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Guyana’s	 	deel	IX

Hugo Claessen 
A. Sterckstraat 18 
B-2600 Berchem 
Foto’s Bert Abuys 

(tenzij anders aangegeven)
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Familie ElapidaE (Giftig)
De familie van de Elapidae is in Amerika verte-
genwoordigd door de koraalslangen van het genus 
Micrurus. We kunnen ze determineren aan de hand 
van volgende typische kenmerken:
- zeer kleine ogen.
- ontbreken van de nek (geen overgang zichtbaar 

tussen kop en lijf ).
- kleine giftanden, gegroefd en vast.
De koraalslangachtigen zijn slanke, beweeglijke 
slangen, voorzien van de voor ringslangachtigen 
(familie Colubridae) zo kenmerkende negen grote 
kopschilden. Op een enkele uitzondering na, ont-
breekt bij de koraalslangachtigen het loreale schild. 
Dit in tegenstelling tot de meeste ringslangach-
tigen. Met de zeeslangen vormen de koraalslang-
achtigen een groep waarvan de kleine giftanden 
onbeweeglijk (niet opklapbaar) vóór in de boven-
kaak zitten. De giftanden van de zeeslangen zijn 
voorzien van een diepe goot of groef, terwijl bij 
de koraalslangachtigen deze gifgroef is geëvolueerd 
tot een gesloten gifkanaal. Een naad laat echter 
zien waar de randen van de groef met elkaar ver-
groeid zijn. Het gif van de koraalslangachtigen is 
voornamelijk neurotoxisch. Bij een aantal soorten 
is het gif daarnaast ook nog eens cardiotoxisch 
(onder andere bij cobra’s). Het neurotoxische gif 
tast specifiek het zenuwstelsel aan. De werking 
bestaat uit het blokkeren van de zenuwen waardoor 
de spieren niet meer werken; onder andere dus ook 
de ademhalingsspieren. De verlamming van deze 
spieren kan de dood door verstikking tot gevolg 
hebben. Het neurotoxisch werkende gif blokkeert 
ook de zintuigen, waardoor de pijndrempel wordt 
verhoogd en het bewustzijn wordt verlaagd. Vaak 
merken de slachtoffers van bepaalde soorten koraal-
slangachtigen niets van de beet. 
De gifklier is geëvolueerd uit een deel van de oor-
speekselklier, met andere woorden het gif heeft 
eigenlijk dezelfde hoofdtaak als het gewone speek-
sel, daarbij is het ook nog sterk werkend. De 
Amerikaanse koraalslangen behoren met de mam-

ba’s uit Afrika tot de hoogst ontwikkelde soorten 
uit de familie van de koraalslangachtigen. Zij 
hebben in de bovenkaak achter de giftanden geen 
andere tanden, terwijl de overige soorten wel één 
of meer kleine tanden hebben. Op het gehemel-
tebeen, het wiggebeen en in de onderkaak vinden 
we bij alle soorten weer de normale grijptanden 
terug. Ondanks het sterk werkend gif maken de 
Amerikaanse koraalslangen maar zelden slachtof-
fers. Een verklaring hiervoor is hun verborgen 
leefwijze, waardoor men ze heel weinig tegen 
komt. Ook de geringe agressiviteit, de kleine bek 
en de kleine giftanden spelen hier een rol in. Alleen 
mensen, die op blote voeten lopen, hebben een 
groter risico een fatale beet op te lopen door een 
beet in een teen. Heel jonge koraalslangen zijn 
echter niet in staat om met hun kleine giftanden 
door de menselijke huid heen te dringen. Vanwege 
de kleine giftanden hoeven de koraalslangen hun 
bek niet zo ver open te sperren als de adderachtige. 
Om voldoende gif in de prooi te brengen moeten 
ze echter wel meerdere malen bijten (kauwen). 
Een gifklier is verbonden met elke giftand die zich 
vooraan in de bovenkaak bevindt. Verschillende 
onschadelijke Coluber-soorten bootsen, niet altijd 
geslaagd, de kleuren van Micrurus na. De vlucht 
is de belangrijkste verdedigingsmethode als de 
koraalslang zich bedreigd voelt. Ze is weinig agres-
sief en als ze gestoord wordt zal ze enkel haar staart 
in een kronkel opheffen. In het uiterste geval zal 
ze bijten door het voorste gedeelte van het lichaam 
zijdelings naar voor te stoten. Bij een beet laat de 
slang niet los maar kauwt verder en brengt zo het 
gif in de prooi. Iemand die de slang onvoorzichtig 
manipuleert kan in eender welk gedeelte van het 
lichaam gebeten worden. Het gif is zeer krachtig 
en gevaarlijk. Het tast het zenuwstelsel aan en het 
slachtoffer sterft door verstikking wegens het stil-
vallen van de spieren die de ademhaling regelen. 
In Frans Guyana is geen enkel ernstig geval van 
vergiftiging bij de mens bekend.

V e r a n t w o o r d i n g

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.
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Micrurus averyi Schmidt, 1936
Suriname: Krara sneki.
Nederlands: Echte zwart- en witgeringde rode 
koraalslang
Engels: Blach-headed Coral Snake

Synoniem: Micrurus averyi K.P. Schmidt.
Beschrijving: Maximumlengte: ongeveer 70 cm
Kleur: Een aantal Surinaamse soorten hebben als 

kenmerk de kleurencombinatie “zwart-wit-zwart-
wit-zwart, de zogenaamde “triads”. Bij deze soort 
vinden we echter geen triads. Een opvallend 
kenmerk is hier de breedte van de rode banden, 
die daarbij een extra heldere uitstraling hebben, 
omdat de schubben geen zwart vlekje of randje 
aan het uiteinde hebben. Nagenoeg alle andere 
soorten in Suriname hebben dat wel, met uitzon-
dering van hele jonge exemplaren. De rode ban-
den worden van elkaar gescheiden door smalle 
zwarte banden, die elk aan beide kanten weer 
worden begrensd door dunne gele banden. Het 
hele lichaam van deze slang telt (zonder staart) 
elf zwarte banden. De rode banden zijn twaalf tot 
achttien schublengten breed; de zwarte banden 
maar twee schublengten, terwijl de gele ringen 

gevormd worden door een rij vlekjes van een 
halve schublengte. De vlekjes liggen om en om 
en vormen dus niet een aaneengesloten geheel. 
Op de buik daarentegen vormen zij een dwarse 
lijn die de helft van een buikschub bedekt. De 
kop is tot achter de pariëtalen geheel zwart. De 
tweede tot en met de vijfde supralabiale wordt 
bedekt door een gele vlek, die smal begint en 
breed uitloopt op de vijfde supralabiaal. De staart 
heeft donkerrode banden die, in tegenstelling tot 
die van het lichaam, smaller zijn dan de zwarte. 
Ook hier wordt de zwarte band weer begrensd 
door dunne gele banden.

Verspreiding: Alleen nog maar bekend van Guyana 
(District Courantyne, oorsprong Itabu Creek, 
dicht bij de grens met Brazilië en Suriname.

Micrurus collaris (Schlegel, 1837)
Frans Guyana: serpent-corail
Nederlands: Slanke nekbandkoraalslang
Engels: Guyana Blackback Coral Snake
Brazilië: Cobra-coral

Beschrijving: Maximum lengte: ongeveer 60 cm. 
Dit is de kleinste koraalslang in Frans Guyana. 

Titelpagina´s: Micrurus surinamensis surinamensis 
Onder: Micrurus hemprichii hemprichii 

Pagina 232-233: Micrurus ibiboboca
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Het lichaam is dun. De kop is stomp en gaat 
zonder enige versmalling over in de stevige nek. 
De ogen hebben ronde pupillen. De romp is 
cylindervormig, lang en dun met gladde schub-
ben. De staart is zeer kort. Deze slangen leven 
subterrestrisch. De jacht op prooi gebeurt ‘s 
nachts. Al woelend onder de humuslaag wordt 
de prooi opgezocht.

Synoniemen: Elaps collaris Schlegel, Hemibunga-
rus collaris Boulenger, Leptomicrurus collaris 
Schmidt, Micrurus collaris Romano.

Kleur: De kop en het lichaam zijn zwart met een 
rode halsring en staart. De buik is zwart met witte 
banden. De rugzijde is egaal zwart gekleurd. Bij 
de buikrand eindigen deze rode banden in een 
punt. In het verlengde van deze punt liggen nog 
een aantal kleine rode vlekjes die de buikrand 
overschrijden tot aan de vierde of vijfde rij van de 
dorsale schubben. Ook de kop is zwart met direct 
achter de pariëtaalschilden een witte ringband.

Biologie: Deze soort is een zeldzame bodembe-
woner in het primaire regenwoud. Ze is meestal 
nachtactief maar soms ook actief gedurende de 
dag. Ze bewoont de bodem van savanne- en 
regenbos onder het bladerdek, in spleten van rot-
sen, onder verrotte boomstammen, in holletjes 
onder de grond, vaak in de buurt van kreken of 
moerasachtige gebieden.

Verspreiding: Suriname, O-Venezuela (Bolivar), 
Guyana, Brazilië (Roraima, Amapa), Frans 
Guyana. Vindplaats in Suriname: Brownsberg.

Voeding: Dit bestaat voornamelijk uit kleine 
prooidieren, omdat de bek klein is en minder 
flexibel dan bij de ringslangachtigen, waar zij uit 
geëvolueerd zijn. De voedseldieren zijn kleine 
hagedissen, kleine slangen, aaltjes, wormsala-
manders, geleedpotigen (spinachtige), klauwdra-
gers (rupsachtige diertjes: Onychophora), heel 
jonge vogeltjes en visjes.

Voortplanting: Ovipaar, voortplanting door mid-
del van langwerpige eieren. Het aantal eieren 
bedraagt 3 tot 14 stuks. Ze worden ergens in 
een bestaand holletje gelegd of onder een op de 
grond liggende boomstam. 

Bijzonderheden: De deskundigen zijn het nog 
niet eens over de juiste benaming van het genus. 
Kenmerkend is wel de afwijkende kleur ten 
opzichte van de rest van het genus Micrurus: 
het mist de gekleurde, rondom lopende banden. 
In plaats daarvan is de rugzijde geheel donker 
gekleurd, terwijl de buik tweekleurig geblokt is. 

Micrurus hemprichii (Jan, 1858)
Suriname: Krara sneki.
Frans Guyana: serpent-corail
Nederlands: Echte oranje- en witgeringde zwarte 
koraalslang.
Engels: Hemprich’s Coral Snake
Brazilië: Cobra-coral

Beschrijving: De lengte is maximum 85 cm. 
Deze koraalslang heeft een normale dikte. Een 
speciaal kenmerk is de enkele anale schub. Alle 
andere soorten hebben een gedeelde schub. Bij 
deze soort is het aantal triads zeven tot tien. De 
triads worden gescheiden door oranje banden 
met een breedte van 3 tot 3,5 schublengte. De 
breedte van de zwarte banden varieert van 6 tot 
10 schublengten, terwijl de witte ringen 1 tot 
1,5 schublengte breedte zijn. Micrurus hemprichii 
hemprichii behoort tot één van de kleinste soor-
ten van de echte koraalslangen

Synoniemen: Micrurus hemprichii hemprichii, 
Elaps hemprichii Jan, Micrurus hemprichii orto-
ni Schmidt, Micrurus hemprichii rondonianus, 
Micrurus rondonianus Roze & Da Silva.

Kleur: De kop heeft een zwarte en gele ring. Het 
lichaam heeft afwisselend een reeks van drie rin-
gen, een brede zwarte, een fijnere geeloranje en 
een nog fijnere witte. Bij de echte koraalslangen 
komen we regelmatig een banden- of ringencom-
binatie tegen, die onder de term “triads” als een 
kenmerk wordt beschouwd. Een triad bestaat 
uit de combinatie zwart-wit/geel-zwart-wit/geel-
zwart. De snuit is aan de zijkanten tot aan de 
ogen zwart. Boven op de kop echter loopt het 
zwart voorbij de ogen tot en met de achterkant 
van de pariëtalen. De aangrenzende eerste oranje 
band krijgt hierdoor min of meer een hoefijzer-
vorm.

Biologie: Deze soort is een bodembewoner van het 
primaire regenwoud, nachtactief maar soms ook 
actief gedurende de dag. Ze komt weinig voor. 
Zij leggen twee of meer eieren met een afmeting 
van 7x25 mm.

Verspreiding: Colombia, Venezuela (TF 
Amazonas), Guyana, Frans Guyana, Suriname, 
Ecuador, Peru, Brazilië (Para, Rondonia), 
Bolivia. Vindplaatsen in Suriname: Brownsweg, 
Pad van Wanica, km 23, even voorbij het dorpje 
Onverwacht, Lelydorp.

Voedsel: mieren, termieten en hagedissen.
Voortplanting: Ovipaar
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Micrurus ibiboboca  merrem, 1820
Suriname: Krara sneki.
Nederlands: Echte driekleurige koraalslang.
Engels: Caatingas Coral Snake

Beschrijving: Maximumlengte: ongeveer 100 cm. 
Het aantal triads bij deze soort varieert van zeven 
tot tien. Het aantal triads bij twee door Abuys 
gevangen exemplaren was acht en tien. Een juve-
niel exemplaar dat hij later in handen kreeg had 
eveneens acht triads.

Synonyms: Elaps ibiboboca Merrem, Elaps graven-
horstii Boulenger, Elaps macgravii Boulenger, 
Micrurus ibiboboca Amaral, Micrurus lemniscatus 
ibiboboca Hoge,  Micrurus ibiboboca Campbell 
& Lamar.

