenhang tussen organismen onderling en in hun 
omgeving) en de instandhouding (“conservation”) 
van slangenpopulaties. Bovendien is de redactie 
er in geslaagd de auteurs aan elkaars werk te laten 
refereren, waardoor er een goede samenhang tus-
sen de verschillende hoofdstukken is ontstaan.

In hun voorwoord schrijven de redacteuren de 
volgende doelen na te streven, gericht op zowel 
de ervaren als de aankomende onderzoeker. (1) 
Het samenvatten van de huidige kennis, (2) het 
toegankelijk maken van de literatuur en (3) het 
stimuleren van verder onderzoek naar de conserva-
tie van slangen, ook op terreinen waarvan wij nog 
veel te weinig weten. Maar de huidige exponentiele 
groei van de mensheid en de teruggang in aantal 
van steeds meer slangenpopulaties maakte dit werk 
urgent en voerde hen tot een vierde doel waar-
van het belang de eerder genoemde over schrijdt: 
(4) Hoe het publiek bewust te maken van de 
bedreigingen waaraan de slangenpopulaties bloot 
staan en te onderzoeken met welke methoden ver-
dere teruggang en het uitsterven van deze unieke 
dieren kan worden tegengegaan. 

Een waarschuwing voor de lezer is hier op zijn 
plaats. Dit in het Engels gestelde boek is géén 
leerboek. Het is voor de vakman geschreven. Voor 
de verschillende hoofdstukken wordt flink wat 
voorkennis verondersteld. Dit geldt in het bijzon-
der voor de hoofdstukken 1 (het laatste deel over 
populatiestudies) tot en met 4. Zelf ben ik wat dit 
vakgebied betreft ook maar een geïnteresseerde 
leek. Omdat het onderwerp van dit boek voor 
de lezers van Lacerta (en niet alleen voor hen) 
van belang is zal ik hier proberen de inhoud weer 
te geven. Toelichtende informatie die ik op het 
Internet kon vinden meld ik via tussen vierkante 
haken geplaatste noten  [mei 2009]. Overigens kan 

men de betekenis van een onbekende term op het 
Internet vinden door in Google te typen  ‘define: 
term’. 

Na de genoemde lastige hoofdstukken eerst met 
gezonde tegenzin, maar geleidelijk aan met stijgen-
de belangstelling en bewondering doorgeworsteld 
te hebben, ben ik met steeds toenemend enthou-
siasme verder gaan lezen. Het boek moet zeker in 
de bibliotheek van Lacerta worden opgenomen 
zodat iedere geïnteresseerde er kennis van kan 
nemen. Hoewel de conservatiebiologie al enige 
tijd in opkomst is, ook in Nederland, is 2009, 
het jaar waarin dit boek verscheen, ook het jaar 
waarin in Nederland de eerste hoogleraar in de 
conservatiebiologie als zodanig werd benoemd 
en het jaar waarin Lacerta-lezers het artikel van 
Mathieu Woldhuis over de conservatie van de 
kleine gouden gifkikkers Ranitomeya tolimense en 
van Ranitomeya dorisswansoni getiteld “Het eerste 
natuurbeschermingsproject van Dendrobatidae 
Nederland” onder ogen kregen (Lacerta 2009, 67 
(4): 136-147). Voor de goede orde: Al in 2006 ver-
scheen het Nederlandse boek “Praktisch natuurbe-
heer: amfibieen en reptielen” van de hand van E. 
van Uchelen in nauwe samenwerking met RAVON 
(Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek 
Nederland), en uitgegeven door de vereniging voor 
veldbiologie KNNV.
 
In hun goed leesbare “Inleiding: Het openen van 
deuren voor het beheer en de bescherming van 
slangen” (“Introduction: Opening doors for snake 
conservation”) spreken de redacteuren S.J. Mullin 
en R.A. Seigel hun ernstige bezorgdheid uit over 
de bedreigingen waaraan de slangen blootstonden 
en staan. Dat de uitgesproken interesse van velen 
voor slangen niet uitmondt in sympathie voor het 
droevige lot dat veel slangen wacht is eigelijk een 
merkwaardig fenomeen. De auteurs hopen dat de 
bijdragen in dit boek onderzoekers zullen stimu-
leren om zich voor de conservatie van deze dieren 
ook tot het grote publiek te richten.

In hoofdstuk 1. “Nieuwe methoden voor de stu-
die van de ecologie en het beheer van slangen” 
(“Innovative methods for studies”) beschrijven 
M.E. Dorcas en J.D. Wilson (1) recente tech-
nieken en toepassingen voor het vangen en merken 
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van slangen in het veld, (2) studies gericht op de 
eigenschappen van afzonderlijk bekeken slangen 
en (3) studies van slangenpopulaties. Voor mij 
nieuw is dat zij ook een lans breken voor het ver-
antwoord bestuderen van de eigenschappen van 
individuele slangen (in de geneeskunde spreekt 
men dan over “casuïstiek”) en wel omdat dit dik-
wijls (zeker bij in het verborgen levende dieren) 
de enige methode is die wij hebben om informatie 
te krijgen die van belang is voor het nemen van 
beslissingen over conservatie en beheer van de 
populaties van deze dieren.
Voor de leek zijn de eerste twee onderwerpen van 
dit hoofdstuk redelijk tot goed leesbaar. Het deel 
over populatiestudies veronderstelt daarentegen 
flink wat voorkennis.

In hoofdstuk 2 “De moleculaire fylogeografie van 
slangen (“Molecular phylogeography of snakes”) 
bespreken F.T. Burbrink en T.A. Castoe de 
fylogeografie: het onderzoek naar historische pro-
cessen die de huidige geografische spreiding van 
individuele dieren bepalen, uitgevoerd door mid-
del van onderzoek van de genetische afstamming. 
Ook bespreken zij de bijbehorende moleculaire 
technieken en methoden. De bijkomende juridi-

sche problemen kunnen groot zijn vanwege de (in 
de VS) benodigde toestemming om van in het veld 
levende slangen weefselmonsters te nemen. Door 
dit onderzoek is het bijvoorbeeld mogelijk voorals-
nog verborgen erfelijke variatie binnen de geogra-
fische verspreiding van een soort op het spoor te 
komen! Dit kan een vroege fase zijn in de herken-
ning van een nieuwe soort. Zo blijkt dat verschil-
lende geelbuikslang(Coluber constrictor)-varianten 
waarschijnlijk al ongeveer vijf miljoen jaar geleden 
het onderlinge contact verloren, waardoor de vraag 
opkomt of wij hier nog met één soort te maken 
hebben. De moleculaire fylogeografie geeft dus 
inzicht in de achtergronden van biodiversiteit en 
is daarom van belang bij het onderzoek naar en het 
onderhoud van de levensvatbaarheid van derge-
lijke populaties [2]. Goed onderzoek op dit intri-
gerende gebied vereist een grondige kennis van de 
geologie, genetica, ecologie, statistiek, moleculaire 
biologie en de herpetologie. Dit geldt ook voor het 
onderwerp van het volgende hoofdstuk.

