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De Ertshazelworm 

In onze liefhebberij komen we vaak bijzonderc 
verschijningsvormen tegen en een van dezen 
van bet normale afwijkende dieren ziet u af
gebeeld op de voorpagina, de ertshazelworm. 
Op bet eerste gezicht lijkt dit slangacbtige dier 
inderdaad op een bazelworm, waarvan bet ecb
ter geen familie is, want de ertsbazelworm is 
familie van de skinkacbtigen (scincidae). 
Er bestaan van de ertsbazelworm twee geo~ 
grafiscbe rassen, t.w. Chalcides chalcides chal~ 
cides, waarvan bet verspreidingsgebied ltalie, 
Sicilie en Sardinie, alsmede bet bier tegenover 
liggende deel van Noord-Afrika omvat en 
Chalcides chalcides striatus, die voorkomt in 
Zuid-Frankrijk, Spanje, Marokko en Algiers. In 
laatstgenoemd land komen beide rassen voor. 
De op de foto, vlak acbter de kop, zicbtbare 
rudimentaire pootjes, die van slecbts drie kleine 
tenen zijn voorzien, gebruikt het dier alleen als 
bet zich rustig voortbeweegt of klimt. Ze schij
nen dus toch nog enig bouvast te bieden. Maar 
als bet dier er zeer snel van door gaat, worden 
de pootjes in acbterwaartse ricbting plat tegen 
bet lichaam gedrukt en beweegt bet diertje zicb 
op dezelfde wijze als onze inlandse bazelworm. 
De ertshazelworm hceft een pracbtige metaal
glans. De grondkleur is olijfacbtig groen tot 
grauw met donkere en licbtere lengtestrepen op 
rug en Hanken. De buik is grijsacbtig getint. 
Bet dier komt in steppe~acbtige gebieden voor 
en kan dus bet beste in een vrij droog terrarium 
worden verzorgd. waarin overdag een tempe
ratuur van 25-30° C beerst. Men dient er echter 
aan te denken, dat bet dier beboefte beeft aan 
een rijkelijke drinkwatervoorziening. 
De ertshazelworm is niet erg kieskeurig wat 
bet voedsel betreft. Sprinkhanen, vliegen, spin
nen, slakken, meelwormen, wasmotlarven e.d. 
worden gaarne genuttigd. Kortom, bet is een 
dier, dat zeer geschikt is voor de beginnende 
terrariumliefhebber. Maar ook de meer ervaren 
liefhebbers zullen jarenlang plezier bebben aan 
dit vreemdsoortige dier, waarvan een leek zal 
zeggen: ,He, een slang met poten". 

M.v.R. 



Ha~el'Worrnen eten insehten 
G&nther llndek - Ludwlgsburg 

Toen ten gevolge van aanhoudend droog weer 
regenwormen en naaktslakken moeilijk te vinden 
waren. zag een kennis z:ch voor moeilijkheden 
bij de verzorging van zijn hazelwormen ge~ 
plaatst. Ik vertelde hem terloops. dat de hazel~ 
wormen die ik gehouden had, ook kleine sprink~ 
hanen en spinnen gegeten hadden. maar dit 
moet heel ongeloofwaardig hebben geklonken. 
Jammer genoeg schrijft ook Klingelhoffer niets 
over insectenvoeding bij onze hazelworm. Ik wil 
daarom hier iets vertellen van mijn waar~ 
nem!ngen. 
In 1960 ontving ik van de bekende Nederlandse 
firma De Rover twee volwassen Anguis fragilis~ 
wijfjes. een ongeveer 28 em lange Chalcfdes 
chalcides chalcides en een paartje Psammo~ 
dromus hispanicus. Aile dieren werden bijeen~ 
gebracht in een zelf geknutseld terrarium. waar~ 
van de hoven~ en voorzijde met nylongaas 
bespannen waren en overigens aan aile zijden 
gesloten. Van mei tot oktober stood d:e bak. 
weer of geen weer. huiten en de dieren gedijden 
prachtig. Tot vechtpartijen kwam het niet; de 
levenswijzen van de bewoners waren daarvoor 
te verschillend. De hazelwormen toonden zich 
in de vroege morgenuren actief en rustten 
meestal overdag. behalve na lichte regenval. 
terwijl de overige bewoners uitgesproken zon~ 
aanbidders waren. De hazelwormen namen geen 
notitie van de Chalcides en de Psammod!'omus. 
Dit gemengde gezelschap werd gevoerd met al 
hetgeen er enigermate eetbaar voo:- deze dieren 
uitzag. in hoofdzaak echter met regenwormen. 
spinnen. sprinkhanen en naakte slakjes. Daarbij 
toonde zich de jonge Ertzhazelwo~m cen jager 
evenals de zandlopers. terwijl de hazelwormen 
's avonds een .. Nachlese" hielden. 's nachts rust~ 
ten en bij het eerste ochtendgloren voor zons~ 
opgang weer aan het eten waren. De tempera~ 
tuur steeg vaak nauwelijks tot 10 graden C. als 
de twee hazelwormen in het natbedauwde gras. 
tegen een uur of vijf. de van koude versta.-de 
sprinkhanen grepen en aten. Mijn beroep bracht 
indertijd met zich mee, dat ik op allerlei ver~ 
schillende tijdstippen naar huis terugkeerde en 
zo in de gelegenheid was op telkens andere 
ogenblikken de activiteiten in het terrarium gade 
te slaan. Nooit heb ik de hazelwormen 's nachts 
zien rondkruipen en hun acties bleven tot de 
uren van 19 tot 21 uur en van 4 uur tot onge~ 
veer 10 uur beperkt. Op regenachtige dagen 
werd wat later .. opgestaan" en ook wat Ianger 
rondgesjouwd. Van een uur of negen af aten 
de dieren echter niet meer, maar namen tegen 
die tijd liefst een zonnebad. Dan kwamen. nog 
wat stijfbenig, de zuiderlingen te voorschijn. 
Ik had mij nauwelijks gerealiseerd, dat sprink~ 
hanen voor hazelwormen als een ongebruikelijk 
voedsel gelden. De wat langzame dieren kunnen 
uiteraard de springers slechts dan te pakken 
krijgen, als de insecten door de kou nog stil 

zitten en ik ben er van overtuigd, dat ook 
kleine spinnen dan aan hazelwormen ten offer 
vallen. In de vrije natuur beperken zich de 
hazelwormen stellig niet tot slakken en wormen 
in hun menu en het lijkt me dan ook juist onze 
d!eren wat meer afwisseling in het terrarium tc 
bieden. 
Men zou kunnen aanvoeren. dat de hazel~ 
wormen uit naijver sprinkhanen zijn gaan ~ten. 
zoals de overige terrariumdieren in de bak. en 
ik wil dat n!et zonder meer ontkennen. Het lijkt 
me echter de vraag of hazelwormen hun trek 
in sprinkhanen kunnen overnemen van de mede~ 
bewoners van het terrarium, nu mij gebleken is, 
dat de tijden waarop deze dieren cten zo ver~ 
schillend zijn en nooit samenvallen. 
Een Engelse vriend bevestigt mij. dat ook kleine 
groene rupsen graag gegeten worden. W at 
ongewoon moet het geval genoemd worden. 
waarvan mij de heer Robert Osborne in 
Leicester, Engeland. berichtte. Hij schreef mij. 
dat een wijfje Anguis fragilis. een 47 em groot 
dier, in zijn terrarium een volwassen Lacerta 
vivipara greep en opvrat! Dezelfde hazelworm 
maakte ook ijverig jacht op jonge hagedissen. 
Een soortgelijk geval werd vermeld in het blad 
van de Britse Herpetologische Vereniging 
(Brown). Een gebeurtenis van enige jaren 
geleden. *) 
Het zou interesant zijn te vernemen of meer 
terrariumhouders dergelijke ervaringen met 
hazelwormen hebben. 
Wij moeten onze liefhebberij zeker niet tot de 
exoten beperken; er is nog een en ander waar 
te nemen aan onze eigen voordeur! 

*) In bet voorjaar van 1958 had ik een vijftal hazel· 
wormen, waarvan ook de kleinste groter was dan 
40 centimeter en deze dieren waren voor enige tijd 
ondergebracht in een aquarium, waarin slechts een 
laag van vochtig mos, omdat de dieren bestemd waren 
voor een relatie in het buitenland. Korte tijd nadien 
ontving ik vier jonge drieteenskinken, Chalcides 
tridactylus die deel zouden uitmaken van het reis
gezelschap. Deze beesten, 15 · tol 20 centimeter lang, 
werden voor die ene nacht maar even bij de hazel· 
wormen gezet, maar de volgende morgen ontbraken 
er twee. Bij bet verpakken van de dieren, braakte 
een der grootste hazelwormen een ertsbazelworm op 
en de mate waarin de skink was gekwetst en ge· 
broken toonde duidelijk, dat hazelwormen zeer wei 
in staat zijn een flink stuk te verwerken! L. W. 

SUMMARY 
The common European legless lizard. Anguis tragilis,. 
is commonly believed to live on a diet of worms 
and naked snails and is generally fed on these when 
kept in the terrarium. Mr. Radek, who observed his 
specimens during the night, noted activity of the 
legless lizards between 19.00 and 21.00 h. and in the 
early mornings between 5.00 and 10.00 h. He more 
than once observed his lizards feeding on grashoppers 
and spiders that were motionless as a consequence 
of the low temperatures. He cites Mr. R. Osborne, 
England, reporting Anguis feeding on small green 
caterpillars, and gives a case of adult Lacerta vivi· 
para eaten by a large legless lizard. Mr. Wijffels 
adds a note on Chalcides trldaclylus eaten by Anguis 
iragilis. 
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Slangen -van Noord-Afril~a 
Wij prijzen ons gelukkig onze leden in d:t num
mer een uitstekend overzicht te kunnen geven 
van de slangenfauna van Noord-Afrika. 
Dr. C. J. Marinkelle die momenteel voor 
wetenschappelijk onderzoek te Cali in Co
lombia verblijft. heeft tijdens zijn reizen in 
Marokko. Algerie. Tunesie en Lybie tal van 
interessante waarnemingen gedaan. waarover 
hij reeds meerdere malen in LACERTA schreef. 
Bijgaand artikel. een z.g. ..Checklist" geeft tal 
van bijzonderheden. die het juiste op naam 

brengen mogelijk maken en andere, die van be
lang kunnen zijn voor een goed begrip van de 
plaats die de soorten in de fauna innemen. 
Tenslotte is er een determineertafel. Zoals 
steeds voor nieuw samengestelde determineer
tafels zeer wenselijk is. verzoeken wij onzc 
leden haar te gebruiken en te controleren met 
materiaal dat eventueel in hun bezit is. Wij 
houden ons voor opmerkingen en voor signa
lering van moeilijkheden bij het gebruik van de 
tafel zeer aanbevolen. 

Red. 

