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Vipera ltSpis aspis (Linne) 
De aspisadder is een gifslang die lijkt op onze 
inheemse adder (Vipera berus berus). De zig
zag-tekening op de rug is echter minder dui
delijk en bestaat uit een vlektekening die soms 
een onduidelijk zigzng-patroon heeft. Op de 
omslagfoto, die wij uit Duitsland van Gunter 
Radek ontvingen, is nauwelijks sprake van 
enig patroon. 
De gefotografeerde slang is afkomstig uit 
Zuid-Tirol. Het verspreid ingsgebied van d it 
dier loopt van de Pyreneeen over Zuid-Frank
rijk naar ltalie en het bergland van Zwitser
land en Oostenrijk. In Zuid-Duitsland schijnt 
deze gifslang niet meer voor te komen en in 
de Balkan volgens de literatuur, sporadisch. 
Deze adder is weinig agressief, maar wanneer 
hij in het nauw wordt gebracht, kan zijn beet 
dodelijk zijn , speciaal voor kinderen. Volgens 
onderzoekingen zou het gil in droge toestand 
bewaard, na lien maanden zijn kracht nog niet 
hebben veri oren I 
Het duidel ijkste onderscheidingskenmerk ten 
opzichte van V. b. berus is, dat de kantige 
snuit van aspis iets naar boven is gebogen. 
Op de toto is dat te zien. 
Het voedsel van dit dier bestaat voornamelijk 
uit muizen en hagedissen. Hij kan een Iengle 
van circa 75 em bereiken. De paartijd loopt 
van maart tot mei, de draagtijd is vier maan
den en het aantal levend geboren jongen 
varieert van 4 tot 18. De diertjes zijn bij de ge
boorte 15-20 em lang. V. a. aspis houdt zich 
bij voorkeur op in heuvel- of bergachtige ge
bieden met voldoende dekkingsmogelijkheden. 

Red . 

De kleine watersalamander 
In het oktobernummer is bij het artikel van de heer 
) . B. ten Veen, een redactioneel naschrift inzake de 
naamgeving weggeva llen. Dit naschrift nemen wij 
hieronder alsnog op. 

Naschrift 
In Die Amphibien und Reptilien Europas, R. 
Mertens en H . W ermuth, 1960 worden de in 
bovenstaand artikel genoemde soorten, ondersoor· 
ten en vorrnen niet aile meer als zodanig e rkend . 
Voor de goede orde volgen hier de in dir werk 
aangehouden namen. 
Tritllr11J r'lllgaris grael'tl forma tomasinii \Y! o I
t e r s t o r f valt in de S)•noniemie van Trit11r/IJ 
t'lllgaris dalmaticm (K o I o m bat o vi c) . 
Met 'onze inlandse !)•pica' wordt bedoeld T ri111r11J 
t'lllgtrris 1111/garis (Linn a e u s ) . 
'Onze inheemse palmatus· wordt nu genoemd Tri· 
1111'1/J belr,etims bel 11elic11J (W o Iter s tor f f). 
De volledige naam van 'graertr' luidt thans T ri/11-
r/11 tlfllgaris graems (W o I t e r s tor f f ). 
\Yiaar sprake is van danllbialiJ, in de alinea over 
de kamsalamander, zou volgens W ermuth en Mer
tens Triiiii'IIJ crislni/IJ dobrogirm (K i ritz e s
c u) de juiste naam zijn. 

