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Anolis bimaculatus bimaculatus 
L. Wijffels 

Anolis bimaculatus bimaculatus 

In 1784 beschreef de Zweedse bioloog S p a r r
m a n in de ,Nya Handlingen" van de Zweedse 
Academie van Wetenschappen te Stockholm 
enige hagedissen van Sint Eustatius. Hoe hij 
aan zijn materiaal kwam, heb ik niet kunnen vin
den; wei waren in die tijd de nabij gelegen 
Maagdeneilanden Scandinavisch bezit en daar
van getuigt nog onder meer de zoologische ver
zameling van de Universiteit van Lund. 
Sparrman's Lacerta bimaculata is een grote, 
zwaargebouwde groene Anolis met lange poten 
en sterk verbrede vingers en tenen; een lange 
kop, een sterk zijdelings samengedrukte staart. 
Kenmerkend zijn ook de Iichte horizontale streep 
boven de aanhechting van de voorpoten en ten
minste een, gewoonlijk twee, diepzwarte oksel
vlek of vlekken. 
De hagedis komt ook voor op Sint Eustatius, 
St. Kitts en Nevis, en wordt op deze eilanden 
,Green Lizard" of ,Blue Lizard" genoemd. Op 
Sint Eustatius is de hagedis zeer algemeen en hij 
wordt vooral op de cultuurvlakte aangetroffen. 
In de ruigten van de Little Mountains ontbreekt 
deze soort nagenoeg geheel, terwijl hij op de 
hellingen en in de krater van de Quill wei ge
vonden wordt. Hij komt tot vlak aan de kust en 
houdt zich vooral op bomen en palen, nu en dan 
op muren op. 
Ano/is bimaculatus is bijzonder schuw en duikt 
reeds weg zodra hij enige beweging buiten het 
terrarium ziet. Ook in de vrije natuur is deze 
hagedis nogal schuw en moeilijk te vangen. Op
vallend was, dat mijn relatie Van den Heuvel 
indertijd vaststelde, dat de hagedissen van St. 
Kitts, die doorgaans wat groter van stuk zijn 
dan de Statiaanse, nog vee] schuwer zijn en een 
verklaring h!ervoor is mogelijk het voorkomen 
van muJi'go's op St. Kitts, die op Statia ont
breken. 
In gevangenschap at deze Anolis graag sprink
hanen en vliegen, evenals spinnen. Prooidieren 
die zich op de bodem van het terrarium bevonden 
werden nooit gegrepen, wanneer de hagedissen 
zich daarvoor op de bodem moesten begeven. 
De minder schuwe Q Q deden dat nu en dan wei. 
Het is wei oppassen met grotere exemplaren van 
deze soort, want een volwassen mannetje heeft 
eens een halfvolgroeide Anolis carolinensis en 
een reeds geslachtsrijp mannetje van Ano/is ro
quet cinereus opgegeten. 