Kleur: De triads van Micrurus ibiboboca worden 
gescheiden door oranjerode banden. Bij de vol-
wassen dieren hebben de dorsale oranjerode 
schubben een klein zwart vlekje of randje op de 
uiteinden. Bij de witte dorsale schubben is dit 
vlekje echter veel groter en wordt ruim een derde 
van de witte schub erdoor bedekt. De betreffen-
de dwarsband krijgt hierdoor dorsaal gezien een 
zwart netpatroontje op een witte ondergrond. 
Ventraal hebben de oranjerode en witte schub-
ben geen zwarte vlekjes. Hierdoor ontstaat toch 
nog een zichtbaar verschil tussen de dorsale en 
de ventrale kant. Wat bij de oudere dieren witte 
banden zijn met een zwart “netwerkje”, zijn bij 
de jonge dieren nog egaal gele banden. De snuit 
is zwart-wit-zwart geringd. De eerste zwarte ring 
is meer een vlek die de eerste supralabialen, het 
rostrale, de nasalen en de internasalen bedekt. 
De witte snuitband loopt over de prefrontalen 
en de tweede zwarte band loopt over het frontale 
en supraocularen en verder over de ogen naar de 
onderkaak. Daarop aansluitend begint de eerste 
oranjerode band. Deze bedekt de parietalen en 
ongeveer 7 schubben van de nek. De overige 
oranjerode banden zijn 7 à 9 schublengten breed, 
terwijl de middelste zwarte band van de triads 
wel 7 schublengten breed kan zijn.

Biotoop: Het biotoop is savannegebied met ver-
spreid wat laag struikgewas. 

Verspreiding: O- Brazilië, Suriname. Vindplaatsen 
in Suriname: ten westen van het dorpje Zanderij 

Opmerking: Laat op de avond (ongeveer 23.00 
uur), in de omgeving van het dorpje Zanderij 
kwam Abuys midden op een bauxietweg twee 
koraalslangen tegen. De twee slangen lagen 
dwars over de weg in elkaars verlengde terwijl zij 

elkaar bij de nek vastgebeten hadden. Eén van 
de twee was duidelijk kleiner. Of dit gedrag een 
rivalenstrijd was of het begin van een paring, daar 
ben ik nog niet achter gekomen. 

Micrurus lemniscatus (linnaeuS, 
1758)

Suriname: Krara sneki
Frans Guyana: Vrai corail, serpent-corail.
Nederlands: Echte lintkoraalslang
Engels: South American Coral Snake
Brazilië: Cobra-coral

Beschrijving: De lengte is maximum 115 cm. Het 
is een grote slang. Het lichaam is dun. Het aantal 
triads bij deze soort varieert van 9 tot 14.

Synoniemen: Micrurus lemniscatus lemniscatus, 
Coluber lemniscatus Linnaeus, Elaps heterochi-
lus Boulenger. Elaps gravenhorstii Boulenger, 
Micrurus lemniscatus carvalhoi Roze, Micrurus 
lemniscatus diutius Burger, Micrurus lemniscatus 
helleri Schmidt & Schmidt,  Micrurus lemnis-
catus multicinctus Amaral, Micrurus lemniscatus 
multicinctus Amaral.

Kleur: De kop heeft twee zwarte ringen, gescheiden 
door een witte- en een rode ring. Het lichaam 
heeft een reeks ringen, rood-zwart-wit-zwart-wit-
zwart. De ondersoort Micrurus lemniscatus diutus 
heeft bredere rode ringen dan de ondersoort 
Micrurus lemniscatus lemniscatus. De zwarte en 
rode banden zijn 4 tot 6 schublengten breed. 
De witte ringen zijn maar 1 tot 2 schublengten 
breed. Een opvallend kenmerk voor deze soort is, 
dat de witte ringen wat onregelmatig zijn en naar 
de buikrand toe iets breder worden. Soms lopen 
een aantal van deze ringen schuin over de zijkant 
van het lichaam. De schubben van de rode en wit-
te banden en ringen zijn aan de uiteinden zwart 
gerand of gevlekt. Bij zeer jonge exemplaren zijn 
deze randen of vlekjes nog niet aanwezig. De kop 
is tot halverwege de parietalen zwart, maar een 
witte band over de prefrontalen en het loreale 
gedeelte deelt het zwart in tweeën. Het achterste 
gedeelte van de kop en de nek wordt bedekt door 
de eerste rode band. Deze loopt van halverwege 
de parietalen tot 5 schublengten over de nek. 
Soms vindt men hier in de nek een ronde zwarte 
vlek.

Biologie: Deze soort is een nachtactieve bodembe-
woner, die soms ook gedurende de dag actief is. 
Micrurus lemniscatus diutus bewoont de savannes. 
Micrurus lemniscatus lemniscatus bewoont de 
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tropische regenwouden. Beide soorten zijn alge-
meen voorkomend.

Verspreiding: Kustgebieden van de Guyana’s 
N-Bolivia, Brazilië (Amazonas), Colombia, O-
Ecuador, Frans Guyana, Guyana, Suriname, 
O-Peru, Argentinië Trinidad, O-Venezuela. 
Vindplaatsen in Suriname: omgeving Paramaribo 
(dorpje Reeberg), Lelydorp, Boma-polder, 
Tijgerkreek, 1987).

Voedsel: slangen en vissen.
Voortplanting: Ovipaar

Micrurus paraensis hoge & romano-
hoge, 1981

Suriname: Krara sneki.
Nederlands: Echte breed-roodbandige koraal-
slang

Beschrijving: Maximumlengte: ongeveer 70 cm. 
De bekende triads ontbreken hier.

Synoniem: Micrurus psyches paraensis Da Cunha 
& Nascimento.

Kleur: De basiskleur van de romp is bruinach-
tig rood. De zwarte banden, aan beide zijden 
begrensd door een dunne witte ring, verdelen 
de romp in 19 rode delen. Deze rompdelen of 
rode banden zijn gemiddeld 8 à 9 schublengten 
breed. Enkele rode banden zijn 6 à 7 schu-
blengten, terwijl de eerste rode (nek) band 12 
schublengten breed is. De zwarte banden zijn 2 
à 2,5 schublengten en de witte ringen nog geen 
0,5 schublengte. De bruinachtige rode schubben 
zijn aan de uiteinden zwart gerand of gevlekt. 
De kop is zwart vanaf de snuit tot ongeveer een 
halve schublengte achter de pariëtalen. Een witte 
vlek bedekt de 4e en 5e supralabiale. Het zwart 
van de kop wordt in de nek (achter de pariëtalen) 
begrensd door een zeer dunne nauwelijks zicht-
bare witte ring. De staart heeft alleen zwarte ban-
den die van elkaar gescheiden worden door twee 
dicht bij elkaar liggende dunne witte ringen. Het 
aantal zwarte banden bij de staart is 6.

Verspreiding: Brazilië, Zuidelijk Suriname. Het 
hierboven beschreven dier werd aangetroffen 
tussen een verzameling slangen van de dieren-
handelaar T. Henzen. Het is tot nu toe het 
enige exemplaar van deze soort uit Suriname. 
Het dier werd in juni 1982 in de omgeving van 
Kwamalasamoetoe (zuid Suriname) gevangen.

Micrurus psyches (daudin, 1803) 
Suriname: Blakka krara sneki.
Frans Guyana: serpent-corail
Nederlands: Echte witgeringde zwarte koraal-
slang.
Engels: Carib Coral Snake, Bicoloured coral 
snake
Brazilië: Cobra Coral

Beschrijving: De lengte is maximum 80 cm, 12 
cm bij de geboorte. Dit is een kleine koraalslang. 
Het lichaam is dun. Het aantal zwarte banden 
(dus geen triads) varieert van 55 tot 72 stuks

Synoniemen:  Micrurus psyches circinalis Duméril, 
Bibron & Duméril, Micrurus circinalis Duméril, 
Bibron & Duméril, Elaps corallinus Boulenger,  
Micrurus psyches psyches (Daudin), Vipera psyches 
Daudin, Elaps psyches Boulenger

Kleur: De kop is zwart. De slang heeft een 
geeloranje vlek aan beide kanten van de hals. Het 
lichaam is zwart met dunne geeloranje ringen.

Biologie: Deze soort is zeldzaam maar komt voor 
in geheel Frans Guyana. Het is een bodembe-
woner van het primaire regenwoud, die vooral 
nachtactief maar soms ook actief gedurende de 
dag is.

Verspreiding: Guyana, Frans Guyana, Suriname, 
ZO-Venezuela, N-Brazilië, Trinidad en het uiterst 
zuiden van Colombia. Vindplaatsen in Suriname: 
omgeving Bosbivak Zanderij, Brownsberg, langs 
de weg ongeveer 8 km voorbij de Saramaccabrug 
richting Witagron.

Voedsel: slangen, mieren en termieten.
Voortplanting: Ovipaar

Micrurus surinamensis (cuVier, 1817)
Suriname: Krara sneki.
Frans Guyana: Vrai corail, serpent-corail
Nederlands: Echte Surinaamse koraalslang
Engels: Aquatic Coral Snake, Surinam coral 
snake.
Brazilië: Cobra Coral

Beschrijving: De lengte is maximum 130 cm. 
Het is de grootste koraalslang in de Guyana’s. 
De ogen staan boven op de kop (supralateraal). 
Het lichaam is dik en stevig. Het is een grote en 
sterke koraalslang. Bij deze soort vinden wij weer 
de bekende “triads”. Het aantal varieert van 6 tot 
10. Bij een door Abuys in Suriname gevangen 

Rechts: Micrurus l. lemniscatus Foto Alex Kloor
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exemplaar is het aantal triads 9. Een opvallend 
kenmerk is dat de randen van de banden over het 
algemeen onregelmatig zijn en soms zelfs schuin 
lopen. Een ander opvallend kenmerk is de kop 
zelf. Deze is ietwat afgeplat en voorzien van rode 
schubben met een duidelijke zwarte omranding. 
Hierdoor ontstaat een net- of mozaïekachtig 
patroon. Alleen al aan deze kop is de Micrurus 
surinamensis surinamensis snel te herkennen.

Synoniemen:  Micrurus surinamensis nattereri K.P. 
Schmidt,  Micrurus surinamensis surinamensis 
(Cuvier), Elaps surinamensis Cuvier

Kleur: De kop is vooraan zwart met een fijne 
witte ring in het begin van de hals. Het lichaam 
bestaat uit een reeks verschillende ringen, afwis-
selend zwart-geel-zwart-rood-zwart-geel-zwart. 
De buitenste zwarte ringen zijn veel breder dan 
de andere ringen, zelfs breder dan de binnenste 
zwarte ringen. De buik heeft rode en zwarte 
punten. De eerste zwarte band van de eerste 
triad begint direct achter de kop, langs de ach-
terkant van de pariëtalen. Deze band is echter 
niet van doorsnee breedte maar gereduceerd tot 
een onregelmatige zwarte rand die het rood van 
de kop scheidt van de eerste witte band. Ook 
deze witte band is wat smaller dan de overige 

witte of geelachtige banden. De doorsnee breedte 
van de buitenste zwarte banden van een triad is 
ongeveer 3 schublengten. De middelste van de 
drie zwarte banden van de triads zijn echter veel 
breder, ongeveer 7 schublengten. Een uitzonde-
ring daarop vormt de zwarte nekband, deze is wel 
13 schublengten breed. De witte of geelachtige 
banden van de triads variëren in breedte van 1,5 
tot 2 schublengten. De triads worden gescheiden 
door rode banden met een breedte van 6 tot 9 
schublengten. De schubben van deze rode ban-
den zijn op de uiteinden zwart gevlekt.

Biologie: Deze soort is een semi-aquatiele bodem-
bewoner die nachtactief is, maar soms ook gezien 
wordt gedurende de dag. Deze soort is algemeen 
voorkomend. Bij gevaar verbreedt ze het lichaam 
en richt zich op. Micrurus surinamensis werd 
aangetroffen op rivierbanken, aan de oevers van 
beken of meertjes en vaak in het water zelf. De 
maaginhoud van gevangen exemplaren bestond 
voornamelijk uit vis en aaltjes.

Verspreiding: Guyana, Frans Guyana, Suriname, 
Colombia, O-Ecuador, NO-Peru, Brazilië (Mato 
Grosso), N-Bolivia, Venezuela. Vindplaatsen in 
Suriname: militair bosbivak te Zanderij, pad van 
Wanica, km-21 bij het dorpje Onverwacht.

Micrurus p. psyches
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Voedsel: vissen.
Voortplanting: Ovipaar

S u m m a r y

The snakes of the Guyana’s, part IX

This is the 9th article in a series of papers addressing all known snakes of he Guyana Shield, alpha-
betically by family. All species described in the current article belong to the family Elapidae, genus 
Micrurus. International names, historical synonyms, descriptions, colour data, distributions and notes 
on food, reproduction and natural history are summarized. 
The Micrurus species can be recognized by their very small eyes, the lack of a clear neck and the pos-
session of small, grooved, fixed venom-teeth. Their venom is potent and in most cases neurotoxic. 
Because they lack the large fangs of for instance the Viperidae, they have to bite several times (chew) 
to deliver enough venom to the victim. Because of their hidden way of live and their lack of aggres-
sion only a few people are being bitten and subsequently die. A lot of the snakes of this genus in the 
region have a distinct colour-combination, called triad. A triad consists of rings in the combination 
black-white (or yellow)-black-white (or yellow)-black.
Micrurus averyi: up to 70 cm. These animals don’t have triads, in stead they are mostly red with narrow 
black bands that are flanked by very thin yellow lines. The head is black. 
Micrurus collaris: up to 60 cm. Head and body black with red collar and tail. Belly black with white 
bands. A rare subterrestrial, nocturnal snake from the rainforest, often near water. Feeds on small 
lizards, snakes, birds and fish, arthropods, Onychophora and Gymnophiona. Oviparous, laying 3-14 
eggs. The status of the name of this species is not clear because of the rather aberrant colour-pattern 
compared tot the other members of this genus.
Micrurus hemprichii: up to 85 cm, single anal scale. Head with a black and yellow ring. Body with 
alternating broad black bands, narrow orange bands and thin white bands. Seven to ten triads. A rare 
terrestrial, mostly nocturnal snake from the primary rainforest. Feeds on ants, termites and lizards. 
Oviparous, two or more eggs.
Micrurus ibiboboca: up to 100 cm. Seven to ten triads separated by orange bands. The dorsal white 
bands with a black reticulated pattern. Head with black-white-black rings. Inhabits savannah with 
shrubs. 
Micrurus lemniscatus: up to 115 cm. A large and slender snake with 9-14 triads. Head with black-
white-red-black rings, rest of the body with a pattern of red-black-white-black-white-black bands. 
Quite common, mostly nocturnal animal. Inhabits savannah (M. l. diutus) or rainforest (M. l. lemnis-
catus). Feeds on snakes and fish. Oviparous.
Micrurus paraensis: about 70 cm. Body with 19 brownish red bands, separated by white-black-white 
bands. No triads. Head black with a thin white ring, tail 6 black rings separated by thin white lines. 
Only one specimen known from Surinam.
Micrurus psyches: up to 80 cm. No triads, only black with thin yellow-orange bands. Head black with 
a yellow-orange spot on both sides of the neck. Quite rare, mostly nocturnal terrestrial inhabitant of 
the primary rainforest. Feeds on snakes, ants and termites. Oviparous. 
Micrurus surinamensis: up to 130 cm, a big and strong coral-snake, flattened head with red scales with 
black borders, giving it a reticulated pattern, anterior part of the head black. Body with 6-10 triads, 
alternating black-yellow-black-red-black-yellow-black. Part of the black bands wider than the rest 
of the bands. Semi-aquatic, terrestrial snake, mostly nocturnal. Common species, found often in or 
around water. Feeds on fish, oviparous.