Redactie 



Iguana iguana 
d o or G . l 'uch e ma, SarJIIIRiifiUrh lJ .J II. A 'dam 

mel f oto's vm1 de scbrijve1· 

De groene leguaan is een bekend terrariumdier en 
in de l iteratuur is vee! over zijn verzorging te vin· 
den. Niettemin gcloof ik, dat het toch wei zin 
heeft mijn ervaringen aan bet vele materiaal toe 
tc vocgcn. 
Ongcveer twee jaar geleden kocht ik twee baby. le
guaantjcs, beide ca. 29 em lang. Hun lichaam was 
kle incr dan dat van de smaragdhagedissen, waar· 
bij zij werden ondergebracht. 
Een jaar later kregen ze ecn eigen terrarium en 
kocht ik er nog een halfwas-exemplaar bij, dat 
ongeveer 75 em lang was en een uitgesproken 
bruine kleur had. In de li teratuur heb ik geen 
vermelding van een bruine varieteit kunnen vin
den, behalve in een artikel van l r. F. C. 
d 'Audretsch (Lacerta, 24e jrg. pag. 22), d ie bruinc 
exemplarcn zag op markten in Suriname. Ook hij 
spreckt in dat artikel bet vermoeden uit, dat bet 
hier gaat om een varieteit van de gewone / . igllflllfl. 
Thans is bet drieta l ondergebracht in een groot 
verwarmd terrarium met een bodemoppervlak van 
150 x 90 en een hoogte van 140 em. Beplanting 
is niet mogelijk gebleken, omdat ook de stevigste 
p lanten werden vern ield . .Men kan zijn leguanen
terrarium dan ook aileen ecn decorat ief aanzien 
probercn te geven met behulp van griii ige stron· 
ken en f orse takken. De achterwand en een zij
wand heb ik bekleed met herak liet, zijnde een 
grof materiaal van stro en cement, dat in platen 
van 200 X 50 em a f 4,25 bij de handel in bOUW• 
materia len verkrijgbaar is. Ik vind dat ideaal ma
teriaal; de dieren kunnen er met gemak tegcnop 
klimmen en het zorgt voorts voor een neutra le 
achtergrond. Een wand van bijv. kurkschors is 
niet a ileen duur en bewerke lijk, maar wordt m.i. 
bovendien gauw te d ruk. Ecn imitat ie rotswand 
lijkt mij in een oerwoudterrarium niet op zijn 
plaats. 
W at de verwarming betreft is, zoals bekend, ecn 
stralingsbron, waaronder de d ieren gedurende een 
groot dee! van de dag Iiggen te zonncn, voor deze 
leguanen onontbeerl ijk. Ik gebruik hiervoor een 
100 W lamp met ingebouwde reflector. Verdere 
verwarm ing is, mits het terrarium is geplaatst in 
een knn1er \vaar 's '"inters \vordt gestookt, naar 
m ijn ervaring niet nodig. En dan nu m ijn be
levenissen met d e leguanen. AIIereerst ondervond 
ik, dat een doordacht menu noodzakelijk is om 
de dicrcn in goede conditic te houden. Ik had 
daarvan, toen ik mijn eerste tweetal kreeg, nog 
weinig verstand en voerde de diertjcs vrijwel uit· 
sluitend met sla, banaan en af en toe wat meel· 
wormen. Gevolg: na een maand of vier nam de 
eetlust meer en meer af en spoedig daarop ont· 
stondcn versch ijnselen van rachitis. Een dier kreeg 
twee d ikke, misvormde dijen, de ander verdikte 
onderbenen ( achterpoten). De leguanen weiser
den tens lotte gedurende twee maanden a ile voedsel; 

l gllal/a igua na cr. circa J 1/2 }at//' oud 

ze dronken a ileen nog maar regelmatig. H et voor· 
jaar brak inmidd els aan en iedere zonnige dag 
zene ik de dieren buiten op het balkon, gelukkig 
met succes. De eetlust keerde langzaam maar 
zekcr terug en ook begonnen de verdikkingen te 
verdwijnen. Nu, meer dan een jaar later, is geen 
enkele misvorming meer te bekennen. Het was 
uiteraard niet verwonderl ijk, dat rachitis optrad : 
noch sla, noch banaan, noch meelwormen bevatten 
een noemenswaardige hoeveelheid kalk. Meer kalk 
bevatten en ke le koolsoortcn, regenwormen, appel, 
ei en vooral spinazie. Het is dus zaak in de eerste 
plaats hieruit een keuze te maken en ook nog losse 
kalk of, wellicht nog beter, gistocal er aan toe te 
vocgen. Ik strooide het laatste jaar steeds gistocal 
over het voedsel en heb de afgelopen winter geen 
spoor van rachitis kunnen ontdekken, ondanks de 
snelle groei van de dieren. H et is uiteraard niet 
met zekerheid te zeggen of dit vooral door de 
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gistocal is bewerkstelligd of door het verbeterde 
menu en de d irecte zonnebestraling gedurende de 
voorgaande (mooie} zomer. 
Ecn vergelijking van enkele soorten voedsel: 

and ijvie 
sla 
spitskool 
g roene kool 
boerenkool 
spinazie 
banaan 
tornaat 
perzik 
peer 
appcl 
eiwit 
eidooier 