In hoofdstuk 3 “Populatie en conservatiegene-
tica“ (“Population and conservation genetics”) 
gaat R.B. King in op de moleculaire aspecten van 
de populatiegenetica en de toepassing ervan in 

Gladde slang Coronella austriaca. Foto: Christian Fischer
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het natuurbehoud (“conservatiegenetica”). In dit 
lastig leesbare maar heel belangrijke onderwerp 
van onderzoek gebruikt men de variaties in de 
patronen van moleculaire genetische merktekens 
zoals gegeven DNA sequensen [3]. Door geneti-
sche variatie binnen populaties te bestuderen kan 
men verlies van genetische variatie op het spoor 
komen, zoals bij inteelt binnen een populatie, dan 
wel een nog niet herkende onderverdeling van de 
soort. Zo’n verlies kan betekenen dat het vermogen 
tot aanpassing aan een verandering in de omgeving 
is afgenomen. Voorts kan men met deze methoden 
een indruk krijgen van de effectieve grootte van 
een populatie zonder dat men over gedetailleerde 
demografische gegevens beschikt.
Studie van de variatie binnen een populatie kan 
nog andere gegevens opleveren zoals de immigra-
tie per generatie, het effect van een toenemende 
geografische isolatie, het onderscheiden van deel-
populaties en het aantal deelpopulaties. Ook kan 
men micro-evolutionaire processen zoals een snel 
optredende aanpassing in de huidskleur hiermee 
goed bestuderen.

Een strategie om het genverlies in kleine populaties 
te repareren heet “genetic rescue”, een “eerste hulp 
bij erfelijke ongelukken.” Men introduceert dan 
genen uit andere populaties. Deze methode vormt 
een onderdeel van de strategie van genetische 
restauratie, een methodiek die noodzakelijk is om 
de eventuele negatieve effecten van deze eerste 
hulp, de uitteeltdepressie (“outbreeding depres-
sion”, waarbij een geïntroduceerd gen de bestaande 
situatie verslechtert) op te vangen [4]. 
De auteurs sommen dan ook de voorwaarden 
op waaraan voortplanting in gevangenschap moet 
voldoen om de genoemde negatieve gevolgen van 
het genetisch verlies tegen te gaan: het minimale 
aantal dieren om mee te beginnen en het instel-
len van een fokprogramma dat verzekert dat alle 
dieren gelijkelijk bijdragen aan de voortplanting, 
waarbij het aantal kweekgeneraties beperkt moet 
zijn, wil eventuele herintroductie de oorspronke-
lijke populatie niet beschadigen. (Bovendien is om 
de zoveel tijd inbreng van wildvang nodig [5]). 
Soortoverlevingsplannen, de zogenaamde “Species 
Survival Plans” (SSP) [6] zijn en worden op 

Massasauga ratelslang Sistrurus catenatus catenatus. Foto Tim Vickers
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deze basis door dierentuinen en aquaria georgani-
seerd [7]. Volgens de auteur zijn totnogtoe (2009) 
maar drie slangen als SSP-soort aangewezen: de 
Arubaanse ratelslang Crotalus unicolor, de Eastern 
massasauga Sistrurus catenatus catenatus (ook een 
ratelslang) en een stierslang Pituophis ruthveni5.

C.L. Jenkins, C.R. Peterson en B.A. Kingsbury 
gaan in hoofdstuk 4 in op het “in kaart brengen 
van de verspreiding en het leefgebied van slangen“ 
(“Modeling snake distribution and habitat”), met 
als praktisch doel beheerders van landgoederen 
(klein en groot, de “landmanagers”) en beleidsvor-
mers van goede informatie te voorzien. Hiervoor 
zijn vooral goede kaarten over verspreiding en habi-
tat van de dieren – in dit geval slangen – van groot 
praktisch belang, zulks in tegenstelling tot abstrac-
te vergelijkingen en kwalitatieve be schrijvingen. 
De auteurs be schrijven 
de achterliggende metho-
den en technieken in 
detail (waaronder hun 
kennis van geografische 
in  for mat ies ys  temen), 
evenals de eisen waaraan 
deze kaarten en de er aan 
ten grondslag liggende 
modellen (ook kansverde-
lingen) moeten voldoen. 
Het gaat bij de produc-
tie van deze kaarten niet 
alleen om de verblijfplaat-
sen van de dieren, maar ook om het vastleggen van 
de leefomstandigheden in het terrein, variërend 
van het (micro)klimaat, vochtigheid, tot begroei-
ing, en uiteindelijk de loop van beken, rivieren, en 
bergruggen. Zij beschrijven hoe men al deze gege-
vens vergaart, test, in kaart brengt, en die weer test, 
zowel wat de slangen betreft als de verschillende 
aspecten van het terrein. Zij noemen de problemen 
die met het schalen en de keuze van een schaal 
gepaard gaan en waarom en waarvoor verschil-
lende schaalbereiken nodig zijn. De kleinste schaal 
(eenheid kleiner dan 5 meter) dient bijvoorbeeld 
voor het in kaart brengen van schuilen en de 
voortplanting, de middelste voor de verplaatsingen 
in het terrein en de grootste (kilometers) voor de 
verspreiding van de verschillende populaties die in 
dit gebied voor kunnen komen. 