Pagina 240-241: 
Micrurus surinamensis surinamensis 

Foto: Wim Eriks
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Mariene herpetologie en 
enkele andere herpetologische 

waarnemingen op en rond 
Bali, Lombok en Komodo 

(Indonesië)
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Eigenlijk was ik helemaal niet van plan deze 

regio te bezoeken. Ik was weliswaar in 1975 

al eens op Java en Bali geweest voor vakan-

tie, maar hoewel ik op het laatste eiland 

toen wel enkele herpetologische waarne-

mingen heb gedaan, heeft zich nooit een 

speciale interesse voor dat gebied ontwik-

keld. Dus heeft het toeval mij geholpen dit 

gebied opnieuw te ontdekken.

Ik moest in 2003 namelijk op Bali zijn voor de 
bruiloft van mijn broer. Uiteraard zouden ook 
andere familieleden meereizen, onder andere 

mijn neef en zijn echtgenote. Dit zijn fanatieke 
duikers die van de gelegenheid gebruik wilden 
maken om een boottocht met duikgelegenheid 
langs de kleine Sunda eilanden te maken. Ik werd 
ook gevraagd mee te doen aan de tocht, maar 
omdat ik al vage plannen had om samen met mijn 
broer het grote natuurgebied Bali Barat te verken-
nen, hield ik in eerste instantie de boot af. Hierop 
sprak mijn neef het woord “Komodo”, waarmee hij 
direct mijn aandacht had gevangen. Na overleg met 
mijn broer besloten wij mee te reizen. Ik heb vooraf 
een duikcursus te gevolgd, zodat ik in ieder geval 
ook met het duiken mee kon doen. Gedurende de 
vakantie bleek, dat duiken een prima manier is om 
de herpetologie van een andere kant te belichten 
en ik wil daarvoor de term “Mariene herpetologie” 
introduceren.

Bezochte plaatsen
De eerste week brachten we op Bali door (25 mei 
tot 2 juni). Van 2 juni tot 7 juni voeren we van 
Lombok via Komodo naar Sumbawa met het 
zeilschip Phinisi Ambasi. Op 5 juni bezochten 
we Komodo. Vervolgens vlogen we op 7 juni naar 
Lombok, van waar we op 9 juni weer terug naar 
Nederland vertrokken.

Omdat mijn echtgenote niet in de gelegenheid was 
bij de bruiloft aanwezig te zijn en omdat zij toch 
ook wel eens naar Bali wilde, onder andere om te 
duiken, besloten we later in het jaar met z’n tweeën 
nogmaals Bali te bezoeken. Dit gebeurde in de 
periode 26 september tot 9 oktober.
Ook in 2004 (12-22 juli) en 2005 (4-30 juli) 
bezocht ik Bali, van welke tochten ik aan het eind 
van het artikel nog kort verslag doe.

Korte beschrijving
Bali is een zeer geschikt eiland om op vakantie te 
gaan. Er is vooral veel te zien op cultureel gebied 
en ook wat de natuur betreft, vooral als je kunt 
duiken, valt er genoeg te beleven. De mensen zijn 
erg vriendelijk maar na de bomaanslag van okto-
ber 2002 is het economisch erg achteruit gegaan. 
Daardoor zijn verkopers en dergelijke iets vasthou-
dender dan gebruikelijk, maar het wordt eigenlijk 
zelden als hinderlijk of opdringerig ervaren. Bijna 
alles is overigens te verkrijgen. Mochten ze toeval-
lig iets niet hebben, dan zeggen ze dat ze het wel 
hebben en vervolgens hoor je ergens een brommer 
starten. Lombok is veel minder bekend, maar is wat 
betreft de mensen goed vergelijkbaar. Verder is het 
minder toeristisch. Lombok is zeer geschikt voor 
het zien van zeeschildpadden tijdens het duiken. 
Op Komodo draait alles uiteraard om de Komodo-
varanen, maar in de zee rondom dit eiland zijn ook 
zeeschildpadden te zien.
Er is één groot voordeel om je te beperken tot 
Bali, dat is dat je hier geen anti-malaria middelen 
hoeft te gebruiken. Als dat geen bezwaar is da valt 
Lombok zeker ook aan te bevelen. Voor Komodo 
zal dit zelden een argument zijn. Daarvoor is de 
kick om de Komodo-varanen te zien te groot.
Ik zal hieronder van elk eiland dat we bezocht 
hebben aangeven welke dieren we gezien heb-
ben. Aan het eind zal ik de waarnemingen in zee 
beschrijven.
Het enige boek wat me ter beschikking stond 
(Manthey & Grossmann 1997), beschrijft zuid-

d e  w a l l a c e - l i J n

Onderzoeker A. R. Wallace, tijdgenoot van Darwin en onafhankelijk medebedenker van de evolutie-
theorie, ontdekte als eerste dat er een groot verschil is tussen de fauna van Borneo en die van Celebes 
(Sulawesi) en tussen Bali en Lombok. De fauna van Bali en Borneo vertoonde meer verwantschap met 
de fauna van Azië, terwijl Celebes en Lombok een fauna hadden die meer verwantschap vertoonde 
met die van Australië en Nieuw Guinea. De denkbeeldige grens tussen beide gebieden, de Wallace-lijn, 
loopt ten oosten van de Filippijnen, Borneo en Bali (Manthey & Grossmann 1997).
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oost Azië, maar bestrijkt niet het betreffende 
gebied. De beschrijving van de soorten stopt bij 
Java, wat op zich een vreemde keus is, omdat Bali 
het enige eiland is dat niet wordt behandeld maar 
wel nog ten westen van de “Wallace-lijn” ligt. 
Maar een aantal waargenomen soorten worden 
hierin toch wel behandeld. Wat er niet in wordt 
beschreven zijn de zeeschildpadden en de zeeslan-
gen. Naderhand wist ik een boekje te bemachtigen 
(Iskandar 1998), dat voor de amfibieën van Bali 
een aanvulling vormde. Ook de boeken voor de 
identificatie van de zeedieren verwierf ik pas later 
(Weinberg 1999, Allen 1999, Pickell & Siagian 
2000, Pickell 1992).
Verder zijn contacten via internet van wezenlijk 
belang geweest voor de identificatie van de wat 
meer onbekende soorten.

Bali 1
Van 25 tot 29 mei waren we in Amed in het noord-
oosten. Dit is een vrij droge streek, die veel bekend-

heid geniet bij duikers. Bij ons hotel, dat bestond uit 
kleine bungalows in een tuin, zagen we natuurlijk 
de vaste gasten als de Platstaartgekko (Cosymbotus 
platyurus), de Tjitjak (Hemidactylus frenatus) en de 
Tokkeh (Gekko gecko). Alle drie de soorten horen 
bij de familie Gekkonidae. Ze werden elke avond 
aangetroffen. Dit zijn allen echte cultuurvolgers, 
die bijna overal in Indonesië te vinden zijn. De 
Tokkeh hoor je meestal eerst. In de avonduren laten 
de mannetjes luidkeels horen dat ze er zijn. Als je 
dan een beetje gaat zoeken dan zie je ze ook wel. 
Ik heb de dieren bijna alleen solitair gezien, maar 
meestal vormen ze paartjes, soms zelfs vergezeld van 
enkele jongen (Manthey & Grossmann 1997). 
Deze dieren vertonen namelijk broedzorg (van der 
Hulst, 2001). Op het strand bij het hotel vond ik 
op 26 mei in de avondzon een kleine, waarschijn-
lijk juveniele skink. Deze deed mij sterk denken 
aan een lid van het genus Emoia, maar die zou vol-
gens Manthey & Grossmann (1997) niet op Bali 
voorkomen. Bij nalezen van oude Lacerta’s vond ik 

Titelpagina (242-243) en hieronder: Een ons aanvankelijk onbekende skink van Bali (Amed, 2003). Waarschijnlijk 
Emoia caeruleocauda.
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een artikel over de Indonesische Blauwstaartskink 
(Emoia kordoana). De bijbehorende foto van dit 
dier liet eenzelfde skinkje zien (Mudde 1993). 
Over het voorkomen op Bali laat de auteur zich 
niet uit, maar het is duidelijk dat het dier een groot 
verspreidingsgebied heeft. Probleem is echter dat 
Manthey & Grossmann (1997) deze soort niet 
noemen, terwijl de naam ook niet op de reptielen 
database (http://www.embl-heidelberg.de/~uetz/
livingreptiles.html) te vinden is. Ook andere verte-
genwoordigers van dit geslacht worden niet gemeld 
van Bali. In de ochtend van 28 mei, toen we met de 
auto stopten bij een hotel om mensen op te pikken, 
vond ik eenzelfde soort skinkje. Dit diertje had, 
evenals het eerste, geen blauwe staart.
Er is ondertussen hard gezocht naar de naam van 
deze diertjes. Behalve Emoia werd ook de sugges-
tie gedaan dat het om Cryproblepharus species zou 
gaan. Deze dieren hebben echter een doorzichtig, 
niet beweeglijk ooglid (zoals een slang), maar daar 
is niet met zekerheid een uitspraak over te doen 
met behulp van de foto’s. Er komen wel twee 
soorten Cryptoblepharus voor op Bali, C. balinensis 
en C. cursor. Afbeeldingen daarvan heb ik niet, 
dus ik kon niet controleren of de geobserveerde 
skinkjes bij een van deze soorten hoorde. Beide 
genera horen bij de familie Scincidae, onderfami-
lie Lygosominae. 

Een van de grote voordelen van internet is dat je 
op simpele wijze in contact kunt komen met des-
kundigen over de hele wereld. Daardoor ben ik met 
hun hulp uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat 
het hier toch gaat om een Emoia soort, waarschijn-
lijk E. caeruleocauda of een nauwe verwant. 
Overigens meldt de reptielendatabase slechts drie 
soorten skink op Bali, namelijk naast de twee 
Cryptoblepharus soorten de hieronder beschreven 
soort.
Ik zag bij het duikcentrum, toen we op 26 mei 
tussen twee duiken door een middagpauze hielden, 
een halfwas Kadal, Mabuya multifasciata (eveneens 
familie Scincidae, onderfamilie Lygosominae) 
lopen. Dit is een in Indonesië en daarbuiten zeer 
algemene skinksoort. Het gaat hier om de onder-
soort M. m. balinensis.
Op 29 mei waren we ’s avonds in Sanur, in het 
zuidoosten. Hier werd bij het hotel alleen de 
Platstaartgekko gezien en de Tokkeh gehoord. 
Van 30 mei tot 1 juni verbleven we in Lovina, 
aan de noordkust. Hier werden bij het hotel en 
in de omgeving veel Platstaartgekko’s en diverse 
Tokkeh’s gezien. Verder bleken er ’s avonds diver-
se Zwartnerfpadden, Bufo melanostictus, (familie 
Bufonidae) door het gras te hippen. Ook werden 
er twee kwakende mannetjes in de vijver van het 
hotel gezien. Dit betreft een zeer algemene en 

Skink op Komodo, mogelijk is dit Sphenomorphus florensis (2003)
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wijdverspreide soort, die ook buiten Indonesië veel 
voorkomt. Het is eveneens een cultuurvolger.

Komodo
Op 2 juni vlogen we van Denpasar naar Mataram 
(Lombok) en stapten we aan boord van de Phinisi 
Ambasi, voor de bootreis naar Komodo, waar we 
4 juni ’s avonds laat arriveerden. De volgende dag 
om 9.30 uur gingen we aan land om de Komodo-
varanen, Varanus komodoensis (familie Varanidae) 
te bekijken. Direct bij de aanlegsteiger waren een 
aantal gebouwtjes van het natuurreservaat. Hier 
in de buurt lagen meteen al een paar reusachtige 
exemplaren van ruim drie meter lang. De dieren 
waren helemaal niet schuw en we konden dan 
ook uitgebreid foto’s maken. We konden met onze 
groep een korte wandeling landinwaarts maken, 
onder begeleiding van een gids, slechts gewapend 
met een stevige stok. Dit schijnt afdoende te zijn 
om de dieren op afstand te houden. Onderweg 
hoorden we duidelijk een Tokkeh roepen. Na 
enkele hete kilometers vonden we onder een paar 
struiken weer een Komodo-varaan van ruim 3 m. 
Ook dit dier was de rust zelve, maar de gids vond 
een beetje beweging wel op z’n plaats, dus porde 
hij het dier even flink met zijn stok, waardoor 
het in beweging kwam. Een deel van het gezel-
schap vond het helaas toen wat te heet worden 
en omdat we niet zonder gids daar rond mochten 
lopen, moesten we weer terug naar de boot. Het 
eiland maakte een zeer droge indruk, hoewel het 
plaatselijk best wel dicht begroeid was. Aan som-
mige bomen groeiden ook plukken orchideeën. In 
een gat in de boom op een meter of vier hoogte 
vonden we een paartje Tokkeh’s. Het mannetje zat 
buiten, maar ook het vrouwtje was in het hol te 
zien. Manthey & Grossmann (1997) schrijven dat 
deze soort op diverse van de kleine Sunda-eilanden, 
onder andere op het nabijgelegen Flores, voorkomt 
en ook Visser & van der Koore (1991) melden 
de roep van deze dieren op Komodo. De dieren 
hadden echter een veel bruinere kleur en bruine 
in plaats van rode of oranje vlekken. Wat betreft 
bouw en grootte waren het echter onmiskenbaar 
Tokkeh’s, dus ik neem aan dat het een kleurvariant 
betreft. Verder hoorden en zagen we regelmatig 
kleine skinken wegvluchten. Waarschijnlijk betrof 
het dier op de foto Sphenomorphus florensis (familie 
Scincidae, onderfamilie Lygosominae), hoewel er 
ook andere soorten op Komodo beschreven zijn. 
Ook vluchtte er voor de groep uit nog een vrij 

kleine Komodo-varaan weg, van ruim 1,5 meter. 
Voor we weer aan boord gingen werden enkelen 
van ons gezelschap nog door een  cameraman geïn-
terviewd, die door de reisorganisatie was ingehuurd 
om een filmverslag van deze reis te maken. Dit met 
als decor een uitzicht over het eiland en een grote 
Komodo-varaan.