De slangen van Marol~l~o, 
Algerie, Tnnesie, en .Lybie 

Dr. C. J. Marinhelle 

Den Haag 
mel J'olo'• van de •ehr(Jver 

In verband met de vele importen van reptielen 
uit Noord-Afrika en de toename der mogelijk
heden om deze gebieden te bezoeken. heb ik 
gemeend, dat een samenvattend artikel over de 
slangen van deze Ianden nuttig zou kunnen 
zijn. temeer. omdat een compendium over de 
slangenfauna van Noord-Afrika ontbreekt. 
Dit artikel bestaat uit twee delen. <:!en soort 
.. Checklist" met belangrijke gegevens, en een 
determineertafel. Ik heb getracht slechts die 
gegevens te vermelden, welke voor een juiste 
determinatie van belang zijn. 
De determinatiesleutel is gebaseerd op de meest 
karakteristieke verschillen, die door de geinte
resseerde leek na lezing van hetgeen in de lijst 
is vermeld, zonder andere hulpmiddelen dan 
zijn ogen en een maatlat, voor het op naam 

brengen van de dieren kunnen worden gebruikt. 
Ik geloof. dat het mogelijk is in zeer korte tijd 
vast te stellen tot welke soort een Noordafri
kaanse slang behoort, ind:en men de hieronder 
gegeven tabel hanteert. 
Ik ben uitgegaan van een tafel van Prof. Dr. 
lr. Ch. Do m e r g u e en heb die zodanig om
gewerkt en aangevuld, dat zij met succes door 
leken kan worden gebruikt. Daarvoor waren 
zeer veel nieuwe gegevens nodig en dank zlj de 
hulp van anderen konden deze worden ver
zameld. De meeste dank ben ik verschuldigd 
aan Prof. Domer g u e, die mij van enorm 
veel feitenmateriaal, onmisbare gegevens en 
goede hulp voorzag. Ook de heren V. C h a p a
k ow s k y, A. C h n e o u r en A. C h o u m o
w i t c h ben ik erkentelijk voor hun gegevens. 

Aanvullende gegevens over de slangen van Noo:rd-Afrika 

Leptotyphlopidae 

Leptotyphlops (Giauconia) macrorhynchus (J a n.) 
1862. Een zeldzame soort, die s1echts enkele malen 
in het Sahara-gebied verzameld werd. Zuid
Tunesie (Tatahouine); Zuid·Aigerie (Biskra) 
(Beni·Abbes): Zuid-Marokko (Vallee du Draa.) 
Rose-achtig van kleur: maximaal 20, gewoonlijk 
15 em lang. 
Boidae, Boinae 

2 Eryx jaculus (L) 1754. Maximaal 75 em, gewoon
lijk 50 em lang. Nachtelijke levenswijze. Leeft in 
zanderig terrein en in olijfboomplantages. Be· 
trekkelijk zeldzaam. Bekend uit Algerie en 
Tunesie (Centrale en Zuidelijke delen). Niet be
kend van Marokko. 
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De kop is op bet eerste gezicht bijna niet te 
onderscheiden van de staart. Het lichaam is 
cylindrisch. De kop gaat geleidelijk over in de 
romp, zonder dat een nek duidelijk zichtbaar is. 
De kop is fijn beschubd, het rostrale scbild zeer 
ontwikkeld. 10 tot 11 supralabiale scbilden, 16 tot 
17 sublabiale schilden; 2 grote preoculare scbub
ben. Schubben op de flank groter dan op de rug. 

anaalscbilden, waarvan bet middelste het 
grootste. 
De kleur is Iicht roodacbtig geel: op de rug als 
in een zig·zagstreep gerangscbikte vlekken en 
strepen. 
Het onderscbeid tussen de nominaatvorm en bet 
ras turcicus (Oliver) op grond van het aantal 
schubben rondom bet lichaam schijnt niet over
tuigend te zijn. Dit aantal bedraagt bij jaculus 40 
tot 50. 
Colubridae, Colubrinae 
Natrix maura (La t rei I I e) 1758. 
Maximaal 100 em, gewoonlijk 60 em. Deze slang 
komt slecbts voor in of nabij water, in het noor
den van Marokko, Algerie en Tunesie. 
De slang wordt gekenmerkt door twee internasaal· 
scbilden; 2 prefrontale schilden, 2 postoculaire, 
5 tot 6 sublabiale en een groot temporaalschild. 
Er zijn 21 rijen rugschilden, 147-164 buikschilden. 
Er worden van deze soort wei twee kleurtypen 
beschreven, die verschillend zouden zijn voor de 
dieren die at dan niet het grootste deel van hun 
Ieven in bet water doorbrengen Op bet land Ieven· 
de exemplaren zouden een meer grijsachtige grond· 



kleur vertonen dan de meer roodachtig gekleurde 
waterminnende vorm. lk betwijfel echter de juist
haid van deze zienswijza. 
De zwarte rugvlekken ver tone n dlkwijls een zig· 
zag rangschikking: de ondcrzijde Is gehecl o f ge
dceltelijk zwart; soms ontbreekt hlcr deze teke· 
ning. Op de flanken bevindcn z ich meestal witt~ 
vlckkcn, die soms door zwnrtc vlckjcs zijn om· 
gcvcn. Op de kop twec wigvormigc vlekken met 
d e punt naar vorcn gcricht. 
G c r v a is bcsch rcef hct ras crurolineatus v oor 
TuncsiC, een ondersoort wclkc ccn meer heldcr 
gclc grondkleur zou ver toncn; c r is oak ecn vorm 
lineatus bekend; naar mijn indruk ecn weinig 
voorkomende .. variat ie" in de tckcning. 

4 Natrix natrix (Linn a e us) 1758. Maximaal tOO 
em, normaat 60 em. 3 excmplarcn zijn bekend van 
Noordwest TunesiC: (Kroumiric) en van Soliman 
!Cap-Box): vele exemplaren uit Marokko !Midden 
Atlasgebergte, le Rif) en uit Alg<!ric (Tifrit, 
Gouraya en Edough bij Bone) . Nlettemin is deze 
soort zeldzaam voor Noord-Afrikn. 
Rond hct midden van hot lichonm gcmiddcld 19 
sch ildcn: 157-180 buiksehilden. 
De kieur en tekcning van de Rlngslnng zijn vol
doendc bekend. 

5 Boacdon /uliginosus (B o I c ) 1827. Meer dan 30 
jaar gcleden werd cen cxcmplaar in Marokko 
waargenomen. 

6 Coron el/a amaliae B o e t t g c r 1881. Maximaai 
70 em, normaal 50 em. Ecn zccr zcldzame soort. 
Bekend uit Tunesie jle Kef, El Fejja, Cap-Box), 
Algerie (Oran, Meeheria, El Arica, Rio Salado. 
Bone), Marokko (Tanger). 
Kcnmcrkend is de aanwezighcid van 2 postoculair· 
schildcn en de Jigging van hct oog tusscn het 4e 
en Se iabiaaisehiid. Er zljn 12 rljcn rugschiiden ; 
het a naaisehiid is gedeeid. 
De kleur is donker bruinachtig me t onduidelijke 
zwartachtigc dwarsbandcn op de bovcnzijde. Boven 
op de kop bevindt zich ccn onduidclij kc zwartc 
v1ck. terwijl zich ailn de halszijdcn twee lang
werpige zwarte v lekken bevindcn . De flankschi l
den vcrtonen roodachtige vlekjcs. 

7 Coronella girondiea (D a u d i n) 1803. Maximaal 
70 em, normaal 60 em. Ecn zccr zcldzame soorl. 
N og s lechls bcke nd u il Mnrokko (Sa in t 
G i r o u s vond d ezc slanq in het Atlnsgebergle 
op een hoogte van 1700 tot 3000 meter). Sommige 
hcrpetologen nemcn aan, dat Coronclla amoliae 
ccn ondersoort is van girondlca. H claas is het 
matcriaa l van dezc dicren tc wcinig talrijk om 
daaruit derinHieve conclusics tc t rckkcn. 

8 Ly torrhyn chus diadema D u m <! r i I & B i b r o n 
1854. Maximaai SO em, normaal 40 em. Deze soort, 
een gravende s lang, komt s lechts voor in de zan
derige droge streken van het zuide lijke (prae-) 
Sahara-gebied. Regelmatig voorkomend in Zuid
TuncsiC en Zuid·A igerie. Hct voorkomcn van de 
slang in Zuid-Marokko is nog tw ijfclaehtig. 
Twcc internasale en twcc prncrrontalc schilden ; 
3 duidelijke prae·oculai re en twcc postoculairc 
schiiden . Het oog ligt boven het Se Jabiaie schild. 
A naaischild is gedeeid. 
De onderzijde van de s lang is zwart, terw ijl de 
bovenzijde roodachlig is !jekleurd me t zwarte of 
roodbruine ba nden en e lliptisehe viekken op de 
rug . Vaak liggen deze vlekkcn in iengterijen ge
sehikt. 
Voor Tunes ie werd het ras 11/roux/1 N o b be
schrcvcn, welkc mccr roodachlig van kleur zou 
zijn. 

9 Coluber hippocrepis Lin n a e us 1758. Maximaal 
130 em, normaai 100 em. De Hoefijzerslang komt 
zeer algemeen in Marokko, Algeria en TunesiC 
voor. De meest zuidelijke vondst deed ik in de 
oase van Gabes (Zuid-Tunesio) in september 1958. 
A ls eerste verzamelde ik 6 cxemplarcn van deze 
soort op he t ,Pijlstormvogelcltand"' Zembretta in 
1958. 
Er zljn 25 tot 29 rijen rugschilde n en 222-248 buik
schildcn. De rug is zwaar gcvlekt me t donker
bruine tot zwarte, ruitvormige v lc kke n. Op de 
kop bcvinden zich hocrijzervormige zwa rte ban· 
den, die schuin allopen in de richting van de 
hais. De grondkleur is he lder geelachtig. 
Deze s lang kruipt graag in bomen en he t voedsel 
bestaat gedeeltelijk uit vogcls. 

10 Coluber algi rus J a n 1853. Max imaal 130 em, nor
maal tOO em. Een regelmatig voorkomen, fraaie 

Bloluop ean Nnlrlx n1n11rfl. 
Knlrounn . C. Tuneal;: 

soort uit Tunesic (ten zuidcn van de lijn Sidi
Bou-Zid-Sfax), Zuid-Aigcric en Zuid-Marokko. 
Hoggar en Mauritanie. 
25 rijen rugschiide n: nnanlschild meestal onge· 
deeld . Oog boven Se o f Ge bovenlipsehitd. 
De bovcnzijde vertoont cen he lder olijfgrijze tint 
me t duidelijke zwarte dwarsbandcn, die naar de 
flankcn toe in grij s vcrnndcrcn. 
Bij volwnssen exemplarcn is de breedte van de 
zwarte bandcn 3·5 mm en de tusscnliggende ruimle 
10-12 mm. De flanken e n de zijkanten van de ko p 
z ijn geelachtig. De bovenzijde van de kop is 
bruingeel en de nek g r ijsbru in tot zwar t. De bulk 
is gebrokcn wit. 
Er is cen geografisch ras, /lavvcnlris. voor Zuid· 
TunesiC bcschrcvcn. 

11 CoJu ber virldil/av u:. La c C p C. d e 178!1. Maxi· 
maal 130 em, normaal 100 em. Hct is ecn Europcsc 
soort, waarvan eehtcr hct voorkomen in Noord· 
Afrika nict uitgesloten is . Bewijsstukken zijn eeh 
le r nog onbekend. 