In het algemeen is er op dit gebied nog niet veel 
gedaan en moet er nog veel werk worden ver-
zet. Daarbij is het resultaat ook sterk afhankelijk 
van het vermogen van alle betrokkenen om de 
beleidsmakers en de landbeheerders van goede en 
bruikbare informatie te voorzien, evenals van de 
bereidheid daarvan om bescherming te overwegen. 
Wat zij niet noemen is het gevaar dat zulke kaarten 
ook de stroperij kunnen bevorderen.
Als bijzondere neveneffect van de bescherming 
van soorten noemen de auteurs het zogenaam-
de paraplu-effect: de in de beschermde gebieden 
levende andere soorten, zowel planten als dieren, 
waaronder ook prooien en predatoren, worden 
automatisch mee beschermd.

In hoofdstuk 5 beschrijven P.J. Weatherhead 
en T. Madsen “Gedragsecologie en het beheer 

en de bescherming van 
populaties” (“Linking 
behavioral ecology to 
conservation objectives”). 
Gedragsecologie focust 
op individuele dieren en 
onderzoekt de invloed van 
vorm en gedrag op hun 
overleving en voortplan-
ting. Conservatiebiologie 
richt zich op populaties 
en soorten en onderzoekt 
de ecologische factoren 
die hun dichtheid en per-

sistentie beïnvloeden. De vraag hoe de acties van 
individuen op populaties inwerken verbindt deze 
gebieden. De schrijvers concentreren zich voor 
dit hoofdstuk op twee voor het beheer bijzonder 
belangrijke onderwerpen, te weten (1) de relatie 
tussen temperatuur en habitat-selectie (“thermi-
sche ecologie”) en (2) roofdier-prooi relaties.
(1) Omdat slangen hun lichaamstemperatuur via 
hun gedrag moeten regelen is het voor hen essen-
tieel dat zij zich binnen hun variabele habitat 
kunnen verplaatsen om een plek met de door hen 
gewenste temperatuur te vinden. Habitatverlies 
en habitatfragmentatie is voor alle dieren bedrei-
gend en vormt voor slangen een van de grootste 
bedreigingen. Zo is het creëren van overgangen 
(randen) tussen bossen en open gebieden van 
groot belang omdat in de overgangsgebieden de 

Thamnophis elegans terrestris. Foto Jurvetson
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bijbehorende microklimaatvariatie veel groter 
is dan in het bos en in het open terrein zelf. 
(Ook relevant voor de verbindingszones van de 
Ecologische Hoofdstructuur). Daar hebben de 
dieren een grotere keus en kans om het passende 
microklimaat te vinden. Zo moet in de nesten van 
eierleggende soorten (mogelijk wat minder rele-
vant voor actief broedende pythons) een constant 
microklimaat heersen dat voor de desbetreffende 
soort optimaal is. Suboptimale omstandigheden 
hebben een onevenredig grote nadelige invloed op 
korte maar ook op de lange termijn en daarmee op 
de instandhouding van de soort. 
In het zuiden van Zweden leggen de ringslangen 
hun eieren in mesthopen (samen tot wel 600 eie-
ren per hoop) vermoedelijk omdat hun natuurlijke 
nestplaatsen zijn verdwenen. Een recente wet ver-
plicht de boeren deze mesthopen nu met een één 
meter hoge betonnen muur te omringen, waardoor 
de soort opeens ernstig wordt bedreigd. Een oplos-
sing moet worden gevonden in structuren die het 
de slangen mogelijk maken hier weer bij te kunnen 
komen. In Ontario verloren de rattenslangen door 
het moderne bosbeheer hun natuurlijke nestplaat-
sen in holle bomen. Zij vonden een alternatief in 
door de mensen gemaakte composthopen. Dit 
heeft echter groter contact tussen slang en mens tot 
gevolg en noodzaakt de slangen bovendien tot het 

gevaarlijke oversteken van wegen. Vrouwtjes rat-
tenslangen lopen door dit alles de grootste kans het 
leven te verliezen (zie hiervoor ook hoofdstuk 6). 
Het bosbeheer aanpassen door sommige bomen 
nooit te kappen en door ondertussen aangepaste 
nestmogelijkheden aan te leggen kan de situatie op 
termijn stabiliseren.
De verandering in het klimaat moet in de beschou-
wingen en het onderzoek worden opgenomen. 
Dit aspect komt ook in andere hoofdstukken aan 
de orde. Daarbij is onder andere onderzoek naar 
de dispersie (verspreidende verplaatsing binnen 
het leefgebied) van jonge slangen van belang om 
te weten te komen of de desbetreffende soort in 
staat is zich met het veranderende klimaat al dan 
niet mee te verplaatsen. Habitatfragmentatie en 
barrières als wegen en bebouwing beperken hun 
mogelijkheden nog meer.
(2) Kennis van de roofdier-prooi relaties is even-
eens van belang voor het behoud en beheer van 
populaties. Zo zal een sterke afname van de prooi-
dierdichtheid een bedreiging voor het voortbe-
staan van de predator vormen. De zich nu uitbrei-
dende schimmelziekte onder amfibieën bedreigt 
bijvoorbeeld verschillende ringslangachtigen, 
waaronder de kousenbandslang Thamnophis ele-
gans. Ook moet men zich bewust zijn van de conse-
quenties die de noodzakelijke overgang op andere 

De in Florida verwilderde tijgerpython Python molurus bivittatus. Foto Vassil
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slangenpopulatie begunstigen, iets wat momenteel 
met de Europese adder in Zweden het geval is. 
Plaagvormende exoten zoals de in het noorden van 
Australië geïntroduceerde giftige Agapad bedreigt 
nu een kleine 50 soorten slangen. Ook de inmiddels 
vanuit Zuid- en Centraal-Amerika in veel andere 

prooidieren tijdens het opgroeien van de slangen 
kan hebben. Een habitatdestructie die primair 
een prooidier treft, zal secondair ook de daarop 
prederende slangen aantasten. Omgekeerd kan een 
habitatwijziging waardoor bijvoorbeeld het aan-
tal muizen sterk toeneemt de hierop prederende 