Lombok
Na een aantal binnenlandse vluchten belandden 
we op Lombok in Sengigi, aan de westkust. Hier 
verbleven we in een luxe hotel met bungalows. Bij 
binnenkomst bij de receptie zag ik een paar gekko’s 
en gewoontegetrouw nam ik enkele foto’s, hetgeen 
me de bijnaam “gecko-man” bezorgde. Binnen een 
kwartier wisten ook de verkopers op het strand 
deze naam en stonden ze met T-shirts te zwaaien 
met gekko-opdruk. De laatste dag kwamen ze zelfs 
met een geweven tapijt aanzetten, waarin gekko’s 
waren verwerkt. Het terrein werd bevolkt door 
Platstaartgekko’s, Tjitjaks en Tokkeh’s. Daarnaast 
vond ik nog enkele Zwartnerfpadden ’s avonds in 

Batubulan bird park Bandvaraan, Varanus salvator 
Pagina 248-249 Zwartnerfpad, Bufo melanostictus
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het gras. Op zich was dit vreemd, omdat zowel 
Manthey & Grossmann (1997) als de amfibieën 
database (http://research.amnh.org/herpetology/
amphibia/index.html) melden dat hun verspreiding 
niet verder oostelijk gaat dan Bali. Op 9 juni ston-
den we ongebruikelijk vroeg op, omdat we voor ons 
vertrek naar Nederland nog een wandeling wilden 
maken bij de watervallen van Tiu Pupas en Gangga. 
We hadden om 6 uur afgesproken met onze chauf-
feur en waren dus voor het eerst tijdens de ochtend-
schemering buiten. Direct betrapten we op het ter-
rein van het hotel een halfwas Bandvaraan, Varanus 
salvator (familie Varanidae), die voor ons uit rende 
en een vijver in dook. Hierin was hij nog geruime 
tijd te volgen. De wandeltocht zelf liet niet al te veel 
aan dieren zien, slechts enkele Mabuya multifasciata 
werden waargenomen.

Bali 2
De eerste middag en nacht brachten we door in 
Sanur, niet te ver van het vliegveld, enigszins toe-
ristisch, maar niet zo massaal al bijvoorbeeld Kuta 
beach. ’s Avonds hoorden en zagen we Tokkeh’s 
en op de buitenmuren van onze bungalow zagen 
we diverse Platstaartgekko’s. Toen we de volgende 
morgen door de tuin op weg liepen naar ons ont-
bijt vroeg mijn echtgenote me of er ook anolissen 
op Bali voorkwamen, want ze had op een boom 
een hagedisje met een gele keelflap gezien. Dit 
was echter een Vliegend Draakje (Draco volans). 
Dit is een lid van de familie Agamidae, die met 
behulp van gespecialiseerde verlengde ribben aan 
de flanken huidflappen kan ontplooien, waardoor 
het dier spectaculaire glijvluchten kan maken. Het 

is een typische boombewoner, die een groot ver-
spreidingsgebied heeft en regelmatig kan worden 
gezien, ook in tuinen. Die dag vertrokken we naar 
het noordoosten van het eiland, waarbij we ook 
langs Ubud kwamen. Daar is een bos (Monkey 
forest) met heilige apen, die ook door de mensen 
worden gevoerd. Is Monkey forest zagen we ver-
scheidene Kadals. ’s Middags kwamen we aan bij 
Tulamben in het noordoosten, wat vooral een plek 
is voor duikers. Het noorden van Bali is erg droog 
vergeleken met de rest van het eiland. Dat zie je al 
aan de begroeiing, het zag er in die periode dor en 
droog uit en er groeiden veel schijfcactussen. In en 
rond het hotel, dat grensde aan het strand, zagen 
we Tjitjaks, Platstaartgekko’s, en Tokkeh’s. Op het 
gras zag ik ’s avonds ook diverse Zwartnerfpadden 
rondspringen.
Na enkele dagen verhuisden we naar de oostkust, 
bij het plaatsje Candi Dasa. Dit is meteen een 
veel vochtiger gebied. De hele streek is groen met 
bananenbomen en kokospalmen. De streek had in 
het verleden veel toeristisch potentieel, men heeft 
getracht de streek ook als zodanig te ontwikkelen. 
Helaas heeft men het voor de kust liggende koraalrif 
gesloopt om de hotels mee te bouwen, waardoor de 
belangrijkste attractie van Candi Dasa, het strand, is 
weggespoeld. Thans worden pogingen ondernomen 
om met behulp van betonnen constructies in zee 
het strand weer te doen aangroeien. Uit toeristisch 
oogpunt is het nu alleen van belang als uitvalsbasis 
voor duikers, aangezien ten oosten van het stadje 
een aantal kleine eilandjes met beroemde duikplek-
ken liggen. Het hotel bestond uit bungalows die 
op een helling met uitzicht op zee waren geplaatst. 

t J i t J a k S

Zowel de Tjitjak als de Platstaartgekko worden beide Tjitjak genoemd, hoewel het om twee duidelijk 
verschillende soorten gaat. Zelfs als de dieren in Nederland in de handel aangeboden worden, worden 
ze consequent hetzelfde genoemd. Toch zijn ze goed te onderscheiden. De Tjitjak heeft een ronde 
staart met een enigszins gestekeld uiterlijk. De Platstaartgekko heeft een horizontaal afgeplatte staart. 
Helaas als die geregenereerd is, is deze weer rond, zoals bij de Tjitjak. Gelukkig verschillen ze ook in 
tekening. De Tjitjak heeft vaak enkele kleine vage vlekjes op de rug, terwijl de Platstaartgekko een 
duidelijk symmetrisch getekend rugpatroon van zadelvlekken heeft en een donkere lateraalstreep. 
Probleem in dit geval is dat met name ‘s avonds de dieren erg licht van kleur worden en al hun tekening 
verliezen. Toch levert identificatie zelden problemen op, ook al omdat de Platstaartgekko huidflapjes 
aan de zijkanten van zijn lijf heeft, wat hem een nog platter uiterlijk geeft. Beide dieren maken kwet-
terende geluidjes. Het is opvallend dat overal waar ik deze dieren heb gezien de Platstaartgekko ver 
in de meerderheid lijkt te zijn. Mogelijk komt dit omdat deze dieren vaak in flinke groepen rond een 
TL-buis zitten, terwijl de Tjitjak altijd alleen werd gezien en niet altijd bij een lamp.
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Het hele terrein was dicht begroeid met bomen, 
struiken en bloeiende planten en overal waren poel-
tjes die door kleine stroompjes met elkaar waren 
verbonden. De poelen waren flink begroeid met 
waterlelies en er zwommen vissen in, waarschijnlijk 
labyrinthvissen. In en om de bungalows waren de 
bekende Tjitjaks, Platstaartgekko’s en Tokkeh’s te 
zien en te horen. Verder wemelde het ’s avonds 
van de Zwartnerfpadden. Op een nacht begon het 
te regenen en de dag daarop waren overal parende 
padden te zien. Ook lagen er overal eisnoeren in het 
water. De Zwartnerfpadden maakten ook geluid, 
maar ik hoorde ergens boven het hotel, hoger op de 
berg, nog een ander kikkerkoor. Ik vroeg een van de 
hotelmedewerkers of hij wist wat dat was, waarop 
hij bevestigend antwoordde. Toen ik hem echter 
het boek van Manthey & Grossmann (1997) liet 
zien, bleek dat toch wel iets moeilijker te zijn dan 
hij dacht. De volgende dag werd ik door een van 
de tuinmannen verrast met een waterfles met hierin 
een Javaanse Ossenkikker, Kaloula baleata. Deze 
had hij ’s morgens vroeg voor mij gevangen. Tot 
grote hilariteit van het andere tuinpersoneel maakte 
de vinder er speciaal voor mij een nog fraaier 
geheel van door een lelieblad en bloem te plukken 

en het dier hierop te zetten, zodat ik esthetisch 
verantwoorde foto’s kon nemen. Kaloula baleata 
hoort bij de familie van de Microhylidae en heeft 
een verborgen levenswijze. Ze komen alleen bij 
regenachtig weer tevoorschijn, in dit geval voor de 
voortplanting.
De laatste week verbleven we in Ubud, nabij 
Monkey forest. In en om het hotel zagen we 
Platstaartgekko’s en Tokkeh’s, in Monkey forest 
weer Kadals. Omdat het ondertussen wat regelma-
tiger was gaan regenen, hoorden we ’s avonds in de 
omgeving diverse kikkerkoren, maar we hebben de 
soorten niet onder ogen gekregen.
Ten zuiden van Ubud bevindt zich het Batubulan 
bird and reptile park. Dit is een fraai begroeid 
complex met halfopen en meer gesloten dieren-
verblijven. Het ene deel is gespecialiseerd in met 
name inheemse reptielen, zoals Komodovaranen, 
maar er zijn bijvoorbeeld ook Groene Leguanen, 
waarmee je op de foto kunt. Het park en de dieren 
zagen er niet onredelijk uit. Het enige waar ik me 
over verbaasde is een terrarium van ongeveer 2 m3, 
waarin vele tientallen Ahaetulla waren onderge-
bracht. De zin daarvan ontging me een beetje. Ook 
het aangrenzende vogelpark is de moeite waard. 

Kaloula baleata, Javaanse Ossenkikker, Bali
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Behalve de verschillende inheemse en uitheemse 
vogelsoorten, wemelt het park ook van de Kadals. 
Verder zie je regelmatig Vliegende Draakjes langs 
zeilen. Tenslotte deden de wilde varanen het daar 
ook goed. Wij zagen een volwassen exemplaar 
Varanus salvator opduiken uit een grote vijver naast 
het restaurant en lekker in de zon gaan liggen. Maar 
we zagen ook enkele heel jonge exemplaren in de 
tuin rondscharrelen. 
Verder brachten we nog een bezoek aan Wanasari, 
waar het Taman Kupu Kupu Butterfly Park is 
gevestigd. Ook dit oogt weer als een dicht begroei-
de tuin, waarin diverse vlindersoorten rondfladder-
den. Op bepaalde plekken waren de vlinderpoppen 
opgehangen, die uitkwamen waar je bij stond. 
Minder prettig voor de beheerder leek me weer het 
grote aantal Kadals.
Ook maakten we nog een wandeltocht in de omge-
ving van Lake Tamblingan. Dit werd afgeschilderd 
als een jungle-trekking, maar dat was een beetje 
overdreven. Een boswandeling was een betere bena-
ming. Aan het begin van de tocht werd een Kadal 
gezien en halverwege kwamen we aan bij een kleine 

tempel waar we even zouden rusten. Ik speurde 
de grond van de omgeving af of ik iets van mijn 
gading zou vinden, maar plots sprong er vanuit een 
twee meter hoge plant naast me een grote groene 
hagedis, die in de dichtstbijzijnde boom naar boven 
schoot. Dit was een Langstaartagame, Bronchocela 
cristatella, die vermoedelijk in de plant was geklom-
men omdat die net wel, en zijn boom nog net niet 
in de zon stond. Dit dier hoort bij de familie van de 
Agamidae. Ook zag ik nog een wild door het gras 
rondspringend bruinig kikkertje, dat ik verder niet 
kon determineren.
Verder wil ik nog de tempel van Tanah Lot noe-
men. Dit is een tempel op een rots vlak voor de 
kust van zuidwest Bali. Recht tegenover het eiland 
is bij de kust een grot waarin zich in een holte 
diverse zeeslangen (vermoedelijk Laticauda colu-
brina) bevinden. Even (2004) meldt hetzelfde voor 
Pulau Kalampunian Damit bij Sabah. Tegen een 
kleine vergoeding mogen de slangen worden aan-
geraakt en gefotografeerd. Dit illustreert  de geringe 
agressiviteit van deze soort.
Als laatste meld ik nog de waarneming van een 
Netpython (Python reticulatus) ergens in een dorpje 
ten noorden van Den Pasar. Het verkeer was op 
dat moment voor enkele uren stilgelegd wegens de 
Asean Conferentie op het eiland en wij waren juist 
voor een huis tot stilstand gekomen waar iemand 
stond met twee flinke Netpythons om zijn hals. De 
jongeman meldde dat hij de dieren in de bergen 
had gevangen.