L. Wijffels 



Herpetologischc waarnemingen in Joegosla-vie 

L. G. , f. llocrmr s , fJe u llaag 

In het voorjaar van 1960 (april/mei) bezocht 
ik de volgende p laatsen: Blagaj (bij Mostar). 
Hercegowine. Dubrovnik en Mlini (Dalmatische 
kust). In augustus 1962: Jajce (Bosnie). Ku
presko Polje (Bosnie). Blagaj. Split en Omisj 
(beide plaatsen aan de Dalmatische kust ) en 
Novska in Noord Joegoslavie. 
Enige bijzonderheden over deze plaatsen: 
Novska: moerassig laag la nd. in het stroomge
bied van de Sava. Ma is- en korenvelden. Aan
getro ffen diercn niet ka rakteristiek voor de 
Balkan. Ja jce: zecr woud rijk gebied in Bosnie. 
Beken en varenwouden. Kupresko Po lje : uit
gestrekte hoogvlakte. Als vegetatie aileen laag 
gras en een enkele s truik. Runderen en scha
pcn. Windcrig en I age ternperaturen. Blagaj: 
Karstland. Ka le bergen. schuimende rivieren 
en spaarzarne plantengroei. Eiken en cypressen 
rneest voorkornende bornen. Herpetofauna ty
pisch voor de Balkan. Split. Ornisj. D ubrovnik 
en Mlini: subtropische pla ntengroei; agaven en 
pa lrnen. 
Hem:dactylu~ turcicus turcicus ( Linnaeus) is 
algemeen la ngs de kust. Vooral in de oude ver
vallen rnuren zijn ze 's avonds met de hulp van 
een lantaa rn gemakkelijk te vangen door ze te 
verblinden. Zonnend zoals T arentola rnau
ritanica trof ik ze nooit aan. Bij een frisse zee
wind en !age ternperatuur is H emidactylus zeer 
l!cht van kleur , de staart is dan bijna door
zichtig. Hun biotoop beperkt zich geenszins tot 
muren. ook onder stenen en in struiken op berg
hellingen ka n men ze in het danker zien slui
pcn. Een natte ondergrond vermijden ze. 
Ophisaurus frpodus ( Pallas), de ,.Scheltopusik" 
( = witbuikig) is in het voorjaar ongelofelijk 
talrijk te vinden. Als biotoop zou ik stenige 
muren. weilanden, berghellingen en dorpstuin
tjes willen noemen, maar ze schijnen nauwelijks 
uitgesproken voorkeur te tonen. In mei zag ik 
veel copulerende exemplaren waarbij soms 6 
stuks in elkaar verbeten waren. Ze eten a lles 
wat ze tcgenkornen: wijngaardslakken. naakt
s lakken. wormcn. insecten. muizen, hagedissen. 
slangen ( ook giftige). waarbij het weinig uit
rnaakt o f het leeft of dood is. Bij het vangen 
verdedigen ze zich door het ledigen van de 
darrn, een niet goed te praten handeling die 
duidelijke sporen nalaat. Ze bijten niet en oak 
de staart Iaten ze niet gauw los. Voor )age 
temperaturen zijn ze weinig gevoelig. wei 
schuwen ze g rate hitte. zodat ze tussen 12 en 4 
uur nauwelijks te vinden zijn. Z oals reeds ge
zegd was Ophisaurus in het voorjaar erg talrijk 
en vooral in Bla gaj. Toen ik deze plaatsen 
midden in de droge Joegoslavische zomer weer 
bezocht (augustus) waren ze niet meer te vin
den. Het is waarschijnlijk dat deze hagedis een 
zomerslaap houdt of gedurende de hoogzomer 
aileen in de schemer aktief is. (foto I ). Van 
onze duinhagedis ( Lacerta agifis agi/is L inna
eus} loopt het enorrne verspreidingsgebied in 
de Balkan tot in noordwest Joegoslavie. In 

o,.,.btruru8 nporlutl (l•alln~) 
f "oto L. lloe.,crll 

Bosnie begint het kleine a reaa l van Lacerta 
agi/is bosnica Schreiber, dat zuidelijk Joego
slavie en Bulgarije omvat. De grenzen van haar 
voorkornen zijn echter nog niet precies bekend. 
Ik heb deze ondersoort a ileen in de Kupresko 
Polje gevonden. Verschil tussen de norninaat
vorm en bosnica is vrij subtie l; bosnica wordt 
wat forse r. de kleuren van de 22 zijn Iichter 
dan van agilis, rneestal zi lverig grijs. bij de o o is het groen van bosnica veel bicker. Een 
0 dat ik gedurende I jaar in een terrarium 
hield werd zeer rnak en bleek. bijzonder vraat
zuchtig. Een der a lgemeenste rnuurhagedissen 
in het door rnij bezochte gedeelte van Joego
slavie is Lacerta melisellensis fiumana W erner. 
Karsthagedis is een goede naam voor deze in 
vergelijking met muralis en sicu la vrij onbe
holpen hagedis. Hij is talrijk in de droge dorre 
hier en daar met doornstruikjes begroeide stre
ken. Het sexueel dirnorphisme is groat. De 22 
hebben een bronsgroene ongetekende rug. 
bruingestreepte Hanken en een bleekgele buik. 
De 0 0 hebben over de postdorsale streek een 
donkere lijn en een gele to t lakrode buik. Het 
groen o p de rug is fe ller van kleur. Seide ge
slachten hebben blauwe rnediale schubjes. Hoe
wei het biotoop te vergelijken valt met dat van 
Lacerta sicula carnpestris. zag ik ze noo it in 
zulke grate popula ties. Ze zijn ook minder 
aangewezen op mu ren en menselijke invloed als 
rnestvaalten en tuinen. lk kreeg de indruk dat 
ze in het binnenla nd do nkerder waren dan aan 
de kust. (foto 2). Langs de weg Jajce - Split 
vi ng ik een 0 Lacerta muralis muralis ( Lau
rcnti). het vermelden waard omdat ik sindsdien 
deze soort in Joegoslavie niet meer ben tegen
!lekomen. Zeer fraai is Lacerta oxycepha'a 
Dumeri/ & Bibron. met een bruinzwarte rug 
en voorzien van talrijke vuilwitte puntjes. het 
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Ln ccrla m e l 18cllen8i1< f lu marw 
f olo F. B ecf lln h 