12 Coluber cliadema S c h I e g e I 1837 (Spalaerosphis 
diadcma}. Max imaal l30 em, normaal 100 em. Een 
soort die voorkomt in de Sahara, tamelijk regcl· 
matig in TuncsiC (ten zuidcn van de lijn GabE!s· 
Gafsa). 
Rugschiidcn in 25 to t 29 r ijcn ; 4-6 frontale sch il· 
den; g emiddetd 218 buikschilden. Er zijn 2, 3 of 
4 lorea le sehilden . Op de pa ric taalschiiden be
vinden z ich zwa rte vickken 3 tot 4 x I tot IY, 
mm groot . De s lang is parelgrijs. 

13 Coluber choumowichl D o m e r g u e 1954. Maxi
maal 130 e rn, norrnaa l 100 con. Dertien exemplaren 
wcrd cn door D o m e r g u c gevonden (de iaatste 
in 1958) in de bergachtige s trcken van eentraai 
TunesiC en in hcl procsahnra·plnteau van Zuid· 
Tunesic. Deze slang, die gckenmerkt wordt door 
6 lorenlc schildcn, wcrd gcnocmd naar de vcr· 
dienstelijkc herpe to ioog en ornithoioog C h o u • 
m o w I t e h, diree te ur von het Sahara-Museum. 

14 Elaphe scalaris (S c hin z) 1822. Maximaal 130 
em, normaal 100 em. Hct voorkomen van deze 
s lang in Noord-Afrika is zeer tw ijfelaeh tig. Ec n 
exemplaar zou waargcnomen zijn bij Constantine 
(Algerie) . 

lS Malpolon monspessulanus (H e r m a n n) 1804. 
(Syn.: Coelopellis mo nspcssulana R o s e t ). Maxi
maal ISO em, nonnaal 120 em. Een zeer algemeen 
voorkome nde s lang in hct noorden van Marokko, 
A lgerie e n TunesiC. Enk e le malen is deze s lang 
ook waargcnomen in mcer zuidelijk liggende oascn 
van deze drie Ianden. De soor t is gemakkelijk te 
herkennen aan de rugschilden, die een centrale 
grocve vcrtoncn. 
Tussen het zeer lange , smaltc frontale sehild e n 
de twce prcfrontalc bcvindt zich een duidelijk 
zich tbarc inzinking. Oog llasscn 4e en Se lip· 
sehild. Er zijn twee postocutaire schilden, twee 
loreale schubben en 164-240 buikschilden. Het 
anale schild is gcdeeld . 
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Certlld CN c e rn,..tes 

De ondcrsoort ncumaycri van F i t z uit het noor
dcn is donkerbruin tot o lijfkleu rig met onduide
lijke vlekken en ~en grijswitte buik. De ondersoort 
inslgnlla (G eo f f r o y) uit meer zuidelijke stre
ken heeft hcldergcle vlckkcn, is Iichter van grond
kleur en hccft ccn geclwitte buik. Nog een aan
tal andere rasscn wcrd besch reven op grand van 
klcurvcrschillcn ; er is een grocnige en ook een 
kastanjcbruinc vorm. 

16 Malpolon moilcnsis R e u s s 1824. (Syn. Coelopel
lls producla G c r v a is 1857). Maximaal 100 em, 
norman) 60 em. Ecn in de woestijn levende soort 
die rcgclmotig voorkomt in het uiterste zuiden 
von A lgcriC. M arokko en TunesiC (ten zuiden van 
Gafsa) en in d e Sa hara. 
Kcnmcrkcnd zijn de twee trapeziumvormige inter
nasala schilden, I of 2 praeoeulair· en 2 of 3 
postoeulairsch ildcn en 153 tot 165 bu iksehubbcn. 
Het oou tussen het 4e en 5e lipsehild, soms bovcn 
5e en 6c. 
lndicn de slang vcrontrust is, maokt zij een gol
vcndc bcwcging met de staart. 

17 Pscunmophls scl1oka rl (For s k a I) 1775. Maxi
mao I 130 em, no rmaal 100 em. Een zeer fraaie, 
sicrl ijk slan kc woestljnslang, van welke 4 vormcn 
wcrdcn bcschrcvcn. 
1·2 praeoeu loire, 2·3 r>ostoeulaire en 162-195 buik· 
sehildcn . Oog boven 4c en 5e, of boven 5e en 6e 
lipseh ild. Hct parictale seh ild heeft een drie· 
hocksvorm. 
De tekcning van deze mooie slang is zeer wissel
va li lg. De. twce· o f mccrkleurige le ngtestrepen op 
de rug z1j n soms vervangen door r ijen puntjes 
(Psammophls punelalus Dum e r i I & B ib ron) . 
Do m c r g u e bcseh rcef zeUs 7 versehillende 
vormcn. In hct zuidcn vindt men vaak exemplaren 
met witte zijdelingse le ngtcbanden. 
Dezc slang is ccn typischc Sahara-bewoner en 
koml voor In Zuid·Aigerie, Zuid-Marokko en 
Zuid-Tunisic (len zuiden van de lijn Slax-Sbeitla). 

18 Pseudotarbophis gabesiens is (Do m e r g u e) 1955. 
Maximaal 130 em, normaal 100 em. 
Hct is ecn uitcrst zeldzame slang. waarvan het 
ccrst<: (volwasscn) cxcmplaar gevangen werd in 
1952 m de oase b1j Gables In Zuld· Tunes I<!. Het 
tweede, dat he t eersle j uvenile exemplaar was, 
werd door rnij in 1958 uit dezclfdc oase levend 
verkrcgcn. In 1959 kreeg Dr. Do m erg u e nog 
cen dicr u it Tcboulbou in Centraal Tunesie. 
Wanrschij nlijk heefl deze slang een naehtelijke 
levcns wijzc. Aile exemplaren werden in toppen 
van dadelpalme n vcrzameld . Ty piseh is, de verti· 
eale pupil e n de fraaie blauwpaarse metaalglans 
van de nek in hel zonl ieht bij hel levende dier. 

19 Macroplodon cucu /latu s (G eo f I r o y d e Sa i n t 
H i I n i r c) 1827. Maximaal 70 em, normaal 5C 
em. Er zijn van deze s lang 3 geogralisehe rassen 
beschreven. 
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Zccr nlgemccn voorkomend in het noorden, doch 
schaars in het zuidcn van Marokko, Algerie en 
Tunesic. Op de eilanden Zembra en Zembre tta 
vcrzamcldc lk nls cerste dcze soort. 

De s lang heeft twee gckieldc internasale sehilden. 
Het lrenaalschilc..l zet zich trapeziumvormig voort 
tusscn het fltacoculairsehild en de onderlip
sehild_cn, doeh bereikt het oog niet. Er is 1 prae
oeulalf en 1·3 postoeulairsehildcn. Het oog bovcn 
het 4c en 5e lipsehild. 8-1 1 labiaalsehilden 19 
r ijen rugsehildcn, 161-192 buiksehilden en cen' ge· 
deeld anaalschild. 
De klcur lijkl vee! op die van Carone/la amaliae : 
donkerbru ingrijs met bandcn en bruinzwartc vlck· 
ken . Op de rug bevinden zieh drie lcngterijen 
vlekkcn. De midde lstc rij bestaat uit dubbel· 
vlekjes. Op de s taart z•jn de vlekkcn gereduceerd 
lot een diffuse donkcre kleur. Op de flanken be
vindcn zich min or mecr duidelijk zwart om
grensde vlekken. Vanaf de kin s trekt zieh langs 
de onderkant van het pa rictnie sehild een zwa rte 
vlek uit, die naar de onderzijd e van de hals 
alloopt. Va n het oog af loopt cvenecns ecn 
zwa rto band cloor hct Sc, Gc en gcdccltclijk ook 
nog door het 7c onderli psehild. De buik is vuil 
grijsbruin gcklcurd en vertoont zo nu en dan 
zwa~te vlckkcn. De tekening is zcer wissclvalli!J. 
De :n het zuiden voorkomcnde vormcn vcrtoncn 
een donkerder kop, ecn h elder gckleurd liehaam, 
vaak wat roodaehl ig. Zij misscn vaak de donkere 
lcngtcbandcn en vertoncn dikwij ls slechts wat 
grijze rugvlckken. 
Elapidae, Elapinoe 

20 Naja haje (l i nn o e us) 1764. Maximaal 220 em, 
normani 180 em. 
Ecn soort die voorkomt in de prae-Sahara. Voor
heen was zij tamclijk talrijk doeh momcnteel, 
mogehjk als gcvolg van DDT-bestuivingen, be· 
lrckkclijk sehaa rs. Zij komt nog voor in Zuid
Tunesic (ten zulden van Sidi-Bou-Zid), Zuid· 
Marokko en Zuid-Algerie (zecr zcldcn). 
Hel praeoeulairc sehild is naa r bovcn vcrlengd en 
ra.akt hct nasnalschild. Zoals de mees te Elapinae 
m1st ook Naja haje loreaalsehilden. Er zijn 2 inter
nasal.c, 2 vijfho~kigc. praefrontale en 1 grool, 
hoek1g pracoeu lnlfsehlld ; 200·206 buiksehild cn en 
een onpnrig anaalsehild. Hcl oog wonlt omgrens d 
d?or ccn volledigc ring van sehildjes, bestaande 
lilt 2 of 3 ondcroog·, I vooroogsehild en 2 achter
oogsehilden . Tussen h ct 4e e n 5c lipsehild bcvindt 
zieh ccn kle in tusscnschildje. 
De b'?vcnzijde en d e borst is bru ingecl van k leur, 
terWIJI de rest van t.lc ondcrkant van hct Jichaam 
ccn vuilwittc lint llCcft. Dcze u ilcrst gift igc, door 
slangcnbczweerdcrs vaak gchantccrdc slang wortlt 
door Arabiercn .. bouft ira" gcnoemd. 
Viperidae, Vipcrinac 

21 Cerastcs ccrastcs (L i n n n e u s) 1758 (Syn.: 
Ccrast es eornulus e n Aspis ecruslis). Maximan i 
75 em, normaal 50 em. 
Ecn Snhara-soort , die tamelijk a lgemecn voorkomt 
in he_t woeslijngebied van Zuid-Marokko, Zuid
Aigen c en Zuid-Tunesiil (ten zuidcn van Bou 

D e ee,.ate Jueen llle l•ae adota,.bophla 
flnl•ealen•l• Dom e,.flue 



fichul . Zeer algemeen voor komend in L ybie (val
gens S c h n u r r e n b e r g e r1 . 
Er zij n 29-31 rijen rugschubbcn, 135 buikschilden, 
die gekleld zij n en ccn enkel anaalschild. De kop
schi ld cn zijn ongcveer gclijk aan de r ugschubben 
en er zljn vel e k lcine lorcalschildjes. De hoorn 
ontsprlngl van de suprn·oculairc schildcn. 
Er is ccn vorrn zondcr hoorntjcs bckcnd onder de 
noum mutila. De gronclklcur i5 zandkleurig tot 
roodachtig, waarop de donkere vlcktckening dui
d elijk uitkomt. 
Deze adder, die bij Arabieren bekend is als 
.. Lcfaa um cl grun" , is ccn t ypischc woestijn
bcwoncr. 