Adder, Vipera berus. Foto Rob Olivier
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gebieden op aarde binnengedrongen vuurmieren 
vormen een ernstige bedreiging, zowel indirect 
via het doden van prooidieren als direct door hun 
predatie op eieren en jonge slangen. (N.B. De rode 
vuurmier zou inmiddels in Nederland vrij spel heb-
ben gekregen [8]). Anderzijds kan de invasie van 
een vreemde soort ook stimulerend werken, zoals 
in Zuid-Australië de toename van de Australische 
boscobra Pseudonaja textilis als reactie op de huis-
muizenplaag. Maar ook de slang zelf kan een plaag-
dier worden. Het beroemde voorbeeld wordt gege-
ven door de invasie van de bruine boomslang Boiga 
irregularis uit Nieuw Guinea op het eiland Guam in 
de jaren 1950. De slang tast het bestaande ecosy-
steem ernstig aan. Er zijn al meerdere vogelsoorten 
verdwenen terwijl ook amfibieën en andere dieren 
het slachtoffer worden [9].
Maar ook de mens is een belangrijke predator: 
actief door de jacht bijvoorbeeld om geneesmid-
delen in de traditionele geneeskunde te bereiden, 
als voor voedsel (waarvoor in Cambodja zo’n 
8500 waterslangen per dag worden geoogst)[10], 
voor het leer (met oogsten van ongeveer 500 000 
netpythons per jaar in Zuidoost-Azië), als voor het 
traditioneel vermaak in verschillende Amerikaanse 
staten (zo werden op één van de vele weekenden 
18000 ratelslangen opgeofferd) en passief door de 
import voor liefhebbers van dieren uit het wild, 
maar ook door de verstorende aanwezigheid van 
de mensen zelf. Of door al deze activiteiten soorten 
zijn uitgestorven is niet duidelijk. Nader onder-
zoek naar de effecten ervan is gewenst evenals naar 
de omstandigheden waaronder duurzaam oogsten 
mogelijk blijft. Tenslotte moet ook de interactie 
tussen slangen en wegen worden beschouwd als 
een predator-prooi relatie, omdat wegen de slan-
gen zowel in hun bewegingen beperken als via het 
verkeer in grote aantallen doden (meestal passief, 
maar slangen worden niet zelden ook opzettelijk 
door automobilisten doodgereden). Studies naar 
het gedrag van slangen met betrekking tot de - voor 
padden bekende - barrières en onderdoorgangen 
zouden de doeltreffendheid ervan ook voor slan-
gen kunnen vergroten.
Ik mis in dit hoofdstuk de mogelijkheid dat een 
(eventueel indirect) beschermd dier tot plaagdier 
uit zal kunnen groeien en dat de mens a priori 
bereid moet zijn bewust de rol van de controleren-
de predator in te nemen als essentieel onderdeel 

van elk conserveringprogramma. Voorbeelden zijn 
de olifantenoverbevolking in Afrikaanse reservaten 
en de in Nederland oprukkende grauwe gans.

In hoofdstuk 6, “Voortplantingsbiologie, 
le vens  vatbaarheid van de populatie en moge-
lijkheden voor beheer in de dagelijkse praktijk“ 
(”Reproductive biology, population viability, and 
options for field management”), bespreken R. 
Shine en X. Bonnet beheerstrategieën die de 
voortplanting bevorderen met behulp van maat-
regelen die de kans op levensvatbaar nageslacht 
vergroten. Veel zal men kunnen bereiken door uit 
te gaan van situaties die voor de slangen het meest 
riskant zijn. Voor mannetjes is dit de zoektocht 
naar vruchtbare vrouwtjes. De vrouwtjes zijn erg 
kwetsbaar tijdens de periode waarin de bevruchte 
eieren zich ontwikkelen en zij liggen te zonnen 
om de benodigde hogere lichaamstemperatuur 
te bereiken, ook op het asfalt van de wegen. Dit 
proces zet zich voort bij drachtige vrouwtjes, ter-
wijl de eierleggende vrouwtjes tijdens het zoeken 
naar voor de eieren geschikte plaatsen een groot 
risico lopen. Neonaten zijn na hun geboorte het 
kwetsbaarst tijdens hun verspreiding over het land. 
Daarnaast is het van belang de voedingstoestand 
van potentieel zwangere vrouwtjes te bevorderen 
door maatregelen die de hoeveelheid prooidieren 
bevorderen en die van predatoren verminderen. 
Door rekening te houden met temporele aspecten 
van het gedrag van de verschillende leeftijden, sek-
sen en fasen binnen een populatie evenals dat van 
hun prooidieren kan men proberen de grootte van 
de populatie te optimaliseren. Omdat vrouwtjes 
heel veel meer in het nageslacht investeren dan 
mannetjes zullen methoden die de vrouwtjes extra 
tegen predatie beschermen het meest effectief zijn, 
zelfs als die eventueel ten koste gaan van het aantal 
overlevende mannetjes.
Zo heeft het voor de handel verzamelen van neo-
naten van de Australische waterpython Liasis fuscus 
weinig consequenties voor de populatie wanneer 
dit gebeurt nádat de voortplanting van hun prooi-
rat is geëindigd omdat de jonge slangen die dan 
uitkomen door het ontbreken van jonge ratjes 
dood zullen gaan.
In Frankrijk is succes geboekt met de constructie 
van grote kunstmatige “nesten” waarin de dieren 
hun eieren kunnen leggen en in kunnen over-
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winteren. Kunstmatige schuilplaatsen gevormd uit 
grote platte stenen beschermen de aldaar levende 
vijf soorten slangen. Zelfs hun prooien leven en 
nestelen er onder. Ook het educatieve aspect is 
van belang. Zo bezochten de 8 tot 12 jaar oude 
kinderen van een nabijgelegen school regelmatig 
zo’n locatie om daar het dierenleven te bestuderen.
Ook tijdelijke gevangenschap kan soms nuttig zijn. 
Bij een experiment waarin eierdragende adders 
werden gevangen en na het leggen van de eieren 
(waarvan de uitgekomen jongen werden losgela-
ten) gedurende 6 tot 12 maanden goed werden 
bijgevoerd alvorens weer los te worden gelaten ble-
ken deze dieren naderhand in een betere conditie 
te verkeren dan tijdens de oorspronkelijke vangst. 
Bij Lome in Togo worden eierdragende konings-
pythons gevangen en na het leggen van de eieren 
teruggeplaatst. Na het kunstmatig uitbroeden van 
de eieren wordt 10% van de jongen teruggezet en 
de rest verkocht. In de dertig jaar dat deze dieren 
voor de export naar liefhebbers worden geoogst is 
de python populatie niet merkbaar teruggelopen. 
Het is bij de toepassing van deze methoden overi-
gens essentieel dat de introductie van ziekten door 
het terugzetten in de wilde populatie door strin-
gente quarantaine maatregelen wordt tegengegaan.