afgeplatte lichaam en de spitse kop lijken deze 
dieren op Lacerta bedriagae (die voorkomt op 
Corsica en Sardinie). Deze werd dan ook be
schreven als Lacerta oxycephala bedriagae 
Camerano 1885. Vergelijkt U maar eens de 
foto van de heer J. van Raam bij het artikel 
van de heer R. Meijer in Lacerta 8, jrg. 2. (In 
dit artikel moet natuurlijk voor Lacerta muralis 
tiliguerta worden gelezen Lacerta tiliguerta tili
guerta Gmelin). Oxycephala is minder fors dan 
bedriagae. Om deze soort te vangen is vee! 
gcduld nodig. Ze zijn zeer schuw en Iaten zich 
moeilijk benaderen. Tijdens de middaghitte is 
het vangen af te raden daar ze dan door de 
schrik aileen a l de staart afwcrpen. Z e Ieven 
bij voorkeur vcrtikaal en schieten met verwon
derlijke snelheid langs de meest steile en gladde 
wanden. Waar ze voorkomen Ieven ze in vrij 
dichte populaties. helaas is het voorkomen vrij 
plaatselijk. Ik zelf vond ze aileen in Mlini. In 
het terrarium houden ze van ruimte. Daar ze 
zwakke kaken hebben moct men ze geen harde 
insecten voercn (geen meelwormen). 
Lacerta sfcula camprestris (de Betta} is een zo 
bekende hagedis dat een bcschrijving achter
wege kan blijven, men ziet deze dieren toch 
ieder voorjaar weer bij honderden bij de han
delaren. Split is volgens Mertens en Wermuth 
(bldz. 141 ) de zuidelijkste vindplaats. M. i. 
breiden ze zich vrij snel naar het zuiden uit; 
ik vond ze namelijk algemeen op 70 km ten 
zuiden van Split. Over niet a l te lange tijd 
zal er dan menging (twee ondersoorten kunnen 
per definitie niet eenzelfde biotoop bewonen, zij 
zullen dus in elkaa r overgaan) plaatsvinden met 
de in Dubrovnik levendc Lacerta sicula rapusae 
Wettstein. Dit is een zeer forse hage
dis die talrijk is in de stad Dubrovnik (oude 
naam Ragusa). Het dier valt op de kademuren 
en daken van huizen sterk op. Het groen heeft 
bij de a a plaats gemaakt voor bruin. Het 
biotoop van Lacerta trilineata frilineata Bedria
gae is als dat van de Parelhagedis (Lacerta le
pida); wegbermen. muren. hellingen. kortom 
avera! waar hct droog is en voldocnde schuil
mogclijkhcden zijn. De jonge dieren zljn egaal 
bruin/ groen met over iedere flank een gele 
lijn {foto 13, bldz. 23 in Klingelhi:iffer dee! 
III). Deze lijnen verdwijnen in het tweede le
vcnsjaar. De keel bij de a a is gee!. nooit 
blauw a ls bij Lacerta viridis waar hij trouwens 
vee! op lijkt al is de tekening fijner en de 
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groene kleur Iichter. Volwassen o o zijn even 
fors als Parelhagedissen en hebben dezelfde 
klemmende kaken. Als voedsel worden sprink
hanen duidelijk geprefereerd. maar ook kevers 
en jonge muizen worden gegeten. Ze hebben 
natuurlijk in een terrarium vee! ruimte nodig 
en moeten daar bij een temperatuur van minstens 
24 graden worden gehouden; de optirnale tem
peratuur ligt rond de 28 graden. Als meest 
algemene landslang vond ik langs de kust 
Coluber gemonensis ( Laurcnti). 
Deze grijze. vrij fors gebouwde toornslang 
wordt niet vee! Ianger dan 100 em. Bij de 
vangst bijten zij wocst om zich heen en sissen 
daarbij luid. Een volwassen o dat ik bij een 
rivier ving waar het aan het drinken was. spoog 
3 onverteerde Lacerta melis ellens:s fiurnana en 
een pluk vacht uit. Elk geschikt biotoop wordt 
gebruikt. voorwaarde is dat het droog is. bij 
voorkeur rotsig met !age begroeiing. Ze zijn 
cen der best in het terra rium te houden toorn
slangen. Als voedsel nemen ze muizen. hage
dissen, sprinkhanen (de jonge dieren) en sian
gen. Voor slangen schijnen ze zelfs een voor
liefde te hebben, zo at een ~ bij mij een pas
geboren Lampropeltis getulus holbrooki Stej
neger! Ze wurgen de prooi niet (zoals trouwens 
aile Colubers) maar drukken met het lichaam 
het slachtoffer tegen de grand, waarbij ze zo 
lang kauwen en trekken tot het dood is (gif
werking?). De vertering is snel. na twee dagen 
is een muis verdwenen en eten ze weer. Men 
moet nooit meer dan een muis tegelijk voeren 
daar ze alles doden maar slechts I of 2 muizen 
eten. De Esculaapslang Elaphc longissima lon
gissima ( Laurenti} is in Joegoslavie plaatselijk 
te vinden. Vooral in Bosnie zijn ze talrijk. Men 
ziet deze dieren weinig daar ze in de zomer 
crepusculair zijn. Ze houden van vrij d ichte 
begroeiing met in de buurt water (beekjes. 
poeltjes enz.). Ze eten als bekend muizen, zijn 
echter kieskeurig in het bewonen van een ter
rarium en grate individualisten. Ook in het 
terrarium zijn ze overdag nauwelijks te zien 
ze houden zich dan verborgen onder stenen en 
dergelijke. Ze baden graag. 