22 Cerastes vipera (L i n n a e u sl 1766 (Syn.: Aspis 
vlpcra). Maximaal 40 em, normaal slechts 20 em. 
Dczc klcine slang komt aileen voor in de meest 
zuidelijke woeslijngebieden van Zuid-Marokko, 
Zuid-A igeric en Zuid-Tunesic, en in Lybi e. 
De slang heefl 117-111 buikschubben, 23 rijcn rug
schubben en een enkel anaalschild . 
De kleur i s grijs tot roodachtig zandkleurig met 
donkcrc vlckkcn . De buik ic; vuilwit. Ecn vorm 
met ccn zwartc staart is a Is at ricauda D u m e r i I 
& B i b r o n bekcnd. 

23 Vipc ro lebctirra fL inn a e u sl 17GS. Maximaal 
150 em, normaal 120 em. 
D e slang komt dlgemccn voo r in de bergen, op 
de plateaux en in drogc rlvicrbeddingen van 
Noor<l- en Ccntraal-Marokko, Algerie en Tuncsi•!. 
De oncJcrsoort deserlori. die bicker van kleur is, 
wcrd oorspronkelijk bcschrcvcn van de meest 
zuidelijkc !Jehieden. llct is echter gcbleken, dat 
cJczc lichlkleurigc vorrn ook in hct noorden voor
komt. zodat zij waarschijnlijk als ccn klcurvariatic 
moet worden beschouwd. 
K cn mcrkcncl voor dcze uitcrst giftigc slang is, dat 
van bovcn af gezien, de ogcn niet zichtbaar zijn. 
D czc zijn ornqevcn door ccn scric van 13 tot 17 
schildjes. 11 -13 labiaalschilden, 147-180 buikschub
bcn, ccn ongcdecld anaal schild. 
D e kleu r en tckcning zijn zccr wissclvallig. In 
hct olgcmecn is de 9rondkleur grfjsbruin tot geel 
of roodbruinnchtig, de vlekkcn zijn bruin tot zwart 
De kop is aruezet met ccn brcdc, donkere band, 
die over het tcmporaal-, frcnaal- en rostraalschild 
loopt. 
Sommigc cxcmpla rcn lijkc n op hct ras scllw~?izeri 
W c r ncr 1935 (Syn.: .<ip/wensis Wet t s l c in 
1952), die op d e Cycladcn voorkomt en d oor 
ll u c h h o I z nnuwkcurig bcschrcvcn wenl. 
Volgens H a n s S c h w c i >. e r, r.en deskundi!JC 
op dlt gcbi ed, komt Vipera lebet ina lcbctina (L. 
17581 voor op de Zuidwestel ijke Cycladen, Cypr us, 

JI IJ)t•rn lt•llclllln l t• l)Piillfl ou 
'I'IJiern lelu•llrut dt•Nf!rloruru 

Klein Azic van Noord-Syriil tot Perzic, terw\jl 
Vipe ra leiJetina ma urilcrnicn G 11 i c h c not 171':& 
zou thuishoren in hct qchied, dot zich van West
Marokko tot en met Lybie uilst r ekt. 
De genoemde gclcerdc bcstudccrdc 170 exemplarcn 
van de forma typicn en bevond, dot zc uitcrlijk 
prnklisch identiek warcn; Do m e r g u c daarcn
tcgcn, die honderdcn cxcmplaren uit Tuncsi,j 
onderzocht vond zcer uitecnlopcnde klcur en teke
ning. Deze twee sterk uilccnlopcndc resultatcn 
leidcn tot de conclusic, dat dit vraagstuk cen 
wetcnschappel ijk onderzoek nadcr behocft. •) 
Arabiercn noemcn de slang, die als ccn dcr gif· 
tigstc ter wercld beschouwd moet worden (C. J . 
Marin k c I I e, LACERTA 17, no. 5-6, pp. 35/ 
38), Tugerzja o f Taguerjoh. 

24 Vipera latasti B o s c a 1878. Muximaal 75 em, 
normaal 50 em. Dczc soorl lccft In de bergnchtige 
strekcn van Noord en Ccntraal Marokko, A l gerW 
en Tunesie {zeer zcldzaam, n.l. J<roumi rie, Ain 
Draham, Ain Sollane, Bulla-Rcgial. 
l-let neushoorntjc ontspringt van hct rostrate 
schild en wordt bcdekt door het rostra le, de prae
nasale en 3 tot 6 hijkomcnde schildjes. Naar 
B o u 1 eng e r vormt dczc soort een ovcrgany 
tussen Vipcra ammodytcs en Vipcra aspis. 

25 Echis carinatus S c h n e i d e r 1880 Normaal 60 
em. Ecn zeer zeldzamc Sahara-soort uit Zuid
Marokko, Zuid-AigcriC en Zuid-TuncsiC. 
D eze is de enige soort b ij wclkc de subcaudalc 
schilden op een rij liggen en dus dezelfde rang
schikk ing vertoncn als de rugstnortschildcn. 

26 /l itis arielans fMc r r c ml 1820. Maximaal 130 
em, norman! 100 em . Dc1.c soort uit trooisch 
Afrika is no9 slcchts met 1.ckcrhcid bckcnd uit 
Zuid-Marokko. 

" l Mer t ens & Wermuth, 19GO noemcn als 
Europese rassen : Vipcra lebclina obtusa D w i g u b s· 
k y 1832. met als verspr cid i ng : Kaukasus-gcbicd 
(Daghestan en T r anskaukasicl, I raq, A natolic, Syric, 
tsraCI, Perzie, Arghanistan en Baluchistan: en daar. 
naast V ipera Jebetina schwcizcri W c r n e r 1935, 
voork omend op Milos, Klmolos, Pollnos en Siphnos, 
misschien ook Kythnos, Westelijke Cycladen. Red. 
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Belangrijke determinatiegege-vens 
De pupil van het slangenoog is meestal rond 
(bij alle colubriden, behalve Boaedon en 
Pseudotarbophis). maar soms horizontaal lang
werpig (komt in Afrika bij slechts vier soorten 
voor, welke echter in Noord-Afrika ontbreken) 
of verticaal langwerpig (Noordafrikaanse 
Viperiden, Boaedon en Pseudotarbophis). 
De onderkant van het oog kan onmiddellijk in 
contact zijn met de bovenlipschilden, ofwel 
daarvan gescheiden zijn door kleine suboculair 
( onderoog) schildjes, die naar voren aan pre
oculair( vooroog) schilden en naar achter aan 
postoculair ( achteroog) schildjes grenzen. AI deze 
oogschildjes vormen zo een halvemaanvormige 
omgrenzing van het oog aan de onderzijde: D:t 
komt voor bij Co/uber diadema. C. hippocrep!.s 
en C. choumowichi, bij de Viperiden. 
De lichaamsformule vermeld in de sleutel wordt 
berekend als volgt: 
10 X lichaamslengte (afstand snuit-cloaca) ge
deeld door de staartlengte ( afstand cloaca-

staartpunt) is de noemer van een breuk met 
teller 10. Voorbeeld (Psammophis schokari): 

Lichaamslengte 0.845 mm 
Staartlengte 0.560 m 

1.7. 
10 

Formule wo:-dt 
17 

Het schild dat (bij Colubridae) voor het oog 
ligt heet praeoculairschild. Het neusgat door
boort het nasaalschild, dat vaak gedeeld is. Hct 
loreaalschild ligt tussen het nasaal- en het prae
oculairschild ( vaak zijn meerdere lore ale schil
den aanwezig). 
Naarmate het slangenlichaam bedekt is met 
naar verhouding kleinere schubben zal de soort 
in het algemeen in staat zijn een eveneens naar 
verhouding grotere prooi te verslinden, omdat 
de mogelijkheid van oprekken van de hu!d dan 
groter is. 

Determineertatel ~·oor de slangen -van Noord-Airika 
naar Domergne, omgewerkt en aange-vnld 

door Dr. C. J. Marinkelle 
A Slangen met een wormachtig voorkomen. 

Buikschilden lijken op rugschilden . . 
Slangen met een slangachtig voorkomen . . . 

B Afgeknotte, stompe staart, overgang van hals naar kop moeilijk 
te onderscheiden . . . . . . . . . . 

2 Staart spits toelopend. . . 
C 1 Kop bedekt met grote schubben 

2 Kop bedekt met kleine schubben 
D Lorea&lschild(en) aanwezig 

Loreaalschilden ontbreken . . 
Een enkel loreaalschild aanwezig 
Meer dan een loreaalschild . . 
Twee loreale schilden . . 
Meer dan 2 loreaalschilden . 
Verticale pupil 
Ronde pupil . . . . . 
Rugschilden in 25-29 rijen (31) 
Rugschilden in 21 tot 22 rijen . . . 

5 Caudaalschubben 10/15 - 10/ 0, soms 10/25 
Caudaalschubben 10/25 • 10175 
Minder dan 200 buikschilden . 

6 Meer dan 200 buikschilden . 
7 Gekielde schilden . . . 

Ongekielde (gladde) schilden . 
8 Rugschilden in 19 tot 21 rijen 

Rugschilden in 17 rijen . . . . 
Rostrale van boven af niet zichtbaar 
Rostrale van boven af juist zichtbaar . 

10 Rostrale sterk ontwikkeld en spatelvormig . 
Rostrale verlengd doorlopend tussen internasale schilden 

11 Rugschilden in 21 rijen 
Rugschilden in 19 rijen . . . . . . 

12 Bovenlipschilden in contact met oog . . . . . . . 
Bovenlipschilden van oog gescheiden door suboculairschilden 

13 Rugschilden in 25 rijen . . 
Rugschilden in 17, 19 of 21 rijen . . . . . . . 

14 Rugschilden in 23 tot 29 rijen (kruisvormige rugvlekken) 
Rugschilden in 30 tot 35 rijen (oogvlekken op rugzijde) 

15 Rugschilden in 21 rijen 
Rugschilden in 19 rijen . 

E Subcaudaalschilden in 2 rijen 
Subcaudaalschilden In 1 rij . 
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2 Verheven, puntige snuit . . 
Afgeronde of vierkante snuit 

3 Hoorntje boven Ieder oog 
Hoorntje ontbreekt . 
Buikschilden gekield . 
Buikschubben glad . . . . . . . . . . 

5 Minder dan 28 rijen rugschilden; meer dan 146 buikschilden 
Meer dan 28 rijen rugschilden, minder dan 146 buikschilden 

Leptotyphlops macrorhynchus 
8 

Eryx jaculus (L.) 
c 
D 
E 
1 
Naja haje (L.) 
3 
2 
Malpolon monspessulanus (H e r m a n) 
14 
4 
5 
Boaedon Juliginosus (8 o i e) 
Pseudolarbophis gabesiensls (0 o m.) 
Psammophis schokari F o r s k. 
6 
12 
7 
15 
8 
9 
Malpolon moilensis R e u s s 
11 
10 
Lytorrhynchus diadema (D. & B.) 
Coronella amaliae (B o e t t.) 
Coronella girondlca (Daud.) 
M&croptodon cucullatus (Geoff. St. H.) 
13 
Coluber hippocrepls (L.) 
Coluber algirus Jan. 
Coluber virldi/lavus Lacep. 
Coluber diadema (Schlegel) 
Coluber choumowichi (Dom.) 
Natrix maura (L.) 
Natrix natrlx (L.) 
2 
Echis carinatus Schn. 
Vipera latasli Bosca 
3 
Cerastes cerastes (L.) 
4 
Cerastes vipera (L.) 
5 
Vipera lebetina (L.) 
Bitis arietans (Merr.) 