Mariene herpetologie
Een geheel nieuwe sensatie. Duiken en dan ook 
nog zeeschildpadden en zeeslangen zien is echt het 
leukste wat ik ooit op vakantie heb meegemaakt. 
Duiken is wel een vrij dure hobby, voor het diplo-
ma Open Water Diver van PADI moet toch zo’n 
$400 worden neergeteld. Dit is zo’n beetje de mini-
male vergunning die je nodig hebt om in tropische 
gebieden onder begeleiding van een divemaster 
te mogen duiken. Voordeel is wel dat je in enkele 
dagen en op vele plaatsen op de wereld je diploma 
kunt halen en dat je dit ook overal kunt gebruiken. 
Officieel dus ook buiten de (sub)tropen, maar daar 
raad ik toch een uitgebreidere opleiding voor aan. 
De duiken zelf zijn ook vrij prijzig, twee duiken 
inclusief huur van het materiaal kosten zo’n $50, 
maar dat kan aanzienlijk oplopen als er voor de 
duikplek ver moet worden gevaren. Als je je eigen 
duikspullen meebrengt krijg je korting.

Netpython, Bali
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Toch heb ik er geen moment spijt van gehad dat ik 
met deze hobby ben begonnen. Niet alleen de rep-
tielen in zee zijn interessant, ook de overweldigende 
hoeveelheid vissen maakt grote indruk, terwijl 
ook de kreeftachtigen en de inktvissen zeer tot de 
verbeelding spreken. Trouwens, hoe zouden terra-
riumhouders weerstand kunnen bieden aan dieren 
met namen als de Lizard-fish (Synodus species), de 
Frog-fish (Batrachomoeus species, Halophryne spe-
cies), de Crocodile-fish (Papilloculiceps longiceps) of 
de Bidsprinkhaankreeft (Odontodactylus species).
Onze eerste schildpad zagen we tijdens een duik 
voor de kust van het eiland Moyo, ten noorden 
van Sumbawa (duikplek Moyo reef ). Het betrof 
een Karetschildpad, Eretmochelys imbricata (familie 
Cheloniidae). In de Indische en stille Oceaan zou 
het gaan om de ondersoort Eretmochelys imbricata 
squamata (Pritchard 1979). De Engelse naam, 
Hawksbill turtle, geeft aardig het kenmerk aan 
waardoor dit dier goed is te herkennen. De dieren 
hebben een vrij puntige, snavelachtige bek, onge-
veer als de snavel van een vogel. Het dier zat rustig 
op de bodem tussen het koraal en kon goed worden 
gefilmd en gefotografeerd. We kennen overigens 
ook de Onechte Karetschildpad, die vreemd genoeg 
Caretta caretta heet.
Bij Komodo werden vooral veel schildpadden 
aan het wateroppervlak gezien, hoewel we ook 
onder water schildpadden hebben gezien (duikplek 
Batu Bolong). Vermoedelijk betrof dit meestal 
Karetschildpaddden.
De meeste zeeschildpadden hebben we gezien 
nabij Lombok. Ten noordwesten van het eiland 
liggen enkele kleine eilandjes, de zogenaamde Gili 
eilanden. Deze hebben jarenlang een zeer goede 
naam gehad bij duikers en snorkelaars. Helaas is 
met name door dynamietvisserij het koraal vol-
ledig vernield, zodat de duikplek nog maar een 
schim is van wat het een tiental jaren daarvoor 
was. Maar op de een of andere manier oefende 
dit vernielde rif een sterke aantrekkingskracht uit 
op zeeschildpadden. We zagen er tientallen bij 
Gili Trawangan (duikplekken Coral fan en Shark 
point), voornamelijk Karetschildpadden, maar ook 
enkele Soepschildpadden (Chelonia mydas), ook 
wel Green turtle genoemd. Ook deze soort hoort 
bij de familie Cheloniidae. De Soepschildpadden 
hebben een veel meer afgeronde kop dan de 
Karetschildpadden en zijn zo vrij gemakkelijk hier-
van te onderscheiden. Het zijn echte vegetariërs, 
ze eten voornamelijk zeegras en algen (Pritchard 

1979). De Karetschildpadden waren uitgebreid van 
het vernielde koraal aan het eten of van iets wat 
daar tussen zat. Ze zouden voornamelijk sponzen 
eten (Pritchard 1979). Een deel van de schildpad-
den werd vergezeld van zuigvissen (Echeneis naucra-
tes). Ook bij de tweede reis naar Bali werd bij Nusa 
Penida (duikplek Sental) nog een Karetschildpad 
gezien.
Enkele dagen nadat ik weer naar Nederland was 
vertrokken hebben de langer blijvende leden van 
ons gezelschap bij de Gili eilanden nog een Geellip-
zeekrait (Laticauda colubrina) gezien en gefotogra-
feerd. Deze tot de familie Hydrophiidae horende 
slang is een verwant van de cobra’s en ook erg 
giftig. De dieren zouden niet agressief zijn, maar 
dat zou ik maar niet uitproberen. De divemasters 
waarschuwden altijd dat je ze vooral met rust moet 
laten als ze op weg zijn naar het wateroppervlak op 
adem te halen. Dan zouden ze wel bijten.
Ik heb zelf gelukkig ook nog zeeslangen gezien, 
namelijk tijdens mijn tweede reis naar Bali. Ik zag 
twee keer een Geellip-zeekrait, namelijk voor de 
kust van Nusa Penida (duikplek Sekolah dasar of 
S.D.-point) en voor de kust van Sanur (duikplek 
Sanur channel). Op deze laatste plek zag ik nog een 
andere soort zeeslang. Helaas heb ik van dit dier 
geen goede foto beschikbaar, maar ik heb het dier 
zeer goed kunnen bekijken en het had een duidelijk 
ander uiterlijk dan de normale zeeslangen. Deze 
laatste hebben allemaal grote kopschubben, terwijl 
de onbekende slang allemaal kleine schubben op 
de kop en op de rug had. Verder was het dier vrij 
plomp van uiterlijk met een iets afgeplatte staart en 
een egale bruine kleur. Een soort die vrij goed aan 
deze beschrijving voldoet zou Acrochordus javanicus 
(familie Acrochordidae) zijn. Alleen zijn deze 
dieren meestal wat meer gevlekt. Hoewel ze ook in 
de zee voorkomen vindt men ze meestal in zoet of 
brak water. Een soort die meer aan zee is gebonden 
is A. granulatus. Deze zijn echter niet bruin maar 
wit en zwart gebandeerd, wat ze enigszins het uiter-
lijk van de zeekrait geeft. De leden van deze familie 
zijn echter niet giftig. Overigens schijnt er in ooste-
lijk Indonesië ook nog de soort A. arafurae voor te 
komen (Manthey & Grossmann 1997). 

Naschift
Ook in 2004 (vakantie tussentijds afgebroken) en 
2005 ben ik op Bali geweest en heb daarover nog 
enkele aanvullende waarnemingen te melden.
In 2004 vond ik bij de Gitgit watervallen een skink, 
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waarvan de naam in eerste instantie onduidelijke 
was. Het dier is geen Kadal en volgens kenners is 
het ook geen Cryptoblepharus. Met hulp van enkele 
deskundigen via internet is de kwestie opgelost 
en blijkt het te gaan om Sphenomorphus sanctus, 
welke nog niet bekend was van Bali. Manthey & 
Grossmann (1997) bespreken deze soort niet in 
hun boek, maar er blijkt wel een zwartwit tekening 
van dit dier in te staan, die zeer goed overeenkomt.
Verder ontdekte mijn dochter tijdens het snorkelen 
bij Padang Bai (duikplek Pura Blue Lagoon) een 
zeeslang, vermoedelijk Laticauda colubrina.
In 2005 heb ik weer gedoken rond Bali. Wederom 
werden bij Sanur zeeslangen gezien, een vermoe-
delijke Acrochordus bij duikplek Sanur channel 
en een Laticauda colubrina van ruim 2 meter bij 
duikplek Sanur Penjor. Dit dier was overigens 
aanzienlijk groter dan de maximumlengte die 
Coborn (1994) geeft (110 cm). Verder werd er een 
Harlequin snake-eel (Myrichtys colubrinus, familie 

Ophichthidae) gezien, een dier dat qua gedrag 
en uiterlijk (witgerande zwarte banden rondom 
het lichaam in hetzelfde patroon als de Seakrait) 
sprekend leek op een zeeslang. De ons begeleidende 
divemaster meende ook met een zeeslang van doen 
te hebben. Nauwkeurige inspectie liet echter bij de 
kop de bolling van de kieuwen zien en bovendien 
ontbraken de schubben, dus het ging hier om een 
vis. 
De duikplekken bij Sanur en Padang Bai ken-
merken zich door de aanwezigheid van een zan-
dige bodem, naast het in mindere mate aanwezige 
koraal. Mogelijk hangen de redelijk hoge aantallen 
waarnemingen van zeeslangen in dit gebied hier-
mee samen. 
Dan heb ik nog gedoken bij Menjengan Island 
(Noordwest Bali), waar nog een halfwas Eretmochelys 
imbricata werd gezien (duikplek Anchor Wreck). 
Verder een melding uit Sanur, waar ’s avonds op 
een muur rond het hotel een iets afwijkende kleine 
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gekko werd gezien. Dit betrof Hemidactylus gar-
notii, een hagedis waarvan de meeste populaties 
zich parthenogenetisch voortplanten (Manthey & 
Grossmann 1997). Tenslotte nog een wat minder 
zekere melding: op een avond tijdens het winke-
len in Sanur viel uit een oud gevlochten plafond 
een klein (8-9 cm) zwart wormachtig diertje, 
dat heftig op de grond begon te kronkelen maar 
vanwege de gladde tegels niet vooruit kwam. Het 
bleek onmogelijk dit bewegende diertje fatsoenlijk 
te fotograferen en mijn eigen ogen waren zelfs met 
een leesbril niet in staat kleine relevante details 
te onderscheiden. Ik vermoed echter dat het om 
een wormslangetje ging, waarbij ik in de eerste 
plaats dacht aan Ramphotyphlops braminus (familie 
Typhlopidae). Deze komt wijd verspreid in tro-
pisch Azië voor, o.a. op Java, maar is vooral bekend 
om het feit dat ze wereldwijd in tropische gebieden 
zijn geïntroduceerd. Ik weet echter niet van eerdere 
meldingen van dit dier op Bali. In ieder geval lijkt 
zijn aanwezigheid niet onmogelijk, terwijl een 
eventuele introductie in het verleden extra succes-
vol had kunnen verlopen omdat deze dieren zich 
ook parthenogenetisch voortplanten.

Conclusie
De bezochte eilanden hebben allemaal hun eigen 
charme. Op herpetologisch gebied moet er ech-
ter nog veel meer uit te halen zijn, voornamelijk 

zijn nu de algemeen voorkomende cultuurvolgers 
gezien. Een probleem is om aan goede literatuur te 
komen om een aantal van de dieren te benoemen. 
Uiteraard zijn de Komodo-varanen sensationeel en 
zijn de eilanden waarop ze voorkomen zeker een 
bezoek waard. Tenslotte is duiken tussen zeeslangen 
en zeeschildpadden een heel aparte gewaarwording 
en zeker het proberen waard, ondanks de vrij 
hoge kosten. Mocht u plannen hebben om ook 
dit gebeid te bezoeken, denk er dan wel aan dat 
er tegenwoordig vooraf een visum moet worden 
aangevraagd.

Verspreiding
Zwartnerfpad, Bufo melanostictus: Zuidoost Azië, 

van India en zuid China tot Indonesië (Sumatra, 
Java, Bali, Borneo).

Javaanse Ossenkikker, Kaloula baleata: West 
Maleisië, Filippijnen, Borneo, Sumatra, Java, 
kleine Sunda-eilanden.

Tjitjak, Hemidactylus frenatus: Zuidoost Azië, van 
India en China tot de Filippijnen en Indonesië, 
Nieuw Guinea, Polynesië, zuid en oost Afrika, 
Madagaskar en Mexico.

Hemidactylus garnotii: Zuidoost Azië van India 
tot China, Java, Sumatra, Borneo, Filippijnen, 
diverse eilanden van de Stille Oceaan waaronder 
Hawaii en Tahiti, Florida, Bahama’s, Nieuw 
Zeeland.

Platstaartgekko, Cosymbotus platyurus: Zuidoost 
Azië, van India en China tot de Filippijnen en 
Indonesië, Nieuw Guinea(?)

Tokkeh, Gekko gecko: Zuidoost Azië, van India en 
China tot de Filippijnen en Indonesië.

Kadal, Mabuya multifasciata: Zuidoost Azië, vanZuidoost Azië, van 
India en China tot de Filippijnen en Indonesië, 
Nieuwe Guinea.

Flores bosskink, Sphenomorphus florensis: Timor, 
Flores, mogelijk Java, Komodo.

Java bosskink: Sphenomorphus sanctus: Java, 
Sumatra, Maleisisch schiereiland.

Emoia caeruleocauda: Zuidelijk Indonesië (deZuidelijk Indonesië (de 
Molukken, Celebes, Irian Jaya), Nieuw Guinea, 
Filippijnen, Pacifische eilanden. 

Cryptoblepharus balinensis: Bali, Lombok, 
Sumbawa, Madura, mogelijk geïntroduceerd 
in Oost Java.

Cryptoblepharus cursor: Bali, Lombok, Tengah and 
Sangkarang eilanden

Bandvaraan, Varanus salvator: Zuidoost Azië, van 
India en zuid China tot de Filippijnen en 
Indonesië (tot en met Sulawesi en Flores).

Komodo-varaan, Varanus komodoensis: Komodo,Komodo, 
Rinca, West Flores.

Sphenomorphus sanctus, Gitgit watervallen 2004
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Vliegend Draakje, Draco volans: Zuid Thailand,Zuid Thailand, 
west Maleisië, Borneo, Sumatra, Java tot Timor, 
Sulawesi, de Filippijnen (Palawan)

Langstaartagaam, Bronchocela cristatella: Birma tot 
Nieuw Guinea, de Filippijnen. 

Netpython, Python reticulatus: Van Birma, LaosVan Birma, Laos 
en Vietnam tot Indonesië, de Filippijnen 
(Bangladesh?)

Bloempotslang, Ramphotyphlops braminus: 
Aziatische vasteland, Arabië, eilanden van de 
Indische Oceaan, Indo-Australische Archipel, 
Australië, Fillipijnen, Afrika, Mexico, Florida.