L acerla oxycephala f o l o 11. M. l'an lllreurren 
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Wei gezien maar niet gevangen hcb ik Co/uber 
najadum dalrlii Sclrinz. onge twij(eld de snelste 
slang van Europa. Deze zeer s lanke s la ng fre
quenteert een dermate ruig en moeilijk begaan
baar terrein dat vangen gewoonlijk onmogelijk 
is. Ze zijn echter langs de kust van Joegoslavie 
geenszins zeldzaam. V ia de handel hield ik 
deze mooie slang in het terra rium waarbij bleek 
dat ze zeer warmtegevoelig zijn met optimale 
temperaturen van 26-32 graden en als voedsel 
aileen hagedissen aannamen. Ze hebben van
zelfsprekend vee! ruimte nodig: wi lt U een 
exemplaar met succes houden, dan moet U als 
minimum-mateo van terrarium nemen: 120 x 
SO x SO. Ze hebben geen behoefte aan een wa
terbak: eens per dag fl ink sproeien is voldoen
de. Men kan het best een bodemverwarming 
gebruiken. Helaas zijn hagedissen a ls vocdsel 
moei lijk te krijgen zeker in de winter, toch 
heeft Coluber najadum 2 kleinere hagedissen 
per week nodig. Waarschljnlijk is het mogelijk 
om ze te wennen aan pasgeboren muizen. 
Elaplre situ/a ( Linneaus) , de Luipaardslang is 
bijzonder fraai. Helaas waren ze in door mij 
bezochte streken ncrgens algemeen. het meest 
nog in oude muren. Een excmplaar spoog toen 
hct gevangcn werd cen Hcmidactylus turcicus 
uit. Zc bijten bij het vangen niet. sissen wei. 
Ook dezc E laphe is moeilijk in het terrarium te 
houden. Bij mij hadden ze (2 exemplaren) de 
bcschikking over ecn terrarium van 132 x 60 
x 70 em.. met bodemvcrwarming. een water
bak en vee! klim- en schuilgelegenheid. De 
ternperatuur hield ik overdag op 24 graden. 
's nachts op 16-12 graden. Ze a ten echter 
a ileen hagedissen. 
Ik heb vergeefs gctracht zc pasbehaarde en 
wilde muizen te voeren. Situla is erg gevoelig 
voor mondro t! Als waterslang vond ik als 
meest algemeen Natrix natrix persa {Pallas). 
Het verspreidingsgebied van persa is Klein
Azie, de zuidelijke Balkanlanden tot en met 
Istrie. Dus zeker niet Italic zeals altijd weer op 
de prijslijst van Drs. De Rover staat vermeld! 
In Ita lic komen namelijk twee ondersoorten 
van Natrix natrix (sensu Linneaus) voor: Na
trix natrix helvetica (Lacepede), die ook in 
Nederland voorkomt en Natrix natrix sicula 
(Cuvier), deze in het uiterste zuiden en Sicilie 
Persa is een zeer frailie ondersoort: de vlekken 