Bromelia's 

plantcn -,·oor oe1•wond- en 

woestijnterrarinm 

~1. van Uckum · A•nstclvecn 

met foto'• YOU d e • e hrljver 

Enige jaren gelcden (Lacerta XVI. No. 1/ 2) 
heb ik iets geschreven over bromelia"s. die m.i. 
de p lanten zijn voor een oerwoudterrarium. Er 
zijn cchter ook nog enkele soorten die in een 
wocstijntcrrarium thuis horen. maar dat zijn 
helaas juist de minder bekende en moeilijkst 
verkrijgbare soorten. 
T oentertijd ·waren er in de handel slechts enkele 
soorten. en dan nog sporad isch. verkrijgbaar. 
T egenwoordig worden er echter steeds meer 
soorten aangcboden en daarmede wordt voor 
ons terrariumhouders de mogelijkheid geschapen 
om meer a fwisseling in de beplanting van ons 
terrarium aan te brengen. 
Er kleeft echter nog wei een bezwaar aan deze 
handelsplanten. want. vooral de thans nag min
der bekende soorten. zijn nogal prijzig, varierend 
van f 5.- tot f 7.50 per stuk. H et zijn dan 
echter meestal goed uitgegroeide planten en 
jonge planten zijn vrijwel altijd goedkoper. T ach 
moet u zich door deze prijzen niet direct Iaten 
a fschrikkcn. want a ls u zich een bepaald exem
plaa r aanschaft en goed en doelmatig verzorgt. 
dan koopt u zo"n plant cigenlij k voor het Ieven. 
Weliswaar sterven de meeste bromelia"s na de 
bloei af. maar niet eerder. of ze hebben aan de 
wortelvoet of tussen de onderste bladeren een 
o f meer jonge planten gevormd. die als ze o nge
veer de halve g rootte van de moederplant 
hebben. heel gemakkelijk van deze kunnen wor
den verwijderd om zich dan verder als zelf
standige planten te ontwikkelen. 
De in bovengenoemd nummer van LACERTA 
beschreven en a fgebeelde Nidu/arium fu/gens 
kocht ik een jaar of acht geleden voor f 8.50. 
Deze plant b racht 2 jonge planten voort. d ie 
zelf na ca. I Yz jaar resp. 2 en 3 jonge plant en 
opleverden en deze op hun beurt weer elk 2 
jonge plimten. Als ik hiervan niets had weg
gegeven. had ik momenteel ca. 20 exemplaren 
van deze soort gchad . Een goede geldbelegging 
dus. De o ntwikkeling verloopt dus min of meer 
als een meetkundige reeks en vcrschaft een 
prachtige rnogelijkheid orn rnct anderen tegen 
andere soorten te ruilen. 
B~ornclia "s zij n zecr gernakkclijk te verzorgen 
en daar ze bijna a llc epiphy tisch Ieven (d.w.z. 
op bomen en takken. doch zonder dat ze op 
hun gastheer parasitcren) lenen ze zich bij uit
stek tot het nabootsen van cen oerwoud
bcgroe iing. Als vocdingsbodern gebruiken we 
een rnengsel van gehakte varenwortels (kan 

Kl~in terrarium met bromclia'!J, 
Op de slam van links onder af: Neoregelia hybr.; 
Aechmea rccurvota; Aeclw1ca orlandiana; Neorcge· 
lia ampullacea en Tillandsia b rociJycaulos. Boven· 
aan de achterwand: Aechmea racinae . Op de lakken 
vo6r : de hangende Tillandsia usneoicles. Rechts op 
de voorgrond: jongc plant van Ncorcgelia ampulla
ceo en Aeclunca marmorata. 

eventueel weggelaten worden ). sphagnum 
(veenmos) en wat bladaarde. De wortels van 
bromelia "s dienen voornamelijk tot verankering 
van de plant aan boom of tak en nemen slechts 
weinig voedsel o p. De voedselopname geschiedt 
in de door de binnenstc bladeren gevormde 
koker. waar zich speciale cellen bevinden. D eze 
kokcrs dienen dan ook voortdu rend met water 
te zijn gevuld. Ook bevinden zich aan de 
buitenzijde van de bladeren vaak schubben (de 
prachtige grijsma rmering van Aechmea {asc'nfa 
wordt b.v. door deze schubben veroo-zaakt\. 
die in staat zijn vocht en voedsel uit de Iucht 
op te nemen en bij droogte het uitdrogen van 
de plant tegen gaan. Er zijn zelf bromelia"s d ie 
helemaal geen wortelstelsel bezitten. doch lette~
lijk aileen van de Iucht (vochtigheid) Ieven. 
Het bekendste voorbeeld hiervan is wei het zgn. 
Spaanse Mos. Tillandsia usneo:des. dat een vcr
spreidingsgebied heeft van Flo rida tot ver in 
Zuid-Amerika. 
Welke soorten komen nu min of meer rege!
matig in de ha ndel voor? 
Allereerst verschillende Cryptanthus-soorten. 
Dit zijn eigenlijk bodembewonende bromelia"s 
uit Brazilic. die nict zo erg groat worden. maar 
die oak heel geschikt op cen ep:phy tenstam 
kunnen worden gemonteerd en daar Iustig ver
der grocien. 
De bekendste soort is Crypfantlw s b iviffafus. 
met zijn spits uitlopende. smalle. soms iets ge
golfde bladeren. waarover 2 geelach tig-witte tot 
rose strepen ]open. die in een stervorm uiteen 
staan. 
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Cryptanthus zona/us hecft veel bredere en lan
gerc bladeren. die een overdwarse zilverachtige 
zigzag tekening hebben en waarvan de onder
zijden wit beschubd zijn. Er bestaan nog twee 
varicteiten van deze plant. nl. Cr. zonatus uar. 
uiridis. die. evenals de stamvorm groen is. doch 
de witte schubben aan de onderzijde mist en 
Cr. zonatus uar. fuscus. waarvan de bladeren 
bruinrood zijn. 
Cryptanthus beuckcri wijkt in u:terlijk vrij sterk 
af van de overige soorten. daar de blade:en 
hier een du idelijke s tengel bcz:tten. De tot 15 
em lang wordende. lichtgroene bladeren hebben 
cen fraa:e. witte marmertelcen:ng. 
Cr. /accrdae heeft 2 pracht:ge zilveren langs
strepen op de bladeren. De vorm is bij deze 
soort oak weer s tervormig. 
Er wo~den oak nogal cens hybriden {soort
k~u 'singen) aangeboden. d ie meestal zeer fraai 
gekleurde bladercn bez:tten en de laatste tijd 
ziet men oak nogal eens de zeer mooie Cr. 
bromeleo!des uar. tricolor aangeboden. De bla
deren zijn bijna geheel wit met greene over
langsc strepen. die. als de plant voldoende licht 
heeft. met een rose waas worden overtrokken. 
De bloei van Cryptanthus ;s vrij onbedu:dend 
en de kleine. w:tte bloempjes bloeien slechts 
een dag. Er worden meestal rijkelijk jonge plan
ten gevormd. vooral bij Cr. biuittatus. 
Tot de echte epiphyten behoren de Vriesea
soorten. die meestal uit de regenwouden af
komstig zijn. De bladeren zijn meestal zacht. 
ongetand en vormen grate rozetten. Deze soort 
wcrd genoemd naar de Nederlandse botanicus 
W. H . de Vriese (1807-1862). 
De bekendste soort is de V riesea splendens en 
haar. oak onder deze naarn aangeboden H ybri
den. De donkergroene. tot 35 em lange blade
ren hebben fraaie zwart-bruine dwarsbanden en 
oak de bloei is buitengewoon fraai. Uit de 
koker steekt een bloeistengel omhoog met een 

lle l lerrnrlum von de •eh rij .. er 
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aar van prachtige rode schutbladen (bracteeen). 
waaruit de kleine gelc bloempjes tevoorschijn 
komen. V riesea splendens is een van de zeer 
weinige soorten. die zich zelf bestuift. zodat hct 
mogelijk is om er zelf zaad van te winnen. H et 
rijp worden van het zaad duurt echter enigc 
rnaanden! 
Van deze soort en haar hybriden zijn vaak 
kleine planten verkrijgbaar. waarvan de prijs 
beduidend lager ligt (f 1.50 a f 2.- ) dan van 
volwassen, bloeiende planten (f 8.50 a f 12.-). 
Er worden maar weinig ( I a 2) jonge planten 
gevormd. die vlak naast de bloeistengel tevoor
schijn komen. 
Vriesea carinata is egaal lichtgroen. blijft vrij 
klein en bloeit met een aar van gele, aan de 
punten rode bracteeen. waaruit gele bloempjes 
tevoorschijn komen. De bloei duurt, evenals van 
de meeste Vriesea's. enkcle weken. 
Vriesea saundersii heeft blauwgroene. met rode 
vlckjes bezaaide ca. 20-25 em lange bladeren. 
die aan de punten omlaagkru llen. De bractecen 
zijn lichtrood en de bloemen geel. Ook van dezc 
soort ziet men de laatstc tijd nog a l eens jonge 
en dus vrij goedkope planten. 
Zeer grate planten vormt Vricsea hieroglyphica. 
Ca. 50 em lange bladeren. die 10 em breed zijn. 
green van kleur met een donkergroene hiero
glyphentekening aan de bovenzijde en zwarte 
banden aan de onderzijde. De bloeistengel is 
ca. 80 em hoog en verdcelt zich in verschillende 
aren met greene bracteecn en gele bloemen. 
Even groat. met een nag iets hogere bloei
stengel. wordt Vriesea fenestra/is. H iervan zijn 
de bladeren b1eekgroen met een donkergroene 
nettekening dooraderd. De aar zelf is ca. 45 em 
lang met greene. donkerbruingevlekte bracteeen 
en geclgroene bloemen. 
Eveneens echtc oerwoudplanten vinden we bij 
de Guzmannia-soorten. 
Guzmannia monostachya wordt v rij groat. De 
lichtgroene. 3 a 4 em brede bladeren vormen 
een dichte rozet. U it de koker komt een bloei
stengel. die roodgekleurde bracteeen draagt. die 
aan de onderzijde zwart zijn. De bloemen zelf 
zijn wit. De bloei duurt slcchts enkele dagen. 
Ook deze soort bcstuift zichzelf. zodat men 
zaad kan winnen. De mccstal 2 jonge planten 
komen uit de onderste bladoksels tevoorschijn. 
Veel zeldzamer is Guzmannia minor. die oak 
veel kleiner blijft. De bladeren zijn I a 2 em 
breed en ca. 20 em lang. spits. green gekleurd 
en soms. bij voldoende Iicht. enigszins rood
achtig geaderd. De bracteeen zijn spits en 
helderrood; de bloemen wit. Ook deze plant 
bloeit slechts kort en vorrnt maar weinig jonge 
plan ten. 
Weer een andere groep epiphyten vormen de 
Bilbergia-soorten. die meestal veel hardere. 
leerachtige bladeren hebben en daardoor veelal 
oak direct zonlicht kunnen verdragen en een 
wat drogere atmosfeer. 
De bekendste is wei Bi/bergia nufans. Deze plant 
met haar greene. met een grijs waas overtrok
ken bladeren bloeit met een rose, knikkende 
aarvormige bloemtros. Het is een van de ge
makkclijkst bloeiende bromelia's en bovendien 