Geellip-zeekrait, Laticauda colubrina: Tropische 

kustgebieden van het oostelijke deel van de 
Indische Oceaan en de Stille Oceaan, van Sri 
Lanka tot Midden-Amerika en van Taiwan tot 
Australië

Javaanse Wrattenslang, Acrochordus javanicus: Zoet 
en brak water, soms ook zeewater in Thailand, 
Cambodja, Vietnam, Maleisië, Borneo, 
Sumatra, Java, mogelijk tot Nieuw Guinea en 
Noord Australië

Karetschildpad, Eretmochelys imbricata: Tropische 
zeeën over de hele wereld

Soepschildpad, Chelonia mydas: Tropische enTropische en 
gematigde zeeën over de hele wereld

S u m m a r y

Marine herpetology and some other herpetological observations on and around Bali, Lombok and 
Komodo (Indonesia)
The author describes his observations in 2003 on the herpetofauna of these islands, with special atten-
tion for the observation of sea-reptiles during diving. 
On Bali and Lombok the common species Hemidactylus frenatus, Cosymbotus platyurus, Gekko gekko, 
Mabuya multifasciata, Varanus salvator (Batubulan, Sengigi) and Bufo melanostictus (Lovina, Tulamben, 
Candi Dasa, Sengigi) were seen. This last species shouldn’t inhabit Lombok, according to Manthey & 
Grossmann (1997). Also on Bali the species Draco volans (Sanur, Batubulan), Bronchocela cristatella 
(Lake Tamblingan), Python reticulatus (captured animals), Kaloula baleata (Candi Dasa) and probably 
Laticauda colubrina (Tanah Lot) were seen. A probably juvenile lizard of an unknown species of skink, 
looking like a member of the genus Emoia was seen too (Amed). However another possible suggestion 
was Cryptoblepharus, as two species of this genus are known from Bali, C. balinensis and C. cursor, 
whereas Emoia was not known from this island. With the help of some experts from the internet it was 
finally concluded that it was most probably Emoia caeruleocauda or a close relative.
On Komodo the Komodo-dragon Varanus komodoensis and Gekko gecko were seen. Moreover a species 
of skink was observed. Possibly this was Sphenomorphus florensis.
In the sea, during diving, Hawksbill turtles (Eretmochelys imbricata) were seen at Moyo, Komodo, Gili 
Trawangan and Nusa Penida, Green turtles (Chelonia mydas) were seen at Gili Trawangan and Yellow-
lipped sea kraits (Laticauda colubrina) were observed at Gili Trawangan, Nusa Penida and Sanur. 
Moreover near Sanur another sea-snake was found, this animal was brown and lacked the large scales 
on his head, as other sea-snakes have. This was probably a member of the genus Acrochordus.
In a postscript some observations made in 2004 and 2005 are presented. In 2004 an adult skink was 
seen near the Gitgit waterfalls. This turned out to be Sphenomorphus sanctus, until now not known 
from Bali. 
A sea-snake, possibly Laticauda colubrina, was seen at Padang Bai.
In 2005 a large Laticauda colubrina (more than 2 meter) was seen in the sea at Sanur, as was an 
Acrochordus species. At Menjengan Island a subadult  Eretmochelys imbricata was spotted. There was an 
observation of Hemidactylus garnotii and a possible observation of Ramphotyphlops braminus in Sanur.
It is concluded that there is a lot more to be found on these islands and that diving is a very special 
way to observe sea-reptiles.
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E.S.F. stamboekhouder Testudo hermanni hermanni 
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In dit stukje wil ik u het E.S.F. stamboek voor de 
westelijke ondersoort van de Griekse Landschildpad 
(Testudo hermanni hermanni) voorstellen. Ik beheer 
al enkele jaren het stamboek voor deze interessante 
ondersoort.

Testudo hermanni hermanni komt voor in 
noordoost Spanje, zuidoost Frankrijk, 
Corsica, west en zuid Italië, Sardinië, Sicilië, 

enkele kleine eilanden voor de westkust van Italië 
en de Balearen. (Bertolero & Cheylan, 2004).
T. h. hermanni leeft vooral in de kustregionen 
tot een hoogte van 900 meter. Ze komt voor in 
verschillende droge biotopen zoals: duinen, open 
bossen, mediterrane macchia en garrigue gebieden 
en aan de rand van extensieve landbouwterreinen 
zoals olijfgaarden. Kenmerkend voor hun leefge-
bied is de aanwezigheid van een kalkrijke bodem. 

(Bertolero & Cheylan, 2004).
In sommige gevallen kan T. h. hermanni een cara-
paxlengte van meer dan 20 cm bereiken (Ballasina, 
1995), maar over het algemeen worden vrouwtjes 
niet groter dan 16,5 cm en mannetjes 14 cm. 
(Ernst, Altenburg & Barbour, 2000)
Deze ondersoort heeft in vergelijking tot Testudo 
hermanni boettgeri en de recentelijk opnieuw erken-
de ondersoort  Testudo hermanni hercegovinensis 
een relatief contrastrijk gekleurd en hooggewelfd 
rugschild (carapax). Overige kenmerken voor deze 
ondersoort zijn: twee in de lengte lopende zwarte 
banen op het plastron. Meestal is er een gele vlek 
onder het oog aanwezig. De naad van het pectorale 
(borst) schild is kleiner dan de naad van het femo-
rale (dijbeen) schild. Dit is bij de andere onder-
soorten meestal omgekeerd (Wegehaupt, 2003). 
Sommige auteurs beschouwen de ondersoorten van 
de Griekse landschildpad als aparte soorten (Vinke, 
2004). Er zijn morfologische verschillen tussen 
verschillende populaties bekend, maar genetisch 
gezien is er weinig variatie binnen deze ondersoort 
(Ballasina, 1995; van der Kuyl et al, 2002).
T. h. hermanni produceert één tot drie nesten per 
jaar, meestal twee bestaande uit één tot zeven eie-
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ren. Het gemiddelde aantal bevruchte eieren per 
jaar ligt tussen de zes en negen, afhankelijk van de 
populatie (Bertolero & Cheylan, 2004).
Het voortbestaan van deze ondersoort staat onder 
druk. T. h. hermanni is geplaatst op de rode lijst van 
de IUCN met de classificatie “Endangered”. Ook 
staat T. h. hermanni vermeld op CITES appendix 
II, EU bijlage A. Belangrijkste bedreigingen zijn 
fragmentatie en verlies van habitat vanwege toe-
risme, landbouw en bosbranden. In Toscane heeft 
het invoeren van wilde zwijnen uit Oost-Europa 
voor jachtdoeleinden een desastreuze impact gehad 
op de overlevering kansen van eieren en jonge 
schildpadden (Willemsen, pers.com). Het (ille-
gaal) verzamelen van dieren in het verleden en 
waarschijnlijk in beperkte mate ook heden ten dage 
heeft geleid tot verdwijnen van hele populaties met 
name in Zuid-Italië (Ballasina, pers.com).
Wat ook een probleem is in Italië, is het uitzetten/
ontsnappen van “huisschildpadden”. Deze dieren, 
die meestal niet van de dezelfde ondersoort of 
populatie zijn, vermenigvuldigen zich met wilde 
locale schildpadden. Dit lijdt tot genetische vervui-
ling en hybridisatie. Een onomkeerbaar proces.

Stamboek
Gezien de kwetsbare status in het wild en het 
relatief kleine aantal dieren in gevangenschap is 
het belangrijk om deze ondersoort op een gecoör-
dineerde manier te kweken zodat deze ook in de 
toekomst voor liefhebbers beschikbaar is. De hui-
dige stamboekpopulatie bestaat momenteel uit 81 
levende dieren. 19 mannetjes, 26 vrouwtjes en 36 
dieren van onbekende geslacht. Er doen tien deel-
nemers (locaties) aan het stamboek mee, namelijk 
acht Nederlanders, een Duitser en een Italiaan. Een 
van de doelstellingen van dit stamboek is het ver-
krijgen van deelnemers uit verschillende Europese 
landen. Het aantal deelnemers is niet zo groot. Dit 
komt vooral doordat deze ondersoort in het verle-
den niet of nauwelijks commercieel is ingevoerd 
in Nederland. Het voordeel hiervan is dat er veel 
founder-animals (wildvang fokdieren) van bekende 
herkomst zijn omdat deze ooit door liefhebbers 
in het wild zijn verzameld. Binnen het stamboek 
zijn er founder-animals geregistreerd afkomstig 
uit Zuid Frankrijk, Corsica, Toscane en Apulië. 
Een ander voordeel van weinig deelnemers is dat 
het makkelijk is om contacten te onderhouden. In 
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het verleden bestonden sommige stamboeken uit 
vele deelnemers. Uit de praktijk blijkt dat dit soort 
stamboeken moeilijk te beheren zijn omdat deelne-
mers hun interesse verliezen en vergeten mutaties 
door te geven. Het wordt dan een hels karwij voor 
de stamboekhouder om het stamboek up to date te 
houden. Ik geef dan ook de voorkeur aan een kleine 
maar betrokken groep deelnemers.
2004 was een slecht jaar wat betreft kweekresulta-
ten. Slechts bij twee Nederlandse deelnemers zijn 
er in totaal twee jongen geboren. Bij de Italiaanse 
deelnemer zijn er gelukkig vijftien jongen uit het 
ei gekropen. De vooruitzichten voor dit jaar zien 
er gunstiger uit, aangezien er bij één Nederlandse 
deelnemer inmiddels al twaalf jongen uit het ei zijn 
gekropen.
Ik gebruik het SEBAG Studbook computerpro-
gramma om de dieren te registreren. Persoonlijk 
vind ik dit prettiger werken dan het veel gebruikte 
SPARKS. 
In dit programma kan ik o.a. de verwantschap 
tussen de verschillende dieren registreren. Op deze 
manier kan ik een fokadvies uitbrengen en probe-
ren inteelt te vermijden. Indien bekend vermeld ik 
ook de geografische herkomst van de verschillende 

dieren. De bedoeling van dit stamboek is om locale 
vormen zo zuiver mogelijk te houden. Een andere 
taak is het bemiddelen tussen kwekers en geïnteres-
seerde liefhebbers. Op dit moment is er nog veel 
vraag naar nakweekdieren en is er zeker geen sprake 
van een overschot.
De bedoeling is dat de deelnemers alle mutaties 
(geboorte, sterfte en overdracht) aan mij door-
geven. Elk jaar verwerk ik deze gegevens in een 
jaarverslag dat beschikbaar is op de website van het 
E.S.F.: www. Studbooks.org.
Dit jaar ben ik begonnen met het opzetten van 
een populatieonderzoek in het “Parco della Murgia 
Materana”, een natuurpark in de buurt van Matera, 
Zuid-Italië. De bedoeling van dit langdurige onder-
zoek is om de populatiegrootte in dit park te 
bepalen en te kijken of deze dieren morfologisch 
verschillen ten aanzien van bijvoorbeeld dieren uit 
Toscane. In mei heb ik twee weken lang een eerste 
inventarisatie gedaan. Helaas heeft dit maar één 
waarneming opgeleverd. De bedoeling is om in 
ieder geval 1x per jaar in dit gebied terug te keren 
om mijn onderzoek voort te zetten.. 
Ik denk dat dit laat zien dat liefhebberij en natuur-
bescherming prima samengaan.
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Al met al ben ik ben zeer tevreden over het functi-
oneren van dit stamboek.

Mocht u in het bezit zijn van T. h. hermanni en 
bent u geïnteresseerd in deelname aan het stam-
boek, neemt u dan gerust kontact met mij op.
Ook voor vragen en opmerkingen kunt u bij mij 
terecht.

S u m m a r y

The studbook of Testudo hermanni hermanni 
(Gmelin, 1798)
The European Studbook Foundation (E.S.F.) is 
an organisation that promotes the preservation 
of a healthy population in captivity of certain 
endangered species of reptiles and amphibians, 
using studbooks. This article is an introduction 
to the studbook of Testudo hermanni hermanni. 
The natural range and the habitat is discussed, 
as well as the factors that challenge their natural 
existence. The studbook encompasses 81 liv-
ing animals, located at ten co-workers in three 
different countries. Interested people, that are 
keeping this subspecies too, are invited to get in 
touch with the studbook-keeper.
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Dit bijzonder informa-
tieve en heel mooi 
opgemaakte boek is de 

Engelse vertaling van de twee-
de editie van het Duitse “Der 
Königspython”. Er staan hon-
derd fraaie kleurenfoto’s in plus 

elf kaarten en grafieken. In 90 
bladzijden wordt de huidige kennis 

over de koningspython Python regius 
samengevat. Het bevat bovendien 

vier bladzijden waarin alle nu bekende 
informatie over de er sterk op lijkende 
Angolese dwergpython Python anchie-

tae Bocage door hen is opgeschreven. 
Het is een goed leesbaar boek. Bovendien 

is het een eerlijk en daardoor onthutsend 
boek. De auteurs geven de huidige stand 

van zaken over deze relatief kleine reuzen-
slang uitgebreid weer en zij nemen daarbij 
geen blad voor de mond. Op blz. 84 tot 

en met 86 beschrijven zij de desastreuze 
commerciële wildvang in de leefgebieden 

van deze slang. Zij vermelden daarbij de 
exportcijfers uit Ghana, Togo en Benin en de 

importcijfers in Engeland, Spanje, Nederland 
en de Verenigde Staten van Amerika. De 

beschrijvingen (met foto’s) van de vangstmethodiek 
en de vermelde getallen voorspellen niet veel goeds 
voor deze soort. Omdat dit dier zich in gevangen-
schap ook nog eens moeilijk voortplant (op pag. 
52-78 beschrijven zij de voortplanting in detail) en 
bovendien heel vaak slecht tot eten is te brengen 
(blz. 34-40) roepen zij de huidige bezitters van 
koningspythons op heel veel aandacht aan de ver-
zorging en in het bijzonder aan de kweek van dit 
dier te geven om de ernstige bedreiging waar deze 
soort aan blootstaat te verminderen en daardoor te 
pogen dit dier voor te toekomst te behouden.
De schrijvers stellen verder met nadruk dat het 
om de juist genoemde redenen onjuist is dat de 
koningspython vaak als een zogenaamde beginner-
slang wordt verkocht. Alleen mensen met veel erva-
ring kunnen er vooralsnog redelijk mee overweg. 
Pas als er veel echte nakweek van na uit het ei te zijn 
gekomen goed verzorgde en opgekweekte slangen 
op de markt komt zal de koningspython mak-