achter de kaken zijn roze tot oranje. tcrwijl de 
tekening (die uit vlekken en strepen bestaat) 
zwavelgeel is met een eveneens gele vertebraal
lijn. Ze zijn forser dan helvetica en hebben een 
bredere kop. De dobbelsteensla ng ( Natrix tes
selata tesse/ata ( Laurenti} is a lgcmeen te vi n
den in iedere vorm van waterverzameling. in 
beken. riviercn, poelen en moerassen. Z e eten 
hoofdzakelijk vis en nauwelijks kikkers. Behalve 
in de paartijd zijn ze zelden op het land te 
vinden. 
Landschildpadden zijn karakteristiek voor Joe
goslavie. Bij honderden vindt men in het voor
jaar tangs wegranden en in akkers de gewone 
.. Griekse Landschildpad" Testudo lrermanni 
lremwnni Gmelin. Ze nemen genoegen met elk 
biotoop dat aan de volgende eisen voldoet: n iet 
te vochtig. dat wil zeggen een !age grond
waterspiegel. verder !age begroeiing met volop 
gelegenheid om weg te kruipen voor de mid
daghitte. De vertikale verspreiding gaat tot 
1000 meter. Dit is ook de soort die men elk 
voorjaar bij duizenden in Nederland invoert 
en die men dan op de meest gruwelijke wijze 
ziet opgeslagen in winkcltjes. Dr. H . Lang 
(Salamander. juli 1963) raamt een sterfte in 
Ouitsland voor de eerste winter van 98% Het 
is waa rschijnlijk het overwegen waard uit tc 
zien naar een restrictie van dcze massa-export. 
De zeer bekende moerasschildpad Emys orbi
cularis {Linnaeus) is a lgemeen bij niet sncl 
stromend water. In brede rivicren als de Ce
tinje bij Omisj kon men ze overdag over de 
waterplanten zien !o pen. jagend op waterslak
ken, waarbij ze natuurli jk vee! plantendelen 
binnenkrijgen. Bij Blagaj zaten ze ook in snel
stromende beekjes waarin geen v is lecfde. Ze 
aten hier blijkens de uitwerpselen voornamelijk 
mollusken. Belangrijkste voorwaarde voor het 
voorkomen is. dat er een dikke rnodderlaag op 
de bodem van het water aanwezig is. Een voor
waarde die eveneens van bctekenis is voor 
Natrix. Opvallend is het verschil van kleur 
en tekening bij Emys orbicularis tussen cxem
plaren van het binnenland ( Novska ) en die 
van de kust (Omisj). T erwijl de eerste zwart 
zijn. zonder duidelijke tekening. met a ileen 

Lnee rta trlllne ntn trlllnc ntll ll"drlalln tt 
foto L. llocr;"r• 



aan de kop wat vuilgele vlekjes. zijn die uit 
Dalmatie prachtig gee! gevlamd. ook de mar
gina len zijn hier duidelijk breder uitgestulpt. 
In het voorjaar was elke poe! bczet met on
telbare kikkers en padden. Bij de kikkers over
hcerste Rana ridibunda ridibunda Pallas. Deze 
grate. bruingevlckte kikvors vindt men overal 
waar permanent wate~ aanwezig is; het voor
komen trouwens komt sterk ovcreen met dat 
van Rana esculcnta in Nederland. In Blagaj 
vond ik Rana gracca Boulenger temidden van 
de ridibunda's in een verhouding van ongeveer 
I op 10. Ze zijn onmiddellijk te herkennen aan 
de lange achterpoten. De kleur is bruin. op de 
slaap bevindt zich een donkere vlek. zoals bij 
Rana temporaria. Het tympanum is klein. slechts 
vaag te onderscheiden. De keel is danker ge
kleurd. In de moerassige streken rand Novska 

Colul1e r ::eui O II f! ll lr l ,., 

kwam Rana dalmatina Bonaparte voor. Dczc zeer 
springerige kikker met de enorme achterpoten 
vond ik vooral tussen natte bladeren in Joofbos. 
Hier zaten oak Rana femporaria temporaria Lin
nneus. Hct vie! mij op, dat in het bas een 
bruingele. langs bcken in open terrein een 
roodbruine kleur dominecrde. Boomkikkers. 
H yla arborea arborea ( Linnaeus} . vond ik te
midden van een populatic van Bombina varie
gafa kolombafovici (Bedriaga) in Blagaj . kwa
kcnd en in paring. In Omisj vond ik de geel
buikpadden bij honderden in een beek. De no
minaatvorm komt nog voor in Novska. Het 
vcrschil tussen beide rassen is. dat variegata 
wat kleiner is. donkerder van kleur en minder 
gee! heeft op de bulk dan kolombatovici. ter
wijl de donkere partijen van de bulk vaag zijn 
en doorgaans grijs van kleur. Sala manders heb 
ik helaas maar weinig gezien; enkele exempla
ren van Triturus vulgaris mericlionalis (Bou
lenger) in Novska en Triturus vulgaris dalma
ficus ( Kolombatovic} in Mlini. Deze onder
scheiden zich van de b ij ons zo talrijke Triturus 
vulgaris vulgaris { Linnaeus} door de vierkante 
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vorm als gevolg van zijdelingse huidlijsten en 
het draadvormige staarteinde. 
De groene pad. Bufo viridis viridis Laurenti. 
komt overal voor. Buiten de paartijd zijn ze 
nauwelijks aan water gebonden en men komt 
ze dan oak in vrijwel iedere biotoop tegen. In 
mei waren larven van deze pad reeds aan het 
metamorphoseren. Opvallend bij deze dieren 
is de Iichte kleur met de fel afstekende rode 
vlekken bij koud weer. Meer ge'isoleerd dan in 
de Franse en Spaanse Riviera komt men hier 
ook Bufo spinosus spinosus Daudin tegen. Deze 
pad wordt, als bekend, vrij groat. heeft op 
iedere .. wrat" een stekeltje. vooral goed zicht
baar op de flanken, en is meesta l lichtbruin. 
nooit grijs, met meniekleurige vlekken. 
Enkele a lgemenc wenken voor hen. die naar 
Joegoslavie willcn gaan. U kunt hct beste de 