In hoofdstuk 7 “Conservatiestrategieën: opkwe-
ken in gevangenschap, overplaatsing en repatri-
atie“ (“Conservation strategies – captive rearing, 
translocation and repatriation”) bespreken B.A. 
Kingsbury en O. Attum de verplaatsing van indi-
viduele of groepen slangen en de daarbij mogelijke 
problemen. Over de slangen is in dit opzicht nog 
weinig bekend en zij pleiten voor nader onderzoek, 
met name ook over wat er na het vrijlaten van de 
slangen met deze dieren gebeurt. De acceptatie 
door de lokale bewoners is hierbij een eerste ver-
eiste, in het bijzonder waar het gifslangen betreft. 
Veel verplaatsingen gebeuren op afroep om van 
een slang in huis of tuin te worden verlost. Die 
dieren worden meestal zonder meer in een elders 
gelegen deel van hun verspreidingsgebied vrijge-
laten (zogenaamde “hard-release”). Uit de weinige 
onderzoeken naar zulke gebeurtenissen blijkt dat 
deze slangen zich veel sterker en verder verplaatsen 
dan hun lokale soortgenoten en daardoor bijna 
allemaal het loodje leggen. Als zij het eerste jaar 
overleven dan komt hun situatie verder met die 

van de lokale soortgenoten overeen. Bovendien 
komt het nogal eens voor dat de dieren naar hun 
oorspronkelijke gebied terugkeren (“homing”). 
Van de in Florida verwilderde tijgerpythons is 
bekend dat dieren die 20 km verder werden uitge-
zet toch hun originele leefgebieden terugvonden. 
Een aangepaste vrijlating (“soft-release”) gebeurt 
in een (tijdelijk) omheind deel van hun definitieve 
omgeving, voorzien van voldoende schuilplaatsen, 
microklimaten en eventueel een overwinterings-
plek. In het laatste geval zal uitzetting vlak voor de 
overwintering vermoedelijk optimaal zijn, omdat 
zij zich daarna veel minder sterk verspreiden. Op 
basis van ervaringen met andere diersoorten ver-
moedt men dat de sterfte bij aangepaste uitzetting 
flink terug zal lopen en dat het oorspronkelijk 
omheinde gebied door sommige dieren zelfs als 
thuishaven zal worden gebruikt.
Om verdwenen of verzwakte populaties opnieuw 
te bemannen of te versterken (“repatriatie”) zijn 
navenant krachtige methoden nodig. Hiervoor is 
het nodig de dieren te kweken en bij voldoende 
grootte en conditie vrij te laten. De Engelse term 
hiervoor is “head-starting”, de dieren een voor-
sprong geven, ze van een goede uitgangspositie 
voorzien. Naast de verschillende mogelijkheden 
en gevolgen wijzen de auteurs er op dat deze 
strategieën niet alleen kostbaar zijn, maar ook een 
grote inzet eisen van zowel de grondbezitters als de 
onderzoekers, denk bijvoorbeeld aan het toezicht 
op de dieren na de vrijlating, het monitoren ervan 
(zie hoofdstuk 9). Bovendien zal men bereid moe-
ten zijn om negatieve resultaten te rapporteren. 
Het belang te weten te komen wat niet werkt is zó 
groot dat men met eventuele kritiek volgend op 
de publicatie van ook negatieve resultaten al van 
tevoren bewust rekening moet houden.

K.T. Shoemaker, G. Johndson en K.A. Prior 
bespreken in hoofdstuk 8 de “Manipulatie van 
het leefgebied als een levensvatbare beheerstrate-
gie“ (“Habitat manipulation as viable conservation 
strategy”) met veel voorbeelden. De mogelijkhe-
den zijn groot, maar vooralsnog is goed onderzoek 
een eerste vereiste. Enthousiaste uitvoeren van op 
het oog eenvoudige maatregelen kan tot succes-
sen voeren die uiteindelijk schijn blijken te zijn en 
daardoor uiteindelijk negatief uit kunnen pakken. 
Er zijn drie categorieën ingrepen te onderscheiden, 
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te weten (1) de manipulatie van de eigenschap-
pen van de habitat: het maken van plaatsen om te 
zonnen, van speciale gebieden voor drachtige die-
ren; nestplaatsen, schuilplaatsen, voedselgebieden, 
overwinteringplaatsen en – niet genoemd – even-
tuele overzomeringplaatsen voor het estiveren (de 
zomerslaap); (2) de manipulatie van de opeenvol-
ging van stadia in de leefgebieden (bijvoorbeeld 
door gericht wegbranden van de vegetatie, of door 
verandering van de begrazing) en (3) de manipula-
tie van hele leefgebieden: met name gericht op het 
maken van verbindingen binnen gefragmenteerde 
landschappen: en van structuren om wegen over te 
kunnen steken zoals de aanleg van corridors. 
Een enkel voorbeeld uit de vele die zij noemen. 
Door in een bos één boom om te hakken (“open 
canopy habitat”) ontstaat een gebied met grote 
thermische variatie, die daardoor dankbaar als 
plaats om te zonnen wordt gebruikt, juist ook door 
drachtige dieren. In Australië bevorderde de aanleg 
van open stukken in het bos om branden in toom 
te kunnen houden door de ontstane bosranden het 
herstellingsvermogen en de toestand van de reptie-
lengemeenschap als geheel.