B o e k B e S p r e k i n g e n

De  
Koningspython

verzorging 
voortplanting 

biologie
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kelijker zijn te houden. Bovendien zijn de meeste 
nu als “nakweek” aangeboden dieren helemaal 
geen nakweek. Zij komen uit in het wild geraapte 
eieren die in de landen van herkomst kunstmatig 
zijn uitgebroed. Bij het “rapen” worden bovendien 
alle aanwezige dieren gevangen. Van enige verdere 
verzorging van de slangen is bovendien geen sprake. 
Zij raden daarom sterk aan geen “nakweek” te 
kopen maar deze slangen uitsluitend van bekende 
kwekers te betrekken.
Alleen al om deze bladzijden hoort dit boek in de 
kast van élke slangenliefhebber te staan én te zijn 
gelezen zodat men er met anderen over kan praten. 
Het boek is natuurlijk verplichte kost voor ieder die 
er over denkt deze relatief kleine reuzenslang aan te 
schaffen omdat je goed geïnformeerd moet zijn om 
te vermijden dat je door de aankoop van “nakweek” 
meewerkt aan de ernstige bedreiging van dit dier. 
Om nog andere redenen loont het de moeite dit 
boek te kopen. Zo wijden de auteurs drie bladzij-
den aan de anatomie van dit dier, waar anderen 
zich meestal beperken tot de inwendige geslachts-
organen. 
Bovendien is het boek een goudmijn, ook voor 
hen die andere slangen houden, omdat het veel 
wetenswaardige details bevat, soms voorzien van 
uitstapjes naar andere soorten slangen. De schit-
terende foto’s noemde ik al. Wat zij bijvoorbeeld 
over de blaas en over de longen vertellen verklap 
ik hier niet want dat moet je zelf lezen. De grafie-
ken over het macroklimaat van de gebieden van 
herkomst (Burkina Faso, Ghana en Benin) gedu-
rende het hele jaar geven de terrariaan waardevolle 
informatie. Verder staat er een mooie kaart van het 
verspreidingsgebied van dit dier in. Nog een mooi 
voorbeeld dat ik maar half zal vertellen: In het wild 
vond men een (relatief ) verschil tussen mannetjes 
en vrouwtjes koningspython met betrekking tot de 
gegeten prooidieren, een verschil dat uit een relatief 
verschil in leefwijze volgt. 
Een merkwaardige omissie vormt het ontbreken 
van de IBD- en paramyxovirusziekten in het hoofd-
stuk over ziekten, temeer daar volgens Klingenberg 
(in de Boa constrictor bijbel van De Vosjoli e.a., 
1998) juist de koningspython hier bijzonder gevoe-
lig voor is en daardoor als “test-dier” voor deze 
ziekte is te gebruiken. Gezien het bovenstaande is 
dit natuurlijk geen handelwijze die vandaag de dag 
nog navolging verdient. Een microscopisch onder-
zoek van de lever via een onschadelijke leverpunctie 
door een op reptielen gespecialiseerde patholoog is 

nu de juiste manier om te ontdekken of een boa of 
python hieraan lijdt.
Elk hoofdstuk is de moeite van het lezen waard. Ik 
zal daar verder niet op ingaan maar volstaan met 
een samenvatting van de –hieronder vertaalde– 
inhoudsopgave:
Introductie (kort, krachtig en overduidelijk), 
Naamgeving (met een mooie afbeelding van een 
gravure uit de allereerste beschrijving in 1802), 
Beschrijving (ook van het schubbenpatroon), 
Anatomie, Lengte, Gewicht, Kleurvariaties, 
Verspreiding, Habitat, Algemene biologie, 
Verzorging in het terrarium, Suggesties voor aan-
koop en gewenning, Voeding (problemen, dwang-
voedering, voeding), Ziekten (goed en gedetail-
leerd, plus behandelvoorschriften), Vitamines en 
bestraling met ultraviolet licht, Kweek, Opkweken, 
Levensverwachting, Python anchietae, Bedreigde 
soorten. Literatuur.
Verplichte kost, warm aanbevolen.

A.A. Verveen

Manthey, U. & W. grossMann, 1997: 
Amphibien & Reptilien Südostasiens
�atur und �ier Verlag, Münster.
Gebonden, 512 bladzijden, 370 kleurenfo-
to’s, 240 zwart-wit tekeningen, 173 versprei-
dingskaarten. Prijs ± 50 Euro

Een Duitstalige verspreidings- en identifica-
tiegids voor de herpetofauna van Zuidoost-
Azië. Allereerst iets over de titel, deze dekt 

de lading niet helemaal. Het boek concentreert 
zich op de Sunda-regio: Sumatra, Java, Borneo, het 
Maleisisch schiereiland en de omringende eilandjes. 
Het Filippijnse eiland Palawan, dat ook tot deze 
regio wordt gerekend wordt hier buiten gelaten.
Een deel van de in deze regio voorkomende dieren 
is ook te vinden in de rest van Zuidoost-Azie, dus 

aMfibieën & 
reptielen van 

Zuidoost-Azië
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voor die gebieden heeft het boek ook enige waarde. 
De auteurs merken op, dat vooral Indonesië nog 
slecht is onderzocht.
Tot het verschijnen van dit boek waren de gegevens 
over deze regio versnipperd over vele publica-
ties, maar nu is een groot deel hiervan 
tenminste handzaam verzameld 
in dit lijvige boekwerk, mede 
gebaseerd op de eigen waarne-
mingen van de auteurs. Het 
betreft echter nog steeds een 
groot, soortenrijk en beperkt 
onderzocht gebied, dus de 
schrijvers geven ook aan dat 
dit overzicht niet volledig is. 
Naar eigen zeggen behandelen 
ze ongeveer de helft van de tot dat 
moment bekende soorten uitgebreid, en dit 
boek moet dus worden gezien als een eerste aanzet 
om overzicht in de herpetofauna van de regio te 
krijgen. 
De opbouw van het boek is als volgt. Na een aan-
tal algemene hoofdstukken (o.a. de zoogeografie, 
vegetatie van de regio) volgt per orde of onder-
orde (Anura, Gymnophiona, Crocodylia, Sauria, 
Serpentes en Testudines) een sleutel tot de indeling 
van de verschillende families (indien meer dan 
één familie omvattend). Per familie een tabel van 
alle bekende soorten uit de besproken regio, met 

hun kenmerken en verspreidingsgebied (grofweg). 
Per genus een korte algemene beschrijving en een 
verspreidingskaartje (per land of eiland ingekleurd). 
Per behandelde soort doorgaans een goede tot zeer 
goede kleurenfoto (soms een zwart-wit foto van 
een museumexemplaar), en/of een zwart-wit of 
kleurentekening . Soms is er geen illustratie voor-
handen. De soorten worden besproken aan de hand 
van de volgende onderwerpen: literatuurverwij-
zing (eerste vermelding), Terra typica, beschrijving, 
kleur, biotoop en gedrag, voortplanting, versprei-
ding en opmerkingen. Niet alle in de tabel behan-
delde soorten worden uitgebreid behandeld. De 
niet behandelde soorten worden bij de laatste soort 
van het genus vermeld onder het kopje “Verdere 
soorten uit de Sunda-regio”, soms vergezeld met 
een/enkele zwart-wit of kleurentekeningen. Hierbij 
worden ook literatuurverwijzingen gegeven. Er is 
een aanhangsel met zwart-wit tekeningen van de 
mondvelden van de amfibieënlarven, klimaatdia-
grammen, een korte lijst met toepasselijke woorden 
uit het Thai, Maleisisch of Indonesisch, een litera-
tuurlijst en een index. 
Concluderend een verspreidings- en identificatie-
gids, die niet volledig is voor de behandelde regio, 
maar dat valt de auteurs niet kwalijk te nemen. 

Het is alleen maar te waarderen dat dit 
uitgebreide en moeilijke onderwerp 

ter hand is genomen. Natuurlijk 
zullen er nog talrijke ontwik-

kelingen en ontdekkingen 
volgen, maar en goede start 
is er tenminste.
Bij gebruik in de praktijk 
blijkt het boek zeer bruik-

baar. De enige minpuntjes 
zijn het forse gewicht van dit 

boek en de verspreidingskaartjes, 
die per genus en per land of eiland 

wat beperkt informatie geven, de rest van het 
boek straalt grote degelijkheid en betrouwbaarheid 
uit. De gebruikelijke soorten zijn vlot te herken-
nen, maar uiteraard blijf je wel eens zitten met pro-
blemen. Je kunt dan altijd even de hoop hebben dat 
je iets nieuws hebt ontdekt. Dat maakt reptielen en 
amfibieën in de regio bekijken nog spannender.
Ik beveel dit boek dan ook van harte aan, zeker als 
u plannen hebt de regio te bezoeken. Maar deze 
gids is ook gewoon leuk om te hebben.

Jur ter Borg

Tot het ver-
schijnen van dit boek 

waren de gegevens over deze 
regio versnipperd over vele publi-
caties, maar nu is een groot deel 

hiervan tenminste handzaam 
verzameld in dit lijvige 

boekwerk.
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Mark O’Shea is waarschijnlijk het bekendst 
als televisieverschijning, door zijn avon-
tuurlijke programma’s bij Animal Planet 

of Discovery Channel. Hij gebruikt elke gelegen-
heid voor het bezoeken van streken overal op aarde 
om daar te filmen, fotograferen of verzamelen. 
Eerder maakte hij een onmisbare gids voor de 
slangen van Papua Nieuw Guinea. Bij slangenken-
ners is O’Shea al langer bekend: een flamboyante 
persoonlijkheid, curator reptielen van een Brits 
safaripark, gefascineerd door slangen – en iemand 
die graag meewerkt aan onderzoek van gif. Als 
wetenschappelijk ingesteld liefhebber en begena-
digd fotograaf is hij echt de aangewezen persoon 
om een betrouwbaar boek voor een breed publiek 
te maken.

Fascinerend gedierte: giftige slangen
Slangen zijn fascinerende dieren en dat geldt waar-
schijnlijk al zolang de mensen onderscheid konden 
maken en gefascineerd konden raken. Slangen wor-
den verafschuwd of aanbeden, dat geldt in oost en 
west, in verleden en heden. Angst en bewondering, 
gruwel en eerbied lijken eeuwenlang de mense-
lijke houding tegenover slangen bepaald te hebben. 
Overal afgodsslang, genezende slang, heilige tem-
pelslang en paradijsslang – dat zegt genoeg.
Maar het is ook riskant om slang te zijn. Mens wat 
heb je veel methoden uitgevonden om elk dier naar 
het leven te staan! Met de auto per ongeluk een 
slang op warm asfalt overrijden, dat kan gebeuren. 
Maar wat dan? Uitstappen, het stervende dier 
beter in positie leggen om heen en weer nog eens 
te kunnen afrekenen met eigen angst? Auto’s zijn 

veilig voor de lafaard die zo afstand kan houden. 
Doktersdrankjes, kapmessen, moet je niet verge-
ten.
Voorlichting kan slang en mens het leven redden. 
Bescherming van de natuur is vaak een hol mode-
woord maar dat ook slangen bescherming nodig 
hebben toont O’Shea overtuigend aan. Hij werd 
in Thailand te hulp geroepen toen illegale opslag 
van slangen was ontdekt en toont een foto van de 
winkel op luchthaven Bali waar toeristen opgezette, 
althans dode reptielen kunnen kopen – om die in 
Europa op de luchthaven weer te moeten afstaan.

Bezint eer ge begint
Mark O’Shea is gefascineerd door gifslangen en 
heeft in de loop van de tijd ruimschoots zijn aan-
deel gif toegediend gekregen, niet door mensen-
hand maar door de verontruste dieren zelf. Want als 
je dieren niet met rust laat, als je ze verontrust, is 
verdediging een normale reactie. Dat is assertiviteit: 
de dieren zijn zelden agresssief! Niettemin moet het 
feitelijke gevaar van slangenbeet niet worden geba-
gatelliseerd. O’Shea vermeldt verschillende malen 
dat bepaalde soorten verantwoordelijk zijn voor 
veel – en soms is dat werkelijk VEEL – fatale beten. 
Hoe moeten slecht geschoeide opgejaagde werkers 
in de oogsttijd, als adders en cobra’s te velde zon-
nen of rusten, contact met dit dan verstoorde wild 
voorkomen? Gezien arbeidsmethoden, bevolkings-
dichtheid en biotoopvoorkeur valt het eigenlijk 
niet te verwonderen, dat mensen tijdens veldwerk 
worden gebeten. Dat is een wezenlijk en altijd 
aanwezig gevaar. Daarbij doet het wat lachwekkend 
aan als deskundigen door onachtzaamheid slacht-

het is geen MisDaaD 
slang te zijn

Mark O’Shea, Venomous Snakes of the World
�ew Holland Publishers, Londen. Prijs $ 29,95, £ 24,99
160 pag. 32 x 24,5 cm. gebonden, in stofomslag
ISB� 184330 9726 Streepcode 978184330 9727
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offer worden van beten door slangen die normaal 
gesproken geen slachtoffers maken. Niet alleen 
Schmidt in 1957 en Mertens in 1975, maar O’Shea 
vermeldt ook dat sommige soorten, meestal tot de 
Colubridae gerekend, uitsluitend verzamelaars of 
verzorgers treffen.  