Aantal calo- Aantal mg 
rien per kalk per 
100 gram 100 gram 

14 20 
19 30 
38 50 
41 30 
70 200 
15 130 
80 10 
IS 10 
57 15 
35 20 
42 60 
58 20 

373 140 

Deze cijfers komen uit C. ). Wannfe"s "Kookboek 
van de Amsterdamse huishoudschool" - het zal U 

j onge dieren, wmtrvan de bol!ei/Sie mel onvol
g' oeide kam op de bats ( vervellingskweslie) 
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niet verbazen dat getallen voor meel- en regen
wormen daarin niet waren te vinden. Voed_ings
waarde etc. van meelwormen hangen ovengens 
geheel af van het voedsel waarmee deze lan ·en 
zijn opgefokt. 
Wat de g roenten betreft hebbcn mijn leguanen 
cen voorkeur voor spitskoo l, die de gehele zomer 
en najaar te krijgen is. ·s Winters gaf ik ze greene 
en boerenkool en in het voorjaar, ook a l zijn ze 
dnnr niet zo dol op, spinazie. 
Sla en andijvie veer ik bijna nooit, het is veel 
minder voedzaam en bovendien prefereren de 
d ieren zelf kool. Het gehele jaar door geef ik ook 
nog taugt, dat altijd in Chinese winkels is te krij
gcn. Van het fruit voer ik het liefst appel, maar 
ook banaan, peer en tomaat. T wee of drie maal 
per week een gekookt ei kompleteert bet menu. 
Keuze genoeg dus, hoewel ik met de moeil ijkheid 
te kampen had, dat de leguanen in hun vroege 
jeugd nogal kieskeurig waren. 
Hoe snel g roeien leguanen? Bij mijn dieren loopt 
dat sterk uiteen. Z oals al gezegd waren de twee 
greene exemplaren twee jaar gcleden beide 29 
em; nu is een van hen 90 em lang en de ander 
65 em, terwijl ze a ltijd onder dezelfde condities 
zijn gehouden. H et bruine exemplaar g roeide in 
een jaar van 75 tot bi jna 90 em. 
Ondanks dat ik mijn terrarium, met het oog op 
h)•g iene, erg d roog houd, heeft het vervellen van 
de dieren nooit moei lijkheden gegeven. W ei bleek 
me dat naarmate de kam op hals en rug hoger 
wordt, de oude opperhuid dailr vast blijft zitten, 
hetgeen de groei van de kam belemme rt. Toen ik 
dit opmerkte en de kam zelf ontvelde, ontwikkelde 
deze zich opeens mcrkbaar sneller. Het is geen 
moeilijke operatic: aan de voet van iedere punt 
zit doorgaans het afgcstorvcn vel vast en moet 
men het lospeuteren, waarna dan de opperhuid 
van de gchele punt a ls een schede van een sahel 
kan worden afgeschovcn. De twee dieren die ik als 
baby kreeg en vrijwel tam zijn, tonen een ver
b:!Zende bereidwi lligheid om een dergelijke be
handeling te ondergaan: ze genieten duidelijk zo
dra je stukken vel van hen aftrekt en blijven ook 
rustig zitten als er soms wat hardhandig te we rk 
wordt gegaan. H et bruine exemplaar dat ik groter 
aankreeg, laat dit niet vrijwillig toe: hij is wei 
aan mensen dichtbij gewcnd, maar je moet niet aan 
hem komcn. Hij deelt dan fli nkc meppen uit met 
z ijn staart en kan bijzonder lelijk krabben als je 
hem eenmaal vast hebt. Hoewel ik bepaald geen 
voorstande r ben van te makke dieren (in de 
natuur is dat nu eenmaal anders) heeft het tam 
zijn tach niet te veronachtzamen voordelen, met 
n3me dat een tam dier nooit cen beschadiging op
loopt t ijdens het uitvangen. M ijn bruine wi ldebras 
heeft er in paniek als eens een teen bij ingeschoten. 
W ordt hij gevangen, dan is hij enige tijd daarna 
nog ontzettend opgewonden, zijn lichaam is af
gcplat en zijn bruine kleur is dan veel Iichter, 
bijna wit. 
Het kopknikken, het uitzetten van de keelzak en 
het afplatten van het lichaam behoren tot het 
dagelijks gedragspatroon. 
Pogingen om te paren (begeleid door een ejacu
latie ) nam ik bij het grootste van mijn groene 
exemplaren voor het eerst waar teen het dier nog 
slcchts 1 Y2 jaar oud was. D e geslachten zijn, als 