In hoofdstuk  9 “Slangen als indicatoren en 
monitoren van eigenschappen van ecosystemen“ 
(“Snakes as indicators and monitors of ecosystem 
properties”) gaan S.J. Beaupre en L.E. Douglas 

in op het lastige probleem van het monitoren van 
ecosystemen. Welke eigenschappen zou je kun-
nen of moeten meten en hoe doe je dat? Van de 
eigenschappen die zijn bekeken, zoals biodiversi-
teit, duurzaamheid (“sustainability”), gezondheid, 
integriteit, essentiële soorten, structuur, herstelver-
mogen, belasting, mate van beïnvloeding door de 
mens kwamen gezondheid en integriteit als effec-
tieve doeleinden naar voren. De definiëring ervan 
is echter problematisch en men is het ook niet 
met elkaar eens wat men dan precies zou moeten 
monitoren en welke condities gewenst zijn. Vaak 
richt men zich op één bepaalde soort als indicator 
voor het desbetreffende ecosysteem, een plant of 
een vogel, bijvoorbeeld. De keus kan afhankelijk 
zijn van de specifieke interesse van de beheerder 
of bioloog, of omdat deze aanneemt dat de species 
ecologisch van belang is binnen het ecosysteem 
(toppredatoren, bijvoorbeeld), dan wel gevoelig 
zou zijn voor veranderingen in het systeem, of 
correleert met het gedrag van andere gildeleden 
(soorten die dezelfde ecologische niche innemen) 
dan wel met andere habitatleden. De resultaten 
van metingen van bijvoorbeeld de populatiedicht-
heid van één indicatorsoort zeggen als zodanig 
weinig over hoe het met andere species is gesteld. 
Bovendien moet men ook aan de rol van seizoens-
invloeden denken. In het ideale geval moet uit het 
gedrag van een indicatorspecies eerst de eruit vol-

Crotalus atrox, foto van: Gary Stolz Pharaoh Hound
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gende voorspelbaarheid van de eigenschappen van 
het ecosysteem worden onderzocht en bevestigd, 
vóórdat deze soort geschikt is om als monitor te 
worden gebruikt. Onderdeel van deze ecologische 
relevantie moet zijn dat de indicatorsoort gevoelig 
is voor veranderingen van het ecosysteem. Zo’n 
monitor moet een relatief groot formaat dier zijn, 
een specifieke habitat vereisen, permanent in het 
gebied verblijven, zich langzaam voortplanten, de 
hinderlaagjacht beoefenen en een groot leefgebied 
bestrijken. De schrijvers stellen dat slangen nog 
praktisch nooit als monitor zijn gebruikt, terwijl 
juist veel slangen goed aan deze vereisten voldoen. 
In de erop volgende bladzijden werken zij dit ver-
der uit.

In hoofdstuk 10 “Het bestrijden van ofiofobie 
(de angst voor slangen): oorzaken, behandeling, 
opvoeding en conservatiemethoden“ (“Combating 
ophiophobia: origins, treatment, education, and 
conservation tools”): geven G.M. Burghardt, 
J.B. Murphy, D. Chiszar en M. Hutchins een 
gedetailleerd overzicht van de culturele, religieuze 
en historische achtergronden van de angst voor 
slangen. Zij vervolgen dit met een evenzo gedetail-
leerd verslag van onderzoeken naar de achtergron-
den van angst voor slangen bij mens en dier en bij 
kinderen en volwassenen. Daarna bespreken zij het 
gedrag van bezoekers in de reptielafdelingen van 
dierentuinen. Het hoofdstuk is helder geschreven 
en bevat interessante details. Hun algehele conclu-
sie is echter vrij pessimistisch. Meer kennis van de 
oorsprong en aard van de houding tegenover en de 
waarneming van slangen en andere dieren door de 
mens zou de onderzoekers misschien kunnen hel-
pen dit werk beter te doen, zeggen zij, maar als dit 
niet lukt moet de bescherming van slangen maar 
worden uitgevoerd onder de paraplu van meer cha-
rismatische vlaggenschipsoorten zoals de tijger of 
de olifant (of via biotoopbescherming [11]). 

In het afsluitende hoofdstuk 11, “Het behoud van 
slangen: heden en toekomst“ (“Snake conserva-
tion, present and future”) vatten R.A. Seigel en 
S.J. Mullin het voorafgaande samen, maar gaan 
bovendien nogmaals in op de negatieve houding 
van het publiek tegenover slangen en bezweren 
zij de onderzoekers zich hierdoor niet af te laten 
schrikken, maar naar wegen te zoeken het publiek 

op te voeden en vertrouwd te maken met de fasci-
nerende aspecten van de biologie van slangen.
Het boek eindigt met drie uitgebreide lijsten over 
respectievelijk de publicaties, de soortnamen 
(taxonomie) en de onderwerpen.

Dit fascinerende en belangrijke boek bevat een 
merkwaardige en in mijn ogen betreurenswaardige 
omissie, die des te vreemder is omdat de schrijvers 
expliciet en bij herhaling aandacht vragen voor 
de educatie van het publiek. Omdat zij zich uit-
sluitend op de professionals richten zien zij een 
reusachtig reservoir over het hoofd, te weten alle 
liefhebbers/amateurs die zich met slangen bezig 
houden [12]. Deze groep vrijwilligers varieert van 
hen die zich regelmatig in het veld met tellingen en 
andere waarnemingen van slangen bezig houden 
tot mensen die uit liefhebberij thuis slangen in 
gevangenschap houden en kweken. 

De veldwerkers werken in  Nederland samen bin-
nen RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen 
Onderzoek Nederland). RAVON heeft tot doel 
door middel van vergaarde kennis een bijdrage 
te leveren aan het duurzaam behouden van de 
Nederlandse amfibieën, reptielen en vissen en 
coördineert daartoe het vrijwilligerswerk: soor-
tenbescherming, ecologisch onderzoek en het 
inventariseren en monitoren [13]. Wat de slangen 
betreft worden soortbeschermingsplannen voor 
de gladde slang en voor de adder uitgevoerd. Een 
soortbeschermingsplan voor de ringslang is voor 
de provincie Utrecht ontworpen [14]. Ook geeft 
RAVON via het Internet en door publicaties, 
excursies, lezingen en cursussen het publiek de 
mogelijkheid hun kennis over deze dieren te ver-
groten. 
Incidentele waarnemingen en ervaringen van 
amateurs komen bijvoorbeeld terecht in dit blad, 
Lacerta, en in het blad Litteratura Serpentium van de 
Europese Slangenvereniging. 