Lakoniek of lichtgeraakt
Voorbeeld: vang een slang, stop het dier in een 
linnen zak en hannes er mee rond tot precies het 
moment waarop je er iets mee wilt doen: wegen, in 
een terrarium stoppen, gif uitmelken, fotograferen 
of wat dan ook. Pak die zak onhandig beet en ont-
vang dan van de slang een beet. Voorbeeld: vang 
een slang, leg het beest fotogeniek neer, kom steeds 
dichter bij met camera en macrolens. Vindt u het 
gek als zo’n dier toeslaat of spuugt? Ik niet.
Tropidechis carinatus is een ongeluk 
dat op de loer ligt. Deze soort 
is behoorlijk giftig, nogal 
licht geraakt en lijkt op 
Tropidonophis mairii, een 
lakonieke onschuldige 
slang met de zelfde bio-
toopvoorkeur. Wie moe-
rassig gebied in Australië 
kent en daar wel eens 
de kielrug hanteert kan 
onaangenaam verrast worden 
bij het vinden van de Australische 
“kieladder” die toeslaat!
Want aanstaren en beetpakken zijn regelrechte 
bedreigingen, nietwaar.

Een bijtende slang is simpelweg bang
Waarom zou een slang die zich niet bedreigd voelt 
bijten? Dat gebeurt dan ook zelden. Maar ter-
rariumhouders kunnen soms meepraten over een 
ongelukkige beet die voor slang en mens inderdaad 
als ongelukkig toeval moet worden beschouwd. 
En onderzoekers of verzamelaars als Mark O’Shea 
ontvangen ook wel hun deel van slangen die zich 
onheus behandeld weten. Daarover verhaalt O’Shea 
in episodes met persoonlijke veldervaringen.
Zulke schetsjes tussendoor verhogen de leesbaar-
heid van het boek en bieden u als lezer kans om 
de auteur als gedreven mens te leren kennen. Ze 
vormen echter niet de essentiële inhoud.

Het boek biedt een overzicht van alle families met 
giftige slangen. Behandeld worden ze per wereld-
deel en per familie, waardoor een zeer originele 
benadering mogelijk is. Waarbij ook de modernste 
indeling wordt gevolgd, met nog weinig bekende 
namen.
Echis bijvoorbeeld omvat twee soortcomplexen, 
dat zijn misschien wel tien soorten. En Naja zullen 
velen kennen als een geslacht met weinig soorten, 
Afrikaans, Arabisch, Aziatisch. Dat zijn inderdaad 
drie regio’s waarbinnen nu verscheidene nieuwe 
soorten werden benoemd. En moeilijker wordt het 
met Trimeresurus. Dat verzamelgeslacht is gesplitst 
waarbij oude namen opnieuw worden gebruikt en 
enkele nieuwe namen werden opgesteld.

Feitelijke inhoud
Na een inleidend gedeelte met aan-

dacht voor anatomie, bescher-
mingsmaatregelen, slangen-

gif, aanpassingen voor 
leven in zee en zelfs iets 
over giftige hagedis-
sen, worden soorten 
genoemd.
Voor elke behandelde 

soort lezen we iets over 
natuurlijke historie, ver-

spreiding, aard van het gif, 
leefgebied, prooi, voortplanting 

en verwante of verwarrende soorten. 
Zie wat ik eerder al schreef over Tropidechis carina-
tus:  “an accident waiting to happen”.
Achterin is een wereldkaart met verspreiding van 
alle families met giftige soorten opgenomen en dat 
maakt welhaast de verspeiding van alle slangen uit. 
Natuurlijk ontbreken de niet giftige families van 
wurgslangen, wormslangen en woelslangen, maar 
dat zou weinig meer dan extra lijntjes binnen het 
kader van de wijdverbreide Colubridae opleveren 
– en deze laatste familie omvat toch vooral onge-
vaarlijke slangen, al is het speeksel veelal giftig.
Al met al is dit boek fraai, informatief, lezenswaar-
dig en nuttig.

Lucas Bauer
   E-mail peruviridis@wanadoo.fr 
   E-mail twee l.bauer@wanadoo.nl

Aanbevolen, leest u maar:

Betrouwbaar en genietbaar
Recente indeling met thans geldige namen

Wereldkaart met verspreiding giftige slangen
Prettig leesbaar en niet zonder zelfspot

Informatief, met prachtige foto’s
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De meest voorkomende voedingsgerelateerde ziekten 
worden veroorzaakt door voedsel met een te laag calci-
umgehalte en/of te hoog fosforgehalte en/of tekort aan 
vitamine D3. Door de manier van huisvesten, achter glas, 
is de natuurlijke synthese van vitamine D3 onder invloed 
van ongefilterd zonlicht geblokkeerd. Insecten en groen-
ten zijn arm aan calcium en rijk aan fosfor. Ze bevatten 
geen vitamine D3. Dus er moet enige terughoudend-
heid worden betracht met het direct vergelijken van de 
omstandigheden in de natuur en die in gevangenschap.

Calcium-deficiëntie (een te laag calciumgehalte en/of 
te hoog fosforgehalte en/of tekort aan vitamine D3) 
heeft niet alleen gevolgen voor de moeder (dieren in het 
algemeen), maar in het geval van eierleggende dieren zijn 
de eischalen te zwak of sterven de jongen voordat ze uit 
het ei moeten komen. Dus enige disbalans in de voeding 
kan de oorzaak zijn van het niet goed uitkomen van de 
jongen. De gevolgen van een deficiënte voeding, of een 
marginale voorziening, zullen niet altijd aan ernstige 
afwijkingen van het skelet te zien zijn. Afwijkingen aan 
de nieren, de maag en de longen door wat men noemt 
metastatische calcificaties worden pas na langere tijd 
zichtbaar. Vaak zijn de beschadigingen onherstelbaar.
Echter, een overmaat aan vitaminen en mineralen, 
vooral van vitamine D3 en vitamine A heeft verstrek-
kende gevolgen. Intoxicatie met vitamine D3 leidt tot een 
verhoogde absorptie van calcium uit de voeding en het 
skelet. Metastatische calcificaties van weke delen en de 
vaatwanden kunnen het gevolg zijn. Wanneer de intoxi-
catie gepaard gaat met een te laag calciumgehalte in het 
voer treedt decalcificatie van het skelet op. Overdosering 
met vitamine A leidt tot anorexie, depressie, braken, 
en veroorzaakt binnen een aantal dagen erythemateuze 
gebieden in de huid van de weke delen. Er worden blaren 
gevormd welke kapot gaan. Er blijven grote open won-
den over. Deze fungeren als porte d’entree voor bacteriële 
infecties, het dier verliest veel vocht.

Over de exact benodigde eiwitsamenstelling van de 
voeding is men het in de literatuur niet eens. Wel is 
aangetoond dat juveniele leguanen bij een te laag eiwit 
gehalte niet groeien. Overigens blijkt uit het verhaal weer 
duidelijk dat leguanen, als ze de kans krijgen, wel degelijk 
dierlijke prooien tot zich nemen, desnoods hun kleinere 
soortgenoten.
Kortom, ik ben het met de auteur eens, dat het niet altijd 

even gemakkelijk is om de juiste hoeveelheden toe te 
dienen vitaminen en mineralen aan de hand van de lite-
ratuur in te schatten. Maar om dan zomaar aan te nemen 
dat je dus zonder aanvullingen dieren gezond voldoende 
oud kunt laten worden, lijkt mij erg kort door de bocht.
En aan de hand van het verhaaltje blijkt ook dat dit niet 
gebeurt. De dieren worden wel degelijk aangevuld, in de 
vorm van universeelvoeders, kattenvoer etc. Echter de 
frequentie is wat mij betreft erg laag. Maar om echt nu 
iets over de dieren te kunnen zeggen, zou een bloedon-
derzoek van de dieren, waarbij naar de calcium- en fosfor-
waarden wordt gekeken, op zijn plaats zijn.
Mijn ervaring is dat de meeste leguanen die marginaal 
worden voorzien van vitaminen en mineralen, het om 
een of andere reden wel een aantal jaren (ook wel tot acht 
jaar toe) volhouden. Maar daarna treden er problemen 
op die toch gerelateerd zijn aan de disbalans in de voe-
ding wat betreft vitaminen en mineralen. Veel van deze 
dieren gaan op een onaanvaardbare jonge leeftijd dood 
aan de gevolgen van niet goed functionerende nieren.

Dus we moeten ernaar streven de dieren voldoende van 
vitaminen en mineralen te voorzien. Dit kan op een 
aantal manieren. Een ervan is het voedsel aanvullen 
met calcium en de dieren blootstellen aan een natuur-
lijke UV bron. Het voedsel aanvullen  met 3% van een 
goed vitaminen- en mineralenpreparaat, of een deel van 
de voeding laten bestaan uit honden- of kattenvoer. 
Daarnaast zijn er momenteel commerciële brokjes voor 
leguanen beschikbaar, een aantal daarvan is zeer geschikt 
als voeding, mits de dieren het als voedsel herkennen en 
dus willen eten. 

Over de verhoging van de uitbroedtemperatuur in de 
laatste 10 dagen kan ik niet veel zeggen. Er worden varia-
ties beschreven van 29 tot 320 C.  Ik ben het er overigens 
niet helemaal mee eens dat leguanen pas actief worden bij 
temperaturen boven de 350C. Wanneer je de leguanen op 
Aruba ziet zijn ze het meest actief in de morgen en in de 
wat latere namiddag. In tijden dat de zon op zijn sterkst 
is, en er afhankelijk van het seizoen temperaturen van 30 
tot 35 graden in de schaduw worden gemeten zie je niet 
erg veel dieren. 

Dr. Marja JL Kik 
Dierenarts voor reptielen 

www.kikdierenarts.nl

r e d a c t i o n e e l

enige KantteKeningen bij het artiKel over groene leguanen in lacerta 63/5
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Aanlevering
Manuscripten bij voorkeur insturen per email of op diskette of cd, in een gangbaar tekstverwer
kersformaat (Word, WordPerfect, WordPad, Kladblok). Bij voorkeur geen enkele opmaak, anders 
dan cursivering (voor wetenschappelijke namen en om tekst te benadrukken). Voeg illustraties 
en tabellen toe als aparte bestanden en refereer daarnaar in de tekst als volgt: ***tabel1.doc***, 
***iguana.tif***. Voeg een apart bestand bij met bijschriften, of neem deze op onder de hoofd
tekst van het artikel, met eenzelfde referentie en direct daaropvolgend het bijschrift, bijvoorbeeld: 
“***iguana.tif***De groene leguaan is een van de meest bekende reptielensoorten.”
Typ nooit te publiceren tekst in een emailbericht zelf, maar voeg deze altijd bij als een bijlage. Illustraties 
nooit in het tekstdocument plaatsen, maar eveneens los bijleveren (nooit in een Wordbestand!). Digitale (c.q. 
gedigitaliseerde) foto’s bij voorkeur in het TIFFformaat, eventueel JPG. Getekende afbeeldingen, lijnteke
ningen e.d. bij voorkeur in AI, PDF of EPSformaat. In verband met de omvang verdient het aanbeveling 
illustraties niet per email te verzenden, maar op cd, tenzij het relatief kleine bestanden betreft. Als richtlijn 
geldt dat emailberichten inclusief bijlagen niet groter moeten zijn dan 3 MB. Foto’s (dia’s of fotoafdrukken) 
en tekeningen kunnen ook als origineel worden ingestuurd en door de redactie worden ingescand. Originelen 
worden door de redactie met grote zorg behandeld en zo snel mogelijk teruggestuurd. Nummer de originelen 
duidelijk en verwijs naar deze nummers bij de bijschriften.

Stijl en indeling
Raadpleeg voor stijl en indeling recente afleveringen van Lacerta en de uitgebreide ‘Aanwijzingen voor auteurs’ 
op de website. Deze aanwijzingen zijn ook gepubliceerd bij de index van jaargang 61 (vraag ze zo nodig op 
bij de redactie).  Geef het artikel een korte, zo mogelijk pakkende titel en een ondertitel en laat hierop een 
korte introductie van circa vijftig woorden volgen. Verdeel de hoofdtekst in een aantal logische hoofdstuk
ken met zo kort mogelijke kopjes. De eerste alinea (die direct op de inleiding volgt) krijgt geen kopje. Geen 
voetnoten gebruiken. Het artikel bij voorkeur beëindigen met een Engelse samenvatting of een Nederlandse 
samenvatting, die door de redactie in het Engels wordt vertaald, alsmede een alfabetische literatuurlijst met 
alle geraadpleegde en in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven.
Tijdschriftartikel: Auteur, jaar. Titel. Titel van tijdschrift Jaargang (aflevering): Pagina’s. (bijvoor

beeld. Leeuwen, F. van, 1984. De Japanse Vuurbuiksalamander (Cynops pyrrho
gaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42 (6): 230237. )

Boek: Auteur, jaar. Titel. Uitgever, stad. (bijvoorbeeld Mertens, R. & H. Wermuth, 1960. 
Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main.)

Bij boeken met  
per hoofdstuk 
verschillende auteurs:

Auteur, jaar. Hoofdstuktitel. In. Redacteur (red.) Boektitel. pagina’s. Uitgever, 
stad. (bijvoorbeeld. Donoghue S. & J. Langenberg, 1996. Nutrition. In. 
Mader, D. R. (red.) Reptile medicine and surgery. 148174. W B. Saunders 
Company, Philadelphia.)

Neem in twijfelgevallen of bij vragen contact op met de redactie voor afspraken over de aanlevering.

Erratum LacEr ta 63/5
Het leek er even op dat onze zoektocht naar foto’s voor bij het artikel van de kouseband
slang Thamnophis sirtalis in nummer 5 van jaargang 63 geslaagd was, maar na publicatie 
van het nummer werden we door enkele attente leden opmerkzaam gemaakt op het feit 
dat de afgebeelde soort niet Thamnophis sirtalis, maar T. proximus was. Thamnophis
liefhebber Steven Bol liet ons vanuit het vliegtuig per email weten dat het hier hoogst
waarschijnlijk om de lintslang Thamnophis sauritus sackeni gaat, een veel geïmporteerde 
(onder)soort uit Florida. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de foto die het omslag van 
uitgave 5 siert. Onze excuses voor deze fout en dank aan de opmerkzame lezers die ons 
hierop attent gemaakt hebben. Redactie Lacerta

BEknoptE aanwijzingEn voor autEurs
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