folu L. lloev••rs 

maanden mei en juni hiervoor kiezen. Wissel 
bezoeken van kustplaatsen af met bezoeken van 
meer in het binnenland gelegen plaatsen. G aat. 
wanneer U slangen wilt ontmoeten. niet aan de 
kust tussen Split en Dubrovnik. daar ze hier door 
de ingevoerde Mungo practisch uitgeroeid zijn. 
Ind:en uw tijd het toelaa t, ga dan in Ieder geval 
naar Hercegovina of beter nog Montenegro. 
maar reken in het binnenland en aan de kust op 
bijzonder slechte wegen voor Uw auto en uur
snelheden van 30 km. Bedenk, met het oog op 
het transport van dieren, dat de zan zeer krach
tig schijnt en dat men in dit enorme land over
a! erg lang op moet wachten! 
Aanbevolen en gebruikte literatuur; W. H el
mich. 1956, .. Die Lurche und Kriechtiere Euro
pas", Heidelberg. Meenemen op reis! R. M. 
Meyer, 1963, .. Herpetologische belevenissen op 
Corsica in 1961 en 1962", Lacerta. 21. 8 bladz. 
59-62. R. Mertens & H. Wermuth. 1960 ... Die 
Amphibien und Reptielien Europas" , Frankfurt 
am Main. Voor correcte nomencla tuur! Dr. W. 
Klingelhoffer, 1956. ..Terrarienkunde... If. Ill 
en IV . Stuttga rt. 
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Enige hesehouwingen naar aanleidiug -van de 

salamanderlong 

Prof. Dr. A. Stollt, Am•terdam · 

De bijzondere lichaamsbouw van de amphibien 
en de speciale omstandigheden waarondcr dcze 
dieren Ieven, kunnen ons in aanraking brengen 
met merkwaardige problemen. Hiervan willen 
wij in dit , artikel een bijzonder intcressant 
vraagstuk, zij het oak zeer in het kart, met 
elkaar bezien. Bij sommige amphibien hebben 
de longen namelijk een zodanige Jengte bereikt. 
dat een efficiente ventilatie van dit orgaan n:et 
meer mogelijk schijnt te zijn. Die longventilatie 
berust voor een belangrijk gedeelte op de zo
genaamde mondbodempomp. T engevolge van 
de verslapping van de spieren. die in de mond
bodem aanwezig zijn, wordt de mondholte aan
zienlijk vergroot en kan. terwijl de mondspleet 
zelf gesloten blijft. de zuurstofhoudende Iucht 
via de geopende neusgaten worden aangezogen. 
Nadat vervolgens de neusgaten door contractie 
van plaatselijk aanwezige spieren zijn gesloten, 
vindt een krachtige samentrekking van de 
mondbodemspiererr · plaats met als gevolg een 
belangrijke verkleining van de mondholte. De 
zuurstofhoudende Iucht wordt dan via de lucht
pijp in de 1angen geperst, waar de gaswisseling 
door de dunne wand . van de longzakken heen 
kan plaatsvinden ... Op overeenkomstige wijzc 
wordt de afgewerkte. koolzuurhoudende Iucht 
.door de mondbodempomp teruggezogen en via 
de geopende neusgaten verwijderd. Voor extra 
ventilatie kunnen de rompspieren nag worden 
ingeschakeld. De genoemde bewegingen van 
neu~g.aten, . mondbodem en romp zijn duidelijk 
biL.h~( levende dier te constateren. Iederc bc
langstellende ~ terrariumliefhebber kan zich door 
rustige observatie van de genoemde verschijn
selen overtuigen en hij kan zelfs mctingen doen 
met betrekking tot de duur van die ver
schijnselen. ·. . :J. 