is deze plant letterlijk zeer .. scheutig " met het 
vormen van uitlopers. zodat men a l na betrekke
lijk korte tijd een hele bos bijeen heeft. 
Verder wordt van dezc soort nog wei cens 
Bi/bergia zebrina aangeboden. die echter zeer 
groot wordt. De bladeren zijn ca. I m lang, star 
en stijf. min of meer recht op staand. groen met 
witte dwarsbanden. 
Ook Bilbergia saundersii en hybriden daarvan 
ziet men nu en dan bij de bloemisten. De blade
ren hiervan zijn slechts 35 em lang. dik, leer
achtig . van hoven groen en van onderen rood
bruin. gee! gevlekt en geband. De plant vormt 
meerdere jonge p lanten. 
Van de Aechmea-soorten is A cchmea fasciafa 
wei de bekendste, met haar g rijsgroene blade
ren met Iichte d warsbanden. die cen grote koker 
vormen. waaruit als een soort pocderkwast de 
blocm te voorschijn komt met hclder-rose brac
teeen en blauwe bloempjes. Deze plant komt in 
verschillende varieteiten in de handel. 
Verder is A echmea fulgens zeer bekend, met 
groene. vrij slappe bladeren o f. en dan is het 
var. discolor, met aan de onderzijde purper ge
kleurde bladeren. De bloei is trosvorrnig. prach
tig rood met purperviolette bloernpjes. 
Een zeer bijzondere en ze ldzame soort is A ech
mea marmorata. die meesta l slechts 3 a 4 ca. 
30 em lange bladeren heeft. die samen een buis
vormige koker vormen. De kleur is g roen met 
roodbruine vlekken. De bloeistengel en de brac
teeen zijn scharlakenrood en de bloem violet
blauw. 
Neoregelia en Nidula rium lijken soms erg vee! 
op clkaar. H et zijn voornamelijk breed uit
grociende, grote rozetten vorrnende p lanten. 
Neorege/ia ( syn. Aregelia) caro!inae var. tri
color ziet men vrij vaak aangeboden. De blade
ren zijn slank en spits. groen met overlangse 
geel-witte strepen. T egen de bloeitijd kleuren de 
binnenste bladeren, die de koker vormen. prach
tig rood. De bloemen zelf. die in de koker weg
gescholen zitten zijn violet. 
Een heel andere vorm heeft Neoregelia ampul
lacea, die meer aan een Bi lbergia doet denken. 
Deze zeldzame soort is grauwgroen gekleurd 
met bruin-rode v lekken. De bloempjes zi jn 
blauw. 
Nidularium ft1lgens en N . irmocenfii zijn v r ij 
fors. De groei is a ls bij Neoregelia caro/inac. 
Ook hier worden de binnenste bladeren in de 
bloeitijd vuurrood. 
Als laatste oerwoudplanten komen we bij de 
zeldzarne. bijna nooit in de handel komende 
Tillandsia-soorten. H et is n ie t a ileen de zeld
zaamheid. maar ook de vormenrijkdom. d ie voor 
velen aanleiding is . uitsluitend Tillandsia's te 
verzamelen. Oat ze praktisch nooit in de handel 
zijn. wordt veroorzaakt door de zeer langzame 
groei. Uit zaad gekwcekt duurt het vaak 2 jaar 
eer een plant 2 em hoog is! En rneestal duurt 
het een jaar of zes. zcven. eer ze blocien. D at 
d uur t de kwekers te lang en is te kostbaar. Om 
deze planten in zijn bezit te krijgen. zal men dus 
meestal een beroep moeten doen op a ndere lief
hebbers of een enkele kweker. d ie u it liefhebbe
rij toch nog een dee! van zijn kassen voor deze 
p lanten beschikbaar houdt. 

Epiphytcnstam: 
Link s: Gu zmannia minon half daar nchter jonge plant 
van Aeclunea racinae; daarnaast: Ncoregelia spec. 
en tegen de stam: Nidu/arlum bilbergioides. Op de 
stam, van onder naar bovcn : Vriesea hieroglyphica; 
Vriesea splcndens, schu in daarbovcn rechts : V riesea 
saundcrsii mel daarachtcr Aechmea bracteata. In het 
midden de grote Guzmannia monostachya, met bloci
s tengcl waaraan zaaddozcn . Daarboven: Guzma.1.'!io 
hybr. (in termedia1} en een onbek ende bromelia, ver
mocdelijk ccn Aechmea.soort. 

Van de Tillandsia's. die hct gemakkelijkst t::
verkrijgen zijn. noem ik: 
Tillanclsia butzii (syn. T . variegata) met haar 
groene. gemarmerdc. stengelachtige bladeren. 
die zich in aile r ich tingen draa:en. en die tot 
30 em la ng worden. De bloe:stengel i s vertakt 
met groene bractcecn en lila bloesem. 
T. bulbosa is knolvormig aan de voet. Lijkt 
overigens sterk op T . buf=ii. De bloe:stengel en 
bracteeen zijn rood-oranje. De bloesem v:olct 
met gele meeldraden. 
T. erubescens (syn. T . ionantha) wordt slechts 
8 a 10 ern hoog met talrijke b laderen. die dicht 
opeen zi tten. De bloempjcs zijn klein en rose 
gekleurd en zitten aan cen aarvo~mi ge. vertakte 
stengel. 
T . cyanea (syn. T . /indeni frico!or) ziet men 
thans ook wei eens in de handel. Deze p la nt 
heeft een dichte rozet van vele . zeer smalle. 
iets hoi staande. egaal groene bladeren. De 
bloei bestaat uit cen soort aar op v rij korte 
steel. waarvan de bractcecn rose tot v:olet zijn 
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en de bloemen zelf vrij groot en violetblauw 
gekleurd. 
De bekendste Tillandsia is de in het begin van 
dit artikel reeds genocmde T. usneo:des (Spaans 
Mos). Deze plant hee ft aileen als kiem een 
wortelstelsel maar groeit later geheel zonder 
wortels verder. Zij is dus cxtreem atmosferisch. 
De bladeren zijn 3-8 em lang. rend. grijsgroen 
geschubd. Deze plant kan zeer dichte bossen 
vormen, maar is in hct terrarium niet makkelijk 
geed te houden. 
We hebben hierboven een klein overzicht ge
geven van de epiphyten. waarvan enkele cchter 
ook wei op de bodem groeien. De vormen- en 
soortenrijkdom van deze bromelia's is geweldig 
(bv. Aechmea 130-150 soorten; Bilbergia 50-60; 
Cryptanthus 20; Guzmannia 80-90; Ncoregelia 
ca. 40: Nidularium 23; Ti llandsia: meer dan 
400!) Naast deze epiphyten kennen we in de 
bromeliafamilie ook de xerophyten, dus abso
lute aardbewoners. die veelal in droge. steppe
achtige gebieden of op rotsen voorkomen. Deze 
soorten zijn bij uitstek geschikt voor een woes
tijnterrarium. Jammer is hct cchter. dat deze 
soorten geen bijzondcre waarde hebben als 
kamerplanten en dus vrijwcl nooit in de handel 
komen. Ook hier is men dus aangewezen op 
liefhebbers of een kweker-licfhebber. Ze zijn 
echter meestal vrij gemakkclijk uit zaad op te 
kweken. 
De bekendste bromelia is de Ananas comosus, 
die de ons zo bekende ananasvruchten Ievert. 
En deze kan men vrij gemakkelijk aanschaffen 
door het kopen van cen verse, frisse ananas. 
Bij een goede vrucht vindt men aan de onder
kant uitlopers, die men kan afsnijden. De snij
wond laat men drogen of w rijlt men in met 
houtskoolpoeder. Dan wordt de stek in matig 
vochtige. zanderige aarde gepoot, waarna de 
plant. die echter zccr groot kan worden, wel
dra zal gaan groeien. 
Dyckia-soorten zijn buitengewoon geschikt. De 
bekendste is Dyckia brevi/olia, vrij klein blij
vend met ca. 20 em lange. stckelige bladeren. 

Xcrophyten: 
P/tcalrnia angustllollm Dyckla brevl/olia en Heclltya 
lept ostacllya. 

waarvan de binnenste rechtop staan en de bui
tenste gebogen afhangen. De bloeistengel is 
glad en de bloemen zijn geel. 
Hechtia-soorten hebben. evenals de Dyckia's 
behoefte aan vee! Iicht. Ze vragen eigenlijk om 
een zeer nonchalante behandeling. zeals schrale 
grond en weinig water om goede kleur en een 
karakteristieke groci te vcrkrijgen. 
Pitcairnia's zijn ook zeer zeldzaam. Ze vormen 
echter vee! zijscheuten. De meesten worden zeer 
hoog en verdragen gcen hoge temperaturen. 
want vele van de ca. 180 soorten groeien in het 
Andesgebergte neg op hoogten van 2.000-3.000 
meter. 
Ook de Puya-soorten worden zeer groot, som
mige zelfs enkele meters hoog. Ook zij komen 
neg op grote hoogten voor, zodat ze vee! weg 
hebben van de Pitcairnia's. 
Wie meer w il weten over Bromeliaceen schaffe 
zich het rijk ge'illustrecrde hoek van Walter 
Richter aan; .. Zimmerpflanzen von heute und 
morgen - Bromeliacecn" - Neuman Verlag 
Miinchen. Prijs OM 24.-. Hij zal er vee! ple
zier aan hebben. 