Hoewel het aantal mensen die uit liefhebberij of 
handel exotische slangen houdt en kweekt niet 
bekend is, is hun aantal vermoedelijk aanzienlijk 
gezien het grote aantal standhouders op en de 
grote toeloop naar de diverse slangen-  en reptie-
lendagen. Kennis binnen deze groep wordt echter 
niet actief aangeboord. Hun bijdrage aan het kwe-
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ken van lastige slangen is niet te onderschatten 
[15], terwijl zij op de lagere scholen van hun kin-
deren, neefjes, nichtjes en kennisjes actief zijn met 
hun gekweekte boa constrictors, rattenslangen of 
kousenbandslangen. Daarmee bezorgen zij de slan-
gen niet alleen een positief imago, maar slagen er 
tevens in eventueel irrationele angsten tot een reëel 
ontzag voor de echte gifslangen terug te brengen. 
Zie bijvoorbeeld Theo Ploegaert, 2009. Boa 
op school, Litteratura Serpentium 29-3: 130-140 en 
“Slang in de klas” [16]. Dat bijna alle 200 kinderen 
van de acht klassen van deze basisschool eerder 
of later de slangen aaiden en op schoot hielden, ja 
sommigen de dieren zo lief vonden dat deze van 
hen een kusje kregen, ontkracht de veronderstelde 
aanwezigheid van een aangeboren primitieve angst 
voor slangen, terwijl het vele aaien niet is te rijmen 
met de gedachte dat slangen niet aaibaar zijn. Het 
begrip aaibaarheid is duidelijk aan revisie toe.

Zoals de astronomen er in zijn geslaagd amateurs 
blijvend actief aan de astronomie te binden door 
hun deelname [17] en hun bijdragen vanouds 
te erkennen [18], zo zouden de milieubiologen 
het reservoir aan amateur-biologen, liefhebbers en 
belangstellenden moeten erkennen en gebruiken, 
en bovendien hun misprijzen tegenover het hou-
den en kweken van exoten door particulieren laten 

vallen of ten minste matigen. Het toenemende 
beslag van de nog steeds groeiende en honge-
rende mensheid op de schaarse grond is zo groot 
dat binnen niet al te lange termijn de activiteiten 
van deze amateurs voor het voortbestaan van bij-
zondere soorten essentieel zal kunnen zijn. Het 
grootste zoölogiecomplex, dat van de dierentuinen 
en aquaria van de Verenigde Staten zal niet meer 
dan 13 tot 19 soorten slangen voor het nageslacht 
kunnen behouden (Quin & Quin, 1993. Box 
4.9 op blz. 108 van  D. Lindenmayer en M.A. 
Burgman, 2005. Practical Conservation Biology. 
Csiro Publishing, Collingwood, Australia). Men 
zal dan dus wel moeten, maar het is te laat als pas 
tegen die tijd het belang van de amateurs wordt 
erkend, toegelaten en gebruikt. Men moet hierbij 
natuurlijk ook denken aan het creatief gebruik 
van de moderne communicatiesystemen. Niet 
alleen de slangenfora op het internet bijvoorbeeld, 
maar bijvoorbeeld zoiets als een “Hyves” voor 
slangenliefhebbers: “Always in touch with your 
snake-friends”. Projecten als het tuinvogelproject 
en www.natuurkalender.nl tonen aan dat zulke 
benaderingen goed kunnen werken.

“Snakes: ecology and conservation” is een rijk 
boek over een boeiend en bijzonder belangrijk 
onderwerp, door de twee redacteuren goed en 

Ringslang, Natrix natrix. Foto Huhu Uet
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grondig georganiseerd. Ondanks de soms forse 
moeilijkheidsgraad een boek om inspiratie uit op 
te doen, als naslagwerk te gebruiken en voor de 
vakman een must.

Aanvullende informatie (mei 2010):
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_biology
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Phylogeography
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_marker
4 http://www.nps.gov/plants/restore/pubs/restgene/

toc.htm
5 http://www.snaketag.org/SSP-PMPs/Louisiana/

LouisianaPineSnakeSSP.html
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Species_Survival_Plan
7 http://www.waza.org
8 http://www.tijgermug.info/main.php?pg=8#vuurmier
9 http://nlbif.eti.uva.nl/naturalis/detail.

php?lang=nl&id=24
10 http://www.fieldmuseum.org/aquaticsnakes/mud_

fp_tonle.html
11 http://www.trouw.nl/krantenar-

chief/2000/08/01/2451695/
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Citizen_science
13 http://www.ravon.nl
14 http://www.buwa.nl/nl/project/

Soortbeschermingsplan_Ringslang
15 http://www.smuggled.com/hergoo1.htm
16 http://www.10418.08jn.thinkquest.nl/slang in de 

klas.html
17 http://www.galaxyzoo.org/story
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_astronomy

Boekbespreking

De amfibieën en reptielen 
Er is lang op gewacht, maar na tien jaar hard werken 
is er dan eindelijk een nieuwe Atlas voor reptie-
len en amfibieën van Nederland. Het nieuwe 
boek “De amfibieën en reptielen van Nederland” 
– het negende deel in de serie ‘De Nederlandse 
Fauna’ – geeft een gedetailleerd overzicht van al 
deze soorten, van Ringslang tot Boomkikker en 
van Vuursalamander tot Knoflookpad. Het boek is 
het eindproduct van jarenlange monitoring door 
honderden vrijwilligers, hetgeen meer dan 300.000 
waarnemingen heeft opgeleverd.
Het centrale deel van dit boek geeft uitgebreide 
beschrijvingen van alle soorten die in Nederland 
voorkomen, inclusief zeldzame bezoekers zoals 
zeeschildpadden en enkele uitheemse soorten die 
we in ons land kunnen aantreffen. Per soort gaat 
het boek uitvoerig in op de herkenning, levenswij-
ze, verspreiding in en buiten Nederland, leefgebie-
den, beschermingsmaatregelen en inventarisatie-
methoden. De teksten zijn duidelijk geïllustreerd 
met prachtige kleurenfoto’s, tekeningen, versprei-
dingskaarten en grafieken. 
In de inleidende hoofdstukken wordt ingegaan op 
bedreigingen, bescherming en beheer, cultuurhis-
torie, gedrag, voortplanting en de methoden voor 
verspreidingsonderzoek en monitoring. Als bonus 
is een cd bijgevoegd, waarop de geluiden van alle 
Nederlandse kikkers en padden te beluisteren zijn. 
Het boek is ontstaan door samenwerking tus-
sen RAVON, Nationaal Natuur historisch Museum 
Naturalis en Stichting European Invertebrate 
Survey – Nederland. Het vormt een compleet 
overzicht voor iedereen die zich beroepsmatig of in 
de vrije tijd met reptielen of amfibieën bezighoudt.