Op theoretische · gronden kan nu worden afge
leid1 dat. de mondbodempomp effectiever kan 
funCtioneren. wanneer de afstand tussen de 
beide kahkgewrichten toeneemt. Bij de amphi
~i~n .n~emt men dan ook een duidelijke tenden
tie waa·r om brede, ]age schedels te ontwikke
len. Dit kan duidelijk blijken uit het feit. dat de 
verhouding tussen . de hoogte van de hcrsen
schedel en de afstand tussen de beidc kwa
draatsbeenderen ongeveer 6 bedraagt bij de 
oudste palaeozoische amphibien die ons bckend 
zijn, terwijl die vcrhouding bij Eryops 15 is en 
bij sommige recente amphibien zelfs 25 kan bc
dragen. S c h m'a II h au sen heeft dienaan
gaande in.l957 een vergelijkend onderzoek ge
publiccera. Vol gens H e r t e r ( 1941 ) vindt de 
Jongventilatie bij salamanders op overeen
komstige wijze als bij de kikkers en padden 
plaats, maar waarschijnlijk is deze minder 

efficient. In verhouding tot de Jichaamslengte 
is de afstand tussen de beide kwadraatsbeende
ren immers slechts gering en dientengevolge de 
mondbodempomp wat a) te zwak. Bovendien 
moet de grote lengte van de Iangen in dit op
zicht nog als cen extra ongunstige factor wor
den beschouwd. 
Het leek ons interessant om met deze gegevens 
voor ogen de Iangen van cen aantal salaman
dersoorten microscopisch te onderzoeken. Bij 
Amphiuma tridactylum. Amphiuma means, Siren 
intermedia en Siren lacertina kwam daarbij iets 
belangwekkends aan het Iicht. In de longwand 
en tussenschotten die de longzakken begrenzen, 
bleek namelijk een aanz!enlijke hoeveelheid glad 
spierweefscl aanwezig te zijn. De vezels waren 
op een ingewikkelde wijze met clkaar vervloch
ten en vormden plaatselijk zclfs een laag van 
I mm dikte. Dit gladde spierweefsel moet onge
t~Jijfeld naast de mondbodempomp en de romp
spieren een belangrijke rol spelen bij de long
ventilatie. Bij voortgezet onderzoek is ons 
gebleken, dat dit gladde spierwecfsel oak in de 
Iangen van andere amphibiensoorten en ook 
van bepaalde reptielen wordt gevonden. De be
tekenis daarvan dient dus zeker niet te worden 
onderschat. 
Deze kwestie heeft bovendien nog een prakti
sche zijde. Het is ons namelijk gebleken. dat bij 
hogere temperaturen niet slechts de lichaams
bewegingen, maar ook de longbewegingen ten 
gevolge van de gladde spieractiviteit toenemen. 
Wanneer men de dieren bij een lagcre tempera
tuur houdt dan die welke voor de desbetref
fendc soort cigenlijk toelaatbaar is. dan neemt 
de gladde spier-activiteit van de Iangen af en 
vermindert noodzakelijkerwijs de longventilat!e. 
Het is zeker nict te ver gezocht om hierin cen 
oorzaak of ten minste een van de oorzaken te 
zien voor de longontsteking, die bij terrarium
dieren nogal eens optreedt. Bij de dieren d!e 
men ons van tijd tot tijd ter sect:e opzendt, ~e
vindt zich altijd een behoorlijk percentage ge
vallen van longontsteking. Ook met het oog 
op een doelmatige longventilatie is het dus 
zeker aan te bevelen om de terrariumdieren )Jij 
een niet al te )age temperatuur te houden. 
Als bijzonderheid kan nag worden vermeld. dat 
bij een volwassen mannelijk exemplaar van 
Amphiuma tridactylum een gezwel van het 
gladde spierweefsel werd gevonden. een zoge
naamd leiomyoom (S to I k, 1962). Dit werd 
als cen regelmatig gestructureerd knobbeltje :n 
de linkerlong gevonden, dat uit een grate hoc
veelhcid gladdc spiervezels hestand. Ofschoon 
dit gezwel in wezen goedaardig is, bleek het 
tach de dood te hebben veroorzaakt. vermoede-
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lijk door een belemmering van de normale long
ventilatie. Dit geval vormt dus zeer zeker cen 
aanwijzing, dat zich in de genoemde opvatting 
van de functie van het gladde spierweefsel in 
de longen van salamanders een kern van waar
heid bevindt. 
Literatuur: 
H e r t e r, K.. Die Physiologie der Amphibien. 

K ii c k e n t h a I & K r u m b a c h, HAND
SUCH DER ZOO LOGIE, Berlin 6 ( 1941). 

Schmallhausen. J. J., lzw. Ak. N. SSSR .. 
Ser. Bioi. 22 (1957). 

S t o I k, A. Occurrence of smooth muscles and 
leiomyoma of the lung in the three-toed 
amphiuma ( Amphiuma tridactglum). Proc. 
Kon. Ned. Akad. v. Wetensch., Amsterdam 
(in druk 1962). 