Naar aanleiding -van • • • • 

n. lU. ~(eyer - AtnMfciTCCD 

Twee interessante rcacties op mijn artikel over 
de kweek van Phyl/omedusa hypochondria/is 
Naar aanleiding van mijn artikel over de kweek 
van Phyllomedusa hypochondria lis in het juni
nummer van LACERTA jaargang 1962 mocht 
ik verschillende reactics ontvangen. welke ik 
u niet wil onthouden. Zo schreef Dr. R. 
0 e s e r, de welbekende kikkcrkweker mij als 
volgt: 
.. Het was voor mij boeiend tc lczen hoe u bij 
deze bijzondere kweek zo nagenoeg a lles aan 
vreugde en teleurstellingen hebt ondervonden, 
hetgeen ik heb meegemaakt bij het kweken van 
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ca. 40 verschillendc soorten tropische kikkers 
in de loop van de laatste 35 jaar. Vooral bij de 
kweek van de zwart-groene .. Baumsteiger" 
(Dendrobatus auratus) - waarvoor ik mij zo 
bijzonder vee! moeite getroost heb - was het 
bederven van de eieren en het optreden van 
gebreken bij de metamorphose (het ogenschijn
lijk ontbreken van de voorpoten) het onopge
loste probleem. 
Over dit .. ontbreken van de voorpoten" bij de 
metamorphoserende larven zou ik graag neg iets 
meer willen zeggen. want dit is een probleem. 
waarin de wetenschap zich neg niet erg ver-



diept heeft ofschoon het toch alleszins de moeite 
waard is, dit nader te bestuderen. 
1. Men weet dat de schildklier (Thyreoidea) 
bij de metamorphose een belangrijke rol speelt. 
2. Gewoonlijk bevinden zich de voorpoten van 
de larven voordat deze metamorphoseren ~n 
huidzakjes. Zij zijn reeds volledig ontwikkeld, 
maar verborgen. Gezonde dieren bewegen deze 
ledematen al enigszins in de zakjes. hetgeen 
men. omdat de zakjes doorzichtig zijn. soms 
duidelijk kan waarnemen en dan zijn de lar
ven blijkbaar plotseling in staat met ·~en ruk 
de poten uit de zakjes te bevrijden. De om 
welke reden dan ook z:eke of beschadigde d:e
ren kunnen dit echter niet. Pogingen om met 
een stomp haakje de voorpoten uit het zakje 
te halen gelukken meestal zonder veel moeite. 
Dan blijkt echter dat de voorpoten verstijfd of 
verlamd zijn. De poten blijven ntlar binnen ge
richt. bewegingsloos en de jonge kikkers sterven 
zonder te hebben gegeten. Wat de oorzaak is. 
dat de groei van de poten n!et doorzet, weet ik 
niet. Ik weet aileen. dat de aanleg voor deze 
kwaal voor verschillende soorten zeer variabel 
is. Ik heb dit vooral opgemerkt bij Dendrobates. 
H y/a' s. minder vaak bij Rhacophorus, daaren
tegen niet bij Umnodynastcs. 
Dit houdt zeker verband met de samenstelling 
van het water. dat. of tox:schc stoffen bevat. 
of een of andere belangrijke stof mist. Zecr 
zeker kan ook een hoge Ph-waardc een rol 
spelen. Een hoge Ph (hoge alkaliteit) kan ook 
zonder waterpest (Elodea) in oud vervuild 
water optreden en bijv. de kalkstofwisseling 
verstoren. 
Ik heb er ook aan gedacht. dat een gebrek aan 
jodium een verminderde werkzaamheid van de 
schildklier bewerkstelligen kan. zodat deze de 
taak bij de metamorphose niet vervullen kan. 
lk heb echter door toevoeging van jodiumzout 
aan het water geen verbetering kunnen konsta
teren. Misschien speelt ook een qebrek aan 
vitaminen een rol. Een gebrek aan B-vitaminen 
kan zenuwverlammingen veroorzaken. Het zou 
denkbaar zijn, dat de voorpoten bij hun snelle 
groei onder ongunstige voorwaarden ( ingeslo
ten zijn in het zakje) tot een bepaalde tijd. d:e 
reeds voor de eigenlijke metamorphose liggen 
kan. op een bijzonder vitaminenrijke voeding 
aangewezen zijn. 
De foto' s van de misvormingen zijn typerend 
en mij geheel vertrouwd. Ik geloof. dat men bij 
het derde dier van links heel goed kan zien. 
dat de voorpoten in de zakjes zitten aan beide 
kanten van de hals. 
Misschien zouden betere resultaten behaald zijn, 
wanneer de larven kouder gehouden waren. 
Volgens mijn mening worden de eieren van 
Phy/lomedusa hypochondria/is hoven stromend 
water afgezet en dat is in de tropen meestal 
niet zo warm. Ik heb altijd de indruk. dat het 
symptoom van het niet doorkomen van de 
voorpoten bij larven die zeer warm gehouden 
worden, vaker optreedt. 
Zoals u ziet, zijn er veel vragen en weinig ant
woorden. Het zou mij verheugen. wanneer 
LACERTA het bovenstaande thema ter discus
sic wilde brengen. Missch:en neemt dan iemand 

van de wetenschap. die over het vereiste 
laboratorium beschikt, deze zaak ter hand." 
Ik ben Dr. R. 0 e s e r zeer dankbaar voor zijn 
commentaar en Iaten wij hopen, dat inderdaad 
een man van de wetenschap de kwestie van de 
misvormingen wil onderzoeken. 
Een andere spontane reactie ontving ik van de 
heer W. C. A. B o k e r m ann uit Sao Paulo. 
Brazilie. Omdat ik in de litteratuur zo weinig 
heb kunnen vinden over de levenswijze van de 
Phyllomcdusa hypochondria/is in het land van 
oorsprong, heb ik de heer B o k e r m a n n ver
zocht mij hierover in te lichten. De heer 
B o k e r m a n n bericht mij als volgt: 
.. Ook wij hier in Brazilie weten nagenoeg niets 
over Phyl/omcdusa. Ik heb larven van de 
Phyl/omedusa fimbriata opgekweekt en Bertha 
Lutz kweekte ook larven van andere soorten 
op. Ik heb nog nooit eicren van een Phyllo
medusa gevonden. lk mag we) zeggen. dat 
Phyllomedusa's zeer zeldzaam zijn. Gedurende 
de laatste vijftien jaar heb ik bijna 50.000 am
phibieen verzameld en ik vond nog geen twec 
dozijn Phy/lomedusa 's en die ik vond behoo:-
den tot verschillende soorten en waren af
komstig uit verschillende delen van Brazilie. 
Misschien als ik geluk heb een plaats te vinden 
waar de kikkers z!ch verzameld hebben om hun 
eieren af te zetten. dat het dan mogelijk zal 
zijn een flink aantal tc bemachtigen. 
De enige soort waarmee ik een grotere ervaring 
betreffende de ecologic heb opgedaan is de 
Phyllomedusa fimbriata. welke voorkomt in de 
bergen van de Serra do Mar. Het verspreidings
gebied van deze soort loopt waarschijnlijk van 
Rio de Janeiro tot Santa Catarina in het kust
qebergte. De plaats. waar ik de dieren gevangen 
heb is Paranapiacaba ( vroeger Alto de Serra) 
bij de spoorweg tussen Sao Paulo en Santos. 
Het waren slechts enkele exemplaren. Ik kon 
nooit meer dan twee stuks in een nacht vanqen. 
Meestal waren het mannetjes. die leefden in ~hct 
struikgewas hoven het water. Hoewel ik het 
gehele jaar gezocht heb naar eieren. is mijn 
moeite niet beloond geworden. 
Het water is gedurende het gehelc jaar zee:
koel. gewoonlijk ca. 17° C. D:t is de normale 
temperatuur van het water in de kleine berg
beken. 
In Rio de Janeiro heb ik ook Phyllomedusa 
guttata gevonden. die onder dezelfde omstandig
heden Ieven als de P. fimbriata. De tempera
tuur van het water is hier echter iets hoger. Di! 
andere soorten die ik ving zoals de P. bur
meisteri en rohdei-, -!even ook op plaatsen. waar 
het water een temperatuur heeft van 20-23° C. 
In het Amazonegebied. waar ik de grote P. 
bico[or ving. ·was de temperatuur van het water 
bijna 25° C of iets meer in de open gedeelten. 
In de bergbeken. waar het water helder is. be
draagt de Ph 4-5. maar op andere plaatsen ·s 
de Ph 6-7. 
Terugkomende op uw artikel over de kweek 
van P. hypochondria/is. wil ik opmerken dat ik 
het zeer interessant vind, dat de afzettingen met 
slechts kleine tussenpozen hebben plaatsge
vonden en dit dan gedurende een half jaar 
achter elkaar. Dit is een ongewoon verschijnsel 
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bij amphibieen en het zou interessant zijn, wan~ 
neer dit verschijnsei gecontroieerd zou kunnen 
worden en wanneer zou kunnen worden na~ 
gegaan of dit aileen bij P. hypochondria/is 
voorkomt dan wei dat dit veroorzaakt wordt 
door het feit, dat de dieren in gevangenschap 
Ieven. 
Ook interessant vond ik uw mededeling inzake 
de ouders, die uit verschillende gebieden van 
Zuid-Amerika komen. Door verschillende 
auteurs worden deze ais ondersoorten be
schouwd. Men neemt aan cbl.t de amphibieen 
van Noordoost Brazil:e behoren tot de vorm 
voorkomende in Paraquay en Chaco, betgeen 
zoogeografisch aanvaardbaar is. Geen enkeie 
specialist heeft echter tot nu toe een diepgaande 
stu die van dit probleem gemaakt. ·· 
Het deed mij bijzonder veei genoegen deze 
reactie uit Brazilie, het vaderland van de 
Phyllomedusa's te mogen ontvangen en dan 
nog wei van de heer B o k e r m a n n, die door 
Prof. Dr. R. M e r t e n s als een zeer be
kwaam kikkerkenner werd gekwalificeerd. 
Tot slot kan ik nog tot mijn niet geringe 
vreugde mededelen, dat op twee september jl. 
wederom een eierenafzetting van P. hypochon~ 
drialis heeft plaatsgevonden en wei in een 

Scindapsus-blad. Weer was dit legsel het 
resultaat van een paring tussen het Q uit Albina 
en het (J uit Recife. Helaas hadden de kikkers 
dit keer een half verdord blad uitgezocht en de 
oogst was niet groot, slechts 17 levende exem
plaren, waarvan inmiddels al zes zijn overleden. 
SUMMARY 
With reference to the article of the breeding of 
Phyllomedusa hypochondrialls Dr. R. Oeser observed 
that there are several other possibilities which can 
cause misformations with the larvae: the composition 
of the water, a temperature of the water which may 
be too high, Jack of vitamins during the period 
that the legs and arms are growing quickly, a lack 
of iodine. Dr. Oeser recommands that in order to 
solve the problem of the misformations investigations 
should be made by a scientist equipped with the 
necessary laboratory. 
Mr. W. C. A. Bokermann wrote that Phyllomedusa 
in Brasil are rare. During 15 years in which he 
collected more than 50.000 amphibians he only 
collected nearly two dozens of Phyllomedusa origin
ating from several regions in Brasil and of various 
species. 
Phyllomedusa lives in bushes above streams. Tem
perature of the water 20-23° C, in the surroundings 
of Rio de Janeiro and in the areas of the Amazon 
about 25° C. In the streams where the water is very 
clear the Ph. is 4-5 but at the other places 6-7. 
Mr. Bokermann should like to know whether it is 
usual for Ph. hypochondria/is to hedge regularly 
during more than half a year with only small inter
vals or whether this is due to the fact that the 
frogs are kept in captivity. 