Wat maakt deze Atlas tot een boek dat iedere 
Nederlandse herpetoloog en terrariumliefhebber 
wil hebben? Allereerst het formaat van het boek 
en het enorme aantal pagina’s. Het boek is net 
zo dik als het vorige deel uit de serie, waarin 
zo’n 200 zweefvliegen werden beschreven, dus 
er is heel veel ruimte genomen om alle soor-
ten te beschrijven en alle details te vermelden. 
Daarnaast natuurlijk de informatie gedistilleerd Boa constrictor constrictor, Guyana. Foto: Embreus
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uit meer dan 300.000 waarnemingen. Dan het 
aantal en vooral ook de kwaliteit van de foto’s. De 
prachtige foto’s van onze inheemse reptielen en 
amfibieën ondersteunen dit boek in alle hoofd-
stukken. De foto’s hadden, vind ik, een ruimer bij-
schrift mogen hebben met fotograaf en plaats, maar 
van alle foto’s staat achterin wie ze heeft gemaakt. 
Ook de biotopen worden niet vergeten, zowel 
in tekst als in foto’s, en uiteraard zijn alle soor-

ten voorzien van gedetailleerde kaarten die het 
hart en ziel van deze atlas vormen. De kaart-
jes zijn opgedeeld in: waarnemingen van 1971-
1995, waarnemingen van 1996-2007, alle 
waarnemingen en de veranderingen per blok.  
Bij de soortbeschrijvingen is ook aandacht voor 
het merkwaardige en binnen Nederland unieke 
verschijnsel van het ‘klepton’ Rana esculenta
lessonaeridibunda, met een duidelijke uitleg van 

Auteurs: Tientallen auteurs, onder redactie van 
Raymond Creemers en Jeroen van Delft (RAVON)
Uitgever: Stichting RAVON, Nationaal 
Natuurhistorisch Museum Naturalis en European 
Invertebrate Survey (EIS) - Nederland
Distributie:  KNNV Uitgeverij 
Uitvoering: 480 pag., 23,5 x 30,5 cm, genaaid 
gebonden, full colour met honderden foto’s, kaart-
jes en tekeningen
Extra: CD met geluiden van alle Nederlandse kik-
kers en padden
ISBN: 978 90 5011 300 7
Prijs: € 49,95

van Nederland (2009)
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Praktijkraadgever Anaconda’s

hoe het werkt en hoe je de verschillende soor-
ten en mengvormen kunt herkennen. Ook de 
exoten, en de bedreiging die zij vormen, zijn 
niet vergeten, en evenmin de zeeschildpadden. 
De laatste hoofdstukken geven een goed inzicht in 
de relatie tussen onze herpetofauna en ons land-
schap en de veranderingen daarin door de tijd en 
uiteraard beheer en bescherming.

Het is een prachtige Atlas, met genoeg detail om 
een vakantie of een uitje te plannen, die niet alleen 
interessant is voor specialisten, maar voor iedereen 
die geïnteresseerd is in onze herpetofauna. Het 
boek mag zeker ook niet ontbreken in bibliothe-
ken, studieruimtes of scholen.

Peter de Koning

Auteurs: Hans Bisplinghof & Hebry Bellosa, 2007
Titel: Praktijkraadgever Anaconda’s
Uitgever: Chimaira Buchhandelsgesellschaft mbH, 
Frankfurt am Main
ISBN: 978-3-89973-471-3
Prijs: €24,80 (exclusief verzendkosten)
124 pagina’s
119 kleurenfoto’s
11 zwart/witfoto’s
2 kleurenkaarten

Mijn eerste reactie op de Nederlandse uitgave van 
dit oorspronkelijk Duitse boekje was: Is hier een 
markt voor? Ik had niet verwacht dat een zo spe-
cialistisch boekje in het Nederlands zou worden 
uitgebracht. Maar bij nader inzien en vooral na het 
lezen van dit boekje moet ik mijn mening hierover 
bijstellen. Anaconda’s zijn niet voor de enkele spe-
cialist, maar zeker ook prima te houden door de 
grotere groep van houders van reuzenslangen en 
daarmee is dit boek ook voor deze grotere groep 
interessant.
Het hele boek is erg fraai opgezet met mooie 
foto’s en duidelijke teksten en hoewel het boekje 
niet meer dan 124 pagina’s telt, is het toch erg 
compleet. Het boek begint met een stuk over de 
mythes rond deze dieren, waarbij er een enorme 
kloof blijkt te bestaan tussen de werkelijkheid en 
algemene aannames. Niet alleen over de giganti-

sche afmetingen, maar ook over hun agressiviteit 
en houdbaarheid in gevangenschap. Het boek biedt 
vervolgens een prima overzicht van de vier inmid-
dels erkende anacondasoorten met hun biotoop, 
verspreiding, anatomie en voeding. 
Hierna wordt overgegaan op het voor hobbyisten 
interessantste deel, het houden en kweken van ana-
conda’s. Hierbij wordt zelfs een behoorlijk gedetail-
leerde beschrijving gegeven van de bouw van een 
groot terrarium, met duidelijke foto’s en adviezen. 
Leuk detail aan het boek is ook dat de tekst niet 
alleen is vertaald, maar dat bepaalde Duitstalige 
voorbeelden zijn omgezet naar Nederlandse, zoals 
weblinks.

Peter de Koning



Bent u meer dan de gemiddelde Nederlander geïnteresseerd in 
slangen? Of heeft u misschien zelf slangen in een terrarium? Word 
dan lid van de Europese Slangen Vereniging. U ontvangt dan 
vier keer per jaar het tijdschrift Litteratura Serpentium en krijgt 
bovendien gratis toegang tot de Europa’s grootste slangenbeurs, 
de Slangendag in Houten.                                                        

Voor meer informatie: www.snakesociety.nl of neem contact op met de secretaris: 
Jan-Cor Jacobs, W.A. Vultostraat 62, 3523 TX Utrecht. Tel.: 030-2801115. E-mail: 

secretary@snakesociety.nl

Europese Slangen Vereniging
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