Jongbroed van een onbekende 
Thamnophis* 

W. Itl. L. Bleeker, 
Celsiusslraal &8, IJmuiden. 

Op zaterdag 10 augustus 1963 kocht ik van de 
beer Van Heusden, ooze onvolprezen Vereni
gings-importeur, een volkomen zwarte Thamno
phisslang, circa 85 em, die kennelijk in gezegen
de omstandigheden verkeerde. Het dier bevond 
zich verder in goede conditie, hoewel het mij 
voorkwam, dater een vervelling op komst was. 
Het gezelschap van mijn andere Thamnophis
slangen beviel haar goed en al spoedig lag zij 
met de anderen heerlijk te genieten van mijn 
verwarmingslamp. 
De eerste dagen heb ik haar lauwe baden ge
geven om de vervelling te bevorderen, maar dit 
heeft, ook daar niet veel resultaat gehad. 
De heerlijkste kleine kikkers hield ik haar voor, 
evenals sappige wormen, maar niets kon haar 
verleiden. Op maandag 19 augustus werd ik 
door de huishoudelijke hulp gealarmeerd, dat 
er wormen op de kamer van mijn zoon rond
kropen. Tot mijn grate verbazing kropen er 
een tiental kleine slangetjes van circa 12 em 
door de kamer en een blik in het slangenhuis 
deed mij bemerken, dat er ook daar een onge
kend aantal rondspartelde. De moederslang was 
intussen nog met haar bevalling bezig en het 
was een wonderlijk gezicht te zien, hoe de 
kleine diertjes, door slijm omgeven bet moeder
lichaam verlieten. Enkele tellen erna maakten 
de jongeborenen aanstalten bet slijmerig om
hulsel te verlaten en de snelheid waarmee ze 
daarna bet terrarium doorkruisten, was aileen 
maar verbijsterend te noemen. De deur van de 
kamer was gesloten, zodat ik spoedig bet jonge 
goedje in een aangerukte emmer heb kunnen 
verzamelen. Op de meest gekke plaatsen in de 
kamer kwam ik ze tegen en tot slot bracht mijn 
telling het tot. . . 31 stuks. Enkele bloedige 
restanten in bet terrairum werden opgeruimd en 
ik kon verdere aandacht wijden aan bet vol
komen uitgeputte moederdier. Ze kon zich 
nauwelijks meer bewegen en was geenszins 
meer in staat haar soortgenoten, die alles van
a£ de warme boomstronk met slaperige ogen 
hadden liggen te bekljken, gezelschap te gaan 
houden. 

80 

Drie dagen na haar zware bevalling is ze dan 
ook naar de eeuwige slangenparadijzeri ver
trokken. 
Om op bet jongbroed terug te komen, ik heb 
met de meeste spoed een klein aquarium uit de 
schuur gehaald, (hoe is bet toch, dat wij man
nen alles bewaren!), deed er wat turfmolm in en 
dekte dit af met wat grint. Een paar lava
stenen en een plat bakje water completeerden 
het geheel. Een verwarmingslamp erboven en 
klaar was Kees. Bij wijze van proef en uit 
nieuwsgierigheid deed ik de volgende morgen 
er drie kleine kikkers van circa 4 em in en wie 
schetst mijn verbazing toen ik zag hoe de kik
kers, weliswaar met grate moeite, maar toch 
vlot werden verorberd. In abnormaal korte tijd 
was de zwelling in hun lichaam verdwenen, 
hetgeen wei duidt op de aanwezigheid van zeer 
sterke maagspieren bij deze jonge slangen. Mijn 
zoon van twaalf jaar, de slangenliefhebber bij 
uitnemendheid, neemt nu iedere dag een jonge 
slang om de beurt eruit en voert hem uit de 
hand een of meer wormen. 
Nu ik dit artikeltje schrijf, is bet 31 augustus en 
dus zijn de babys drie weken oud. Aile 31 zijn 
nog springlevend en groeien als de gebruikelijke 
kool. 
Hoewel mijn liefde voor slangen van nag 
tamelijk recente datum (zes maanden) is, beL 
ik, zoals begrijpelijk, al veel tegenslagen in de 
vorm van ziektes, parasieten en sterfte mee
gemaakt. Veel heb ik geleerd en steeds wordt ik 
wijzer door het vragen van adviezen aan andere 
slangen-liefhebbers. Nu zou ik graag willen 
weten, wie al eerder zo'n hele kinderkamer vol 
slangen heeft gehad en wie mij mogelijk nag 
met raad en daad kan bijstaan om hun opvoe
ding te voltooien. Een van de vragen die zich 
onder andere voordoet is deze: hoe krijg ik ze 
de wintermaanden door? 
Raadgevingen worden in dank aanvaard. 

* Dit artikel kon door omstandigheden helaas 
niet eerder worden geplaatst, maar wij wilden 
het u toch niet onthouden. Red. 