Gelooft • • • 

(llolbroohia ntaculata) 
H. J. -.on Gorkum · Den Haag 

Op een bijeenkomst van de Werkgroep Rotter
dam in mei 1962. lootte ik een 9 centimeter lang 
woestijnhagedisje, een toen nog naamloos 
beestje, dat echter een Dove Leguaan, Hoi~ 
brookia maculata bleek te zijn. ,De Wereld der 
Dieren", band ,Reptielen" geeft voor deze 
hagedis een grootte van 20 centimeter; mijn 
exemplaar had een staart van. 5 en een kop en 
romp-lengte van 4 em, zodat mijn beestje nog 
jong moest zijn. En dat biedt ook een ver~ 
klaring voor de tamelijk grote kop en de op
vaJlende vlekkentekening, welke de foto in het 
genoemde hoek niet vertoont. Het diertje deed 
eerder denken aan een stekelloze padhagedis. 
De rug was oranjerood met bruine vlekken; de 
bovenkant van de kop, staart en poten was 
ongevlekt en lets donkerder. Onderkant wit. 
De overeenkomst met padhagedissen was groot, 
niet aJleen in gestalte, maar ook in manier van 
doen. De dove leguaan bewoog zich ook zo 
opvallend snel en ruksgewijs. Hij groef zich in 
op een merkwaardige manier, waarbij hij zich 
hoog op de poten opstelde en hegon te vibreren, 
de kop en de staart het hardst. Dan hoog hij 
het kopje voorover, zakte door de voorpoten en 
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dook langzaam in het zand weg, totdat in schijn 
slechts een onveranderde zandvlakte zichthaar 
was. Het opduiken uit het zand ging op onge~ 
veer gelijke wijze. trillend, waarbij bet dier 
vaak even, met de kop aileen hoven. een tijdje 
hleef zitten rondkijken. Het dier had goede ogen 
en omdat het erg schuw was. hleek het vrij 
moeilijk om hem eens rustig te bekijken. Want 
dan vluchtte hij steeds met een ren weg tot hij 
met een klap tegen een van de wanden van het 
terrarium vloog. Het was merkwaardig, dat de 
hagedis in angst nooit trachtte zich te verber
gen of in te graven. 
Het terrarium was ingericht met een laag zand. 
een pol gras en onder de lamp enige hlokken 
rood graniet, waarop hij bijna niet opviel. Ook 
was een laag drinkhakje aanwezig. 
Gewoonlijk deed ik de lamp aan als ik uit 
school kwam, om een uur of half drie. De tem
peratuur in het terrarium liep dan tot op tot 
plaatselijk 35 graden C, terwijl een deel van 
de bak nauwelijks hoven kamertemperatuur 
kwam. Het leguaantje ging dan altijd minstens 
een kwartier stil zitten zonnen en hegon dan 
rond te rennen, waarbij bet vee) en zeer goed 



sprong. Als ik het terrarium dan opendeed om 
wasmotten en -rupsen te voeren, geraakte het 
dier gewoonlijk in paniek. Na enige tijd cchter 
werd het weer rustig en begon gretig te eten, 
zij het slechts kleine boeveelheden. 
In het eerder genoemde hoek las ik, dat niet 
bekend is of het dier wei kan horen. Een uit
wendige ooropenin~ ontbreekt. Nu kon ik 
echter constateren, dat de bagedis onmiddellijk 
reageerde op onverwachte geluiden en omdat 
iemand mij vertelde, dat trillingen in de onder
grand het dier kunnen alarmeren, heb ik het 
terrarium en ook de hagedis daarin zelf nog op 
een lapje glaswol gezet, maar dat maakte !n de 
react:e op geluid echter geen verschil. Ook nam 
ik de volgende, veel gebruikte proef: Het maken 
van een bepaald geluid bij bet voederen van 
hte dier en zodra hct daaraan gewend is, aileen 
het geluid maken en toezien, of het dier voed
sel verwacht. Hierbij moet op ongeregelde tijden 
gevoederd worden, opdat het dier nict went 
aan voederen op een vast ogenblik. Voor de 
proef maakte ik gebruik van een oud stem-

vorkje. Hoewel mijn Dove Leguaan reeds in 
paniek geraakte, als ik voeder in de bak bracht, 
probeerde ik het toch met de geluidproef. Reeds 
na een week raakte de hagedis al in paniek bij 
het horen van de stemvork en dat beeft me ge
leerd dat deze hagedissen kunnen horen, uit
stekend kunnen boren! 
Door een ongeval werd het beestje helaas ziek 
in augustus van __ dit jaar. Daarbij liep het nog 
een longontsteking op. zodat het stierf op 
25 augustus. En daarmee beb ik een grappig 
hagedisje verloren. dat ik iedereen om zijn 
levendigheid en schoonhe:d beslist kan aan
bevelen. 

SUMMARY 
Experiences with an Earless Lizard, Holbrookia 
maculala, lguanidae. The author kept one specimen in 
a terrarium and observed a young very shy specimen, 
that showed, when frightened, no intention to hide 
or to disappear in the loose sand, but flight in short 
runs, stopped by the cage walls. A few proofs with 
sounds made when feeding the lizard, revealed, that 
it is very well capable of hearing. 

Vergelijkend onderzoek met betrekking tot de 
voeding -van Xenopus lae-vis-lar-ven 

Prof. Dr. A. Stolk - Amsterdam 

met lllu11tratles Tan de llt!hriJTer 

De kweek van terrariumdieren komt hoe Ianger 
hoe meer in het centrum van de belangstelling 
te staan. Terwijl vroeger bij verschillende 
amphibieen en reptielen zelfs niet aan een 
kweek werd gedacht, omdat men deze onder 
kunstmatige omstandigheden bij voorbaat uit
gesloten achtte. is er in de tegenwoordige tijd 
zeker een kentering ten goede gekomen. Her
haaldelijk komt men het bericht tegen. dat de 
kweek van een bepaalde soort uiteindelijk is 
gelukt. Evenals dit bij vissen bet geval is. staat 
of valt een kweek echter met de voeding van 
de jonge dieren, met het noodzakelijk gevolg 
dat men hieraan aile aandacht beeft te geven. 
Het grate belang van de voeding kan duidelijk 
worden gedemonstreerd met behulp van de 
resultaten. die wij indertijd verkregen met een 
voedingsexperiment met de larven van de 
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Figuur l. Larve van Xenopus laevis, leeftijd 106 uur, 
lengte 10 mm, stadium 46. 

Afrikaanse Klauwkikvors, Xenopus laevis 
( D a u d i n). Het leek ons daarom gewenst om 
die resultaten in het kort mede te delen. 
Het experiment werd verricht met larven af
komstig van eenzelfde kweek. Toen de larven 
na 106 uur een lengte van gemiddeld 10 mm 
hadden bereikt. corresponderend met sta&um 46 
van de normentabel van N i e u w k o o p & 
F a b e r ( 1956). figuur 1. werden zij in twee 
groepen verdeeld. De eerste groep werd gevoed 
met brandnetelpoeder (Herba urticae) en ge
droogde gist. terwijl de tweede groep een voe
ding kreeg van gedroogde runderlever. De 
dieren van de beide groepen werden onder abso
luut gelijke omstandigheden gehouden en ston
den bloat aan een · diffuus daglicht. omdat een 
sterke lichtintensiteit voor hen niet nodig is en 
misschien zelfs wei schadelijk kan zijn. 
Op de leeftijd van 408 uur werd het experi
ment beeindigd om de verkregen resultaten met 
elkaar te vergelijken. De larven van de eerste 
groep bleken een lengte van gemiddeld 36 mm 
te bezitten. overeenkomend met stadium 51 van 
de genoemde normentabel, figuur 2, terwijl de 
gemiddelde lengte van de larven van de tweede 
groep slechts 15 mm bleek te zijn - stadium 
48. figuur 3. 
Een enkele blik op de gegeven afbeeldingen is 
ruimschoots voldoende om zich te overtuigen 
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Figuur 2. Larve van Xenopus laevis, opgekweekt 
m£t brandnetelpoeder en gedroogde gist, leeftijd 4':18 
uur, lengte 36 mm, stadium 51. 

van het fe:t. dat de eenzijdige levervoeding een 
remmende invloed heeft op de ontwikkeling. 
Bovend:cn b!cek ons, dat bij de met !ever ge
vo2derde dieren een bepaald percentage abnor
maliteiten werd gevonden. De conclusie is daar
om zeker gerechtvaardigd. dat men bij de opfok 
van jongbroed z:ch niet al te snel op een be
paalde voeding moet vastleggen. maar dat ver
schillende voedingsmethoden in dit opz:cht met 
elkaar moeten worden vergeleken. Daarna kan 
eerst het definitieve voedingsschema wo:-den 
vastgesteld. 

Figuur 3. Larve van Xenopus laevis, opgekw~·~kt · 
met fijngewrevcn runderlevcr, leeftijd 408 uur, Iengle 
15 mm, stadium 48. Met de brandnetel-gist-voeding 
werd dit stadium reeds na 170 uur bereikt. 

SUMMARY 
The author draws atten.tion to the importance of 
proper food for good development and rapid growth 
of newborn reptiles and amphibians. Feeding experi
ments on tadpoles of Xenopus laevis with a brief 
discussion of the results show the great influence of 
a chosen diet. 

Aanvullingen en literatuurlijst 

Slangen van Noord · Afril~a 

door Dr. C. J. Marlnhelle 

Sedert het schrijven van mijn artikel in 1959 
werden mij de volgende belangwekkende ge
gevens bekend: 
S a i d B e n G u r h a verzamelde in juli 1960 
in Sbeitla (Tunesie) zeven exemplaren Leptoty
phlops macrorhynchus (Jan.) in verlaten nes
ten van springmuizen van het genus !aculus. 
Op 12 augustus 1961 ving W. Norm an nabij 
Sidi bou Said vier slangen welke ik op naam 
bracht als Carone/la amaliae B o e t t g e r. 
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SUMMARY 

On pages 12 to 16 Dr. C. J. Marinkelle publishes an 
annotated checklist and key to the snakes of Morocco, 
Algeria, Tunesia and Lybia. The list deals with 26 full 
species and contains many notes on the subspecies. 
We give herewith a short list of Dutch terms fre
quently used in the text; the given equivalents in 
English might facilitate following the author in his 
notes. 
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Het eerste exemplaar Lytorrhynchus diadema 
0 u m e r i I & B i b r o n werd voor Lybie ver
zameld door T jab o e in Ghat (Zuid-Lybie) 
in augustus 1961. 
Een exemplaar vanMalpolon moi/ensis Reuss 
is gevangen door L a v o i s i e r nabij Fez in 
Marokko. Ik ontving het dier in juli 1962. Het 
is een flavistische afwijking van deze soort. 

aantal 
algcmeen 
bekend 
beschreven 
beschubd 
bovcnzijde 
flanken 
gedeeld 
gewoonlijk 
giftig 
kleur 
kop 
lichaam 
nachtelijk 
onderscheid 
ondersoort 
onderzijde 
schilden/schubben 
slang 
soort 
verzamelen 
vlekken 
vogels 
waargenomcn 
zeldzaam 
zwart 

o~cember 1962. Cali. Colombia. 

number 
common 
known 
described 
scaled 
dorsal surface 
sides 
divided 
usually 
poisonous 
rolour 
head 
body 
nocturnal 
difference 
subspecies 
ventral surface 
scales 
snake 
species 
to collect 
spots 
birds 
observed 
rare 
black 