de dieren groot genoeg zijn, te onderscheiden door 
de verdikkingen links en rechts onder het begin 
van de staart bij het mannetje (de zich daar in 
rust bevindende copulatie-organen). 
Dikwijls heb ik kunnen constateren dat het ge
zichtsvermogen van de leguanen goed is, ook ten 
aanzien van niet bewegende voorwerpen en ten 
aanzien van kleuren. Een van de drie is bij uit
stek verzot op eidooier en komt al aanrennen zo
dra er iets geels in de buurt is. Frappant was de 
reactie van de dieren toen ik onlangs twee jonge 
kaaimannetjes van 30 em lang tijdelijk in hun 
waterbassin onderbracht. De twee schuwe kaai
mannetjes lagen absoluut onbeweeglijk in het 
water, terwijl aile drie de leguanen vanaf hun 
takken, met de kop scheef naar beneden, enkele 
uren achtereen naar het bassin bleven turen. Daar-

na hernamen ze hun normale actJvJteJten weer, 
maar gedurende de twee weken die de kaaiman
netjes in hun bassin zaten, heb ik geen van de 
leguanen ooit in de buurt ervan gezien. Ander
zijds hebben ze op boa's en pythons, die in een 
terrarium zijn ondergebracht, dat aileen door gaas 
van het hunne is gescheiden, nooit gereageerd. 
Tot besluit moet ik opmerken, dat groene leguanen 
bepaald zeer dankbare terrariumdieren zijn. Ze 
gedragen zich dikwijls bijna vertederend en Uw 
huisgenoten die reptielen in het algemeen maar 
kille, saaie griezels vinden, zullen voor hen 
zwichten in hun beoordeling. Maar bovenal zijn 
het dieren met een werkelijk prachtig uiterlijk en 
een interessant gedrag die, de grote ruimte die ze 
nodig hcbben daargelaten, geen eiscn stellen waar
aan moeilijk is te voldoen. 

Het buitenterrarium 
door C. van Veen, Itlaashade 103 b, RoUerdam 

U ziet, de titel van dit stukje is niet m•JO ter
rarium'- maar 'bet buitenterrarium·, omdat ik graag 
iets in het algemeen wil zeggen over de bouw, in
richting, maar vooral over het plezier dat U van 
een open buitenterrarium kunt hebben. 
Twee dingen zijn noodzakelijk. Ten eerste moet 
U een tuin hebben en ten tweede een vrouw, die 
goed vindt dat U een stuk hiervan in beslag neemt. 
Wanneer U aan deze twee voorwaarden kunt vol
doen, kunt U beginnen. 
Metsel om een stuk van ± 3 x 1,5 m een muurtje, 
waarvan drie zijden ongeveer 70 em hoog zijn, 
20 em onder en 50 em boven de grond. De achter
zijde (liefst aan de zonkant) moet boger zijn, des
noods 2 m. Heel decoratief is wanneer U hiervoor 
oude verweerde stenen gebruikt. De muren van 
deze rechthoek worden nu van binnen, langs de 
bovenrand bekleed met strippen glas van 20 em 
breed of stijf plastic, die met bisonkit vastgeplakt 
kunnen worden. Ook de opstaande kanten van de 
achtermuur worden zo behandeld. 
Nu de inrichting . .Maak allereerst een vijver. Deze 
kunt U het gemakkelijkst maken door een grillig 
gevormde kuil te graven, ongeveer 40 em diep; 
vervolgens de grond goed aanstampen en hierin 
een groot vel plastic leggen, waarna het geheel 
bekleed wordt met een laag specie ( 1 dee) cement 
en 3 delen grof zand) van 5 em dik. Wanneer U 
door de specie wat rode steenkleur doet, raakt U 
de grauwe cementkleur kwijt. 
Hoewel de inrichting verder natuurlijk zeer door 
persoonlijke smaak bepaald zal worden, is het 
bijzonder leuk om tegen de achterwand rotsen 
aan te brengen ( ideaal voor muurhagedissen). N u 
weegt een beetje behoorlijk stukje rots gauw 50 
tot 100 kg, wat niet zo gemakkelijk bier te krijgen 
is. U kunt bier echter vrij gemakkelijk een mooie 
imitatie voor maken, waarvan aileen een geoloog 
kan zien dat het niet echt is. Neem hiervoor jute
zakken die U vult met houtwol, stukken bout, 
karton, allerlei rommel, zodat er allerlei bizarre 
vormen aankomen. Bestrijk deze eerst met gewone 

cement en wanneer dit hard is, nog eens met 
cement, dat gekleurd wordt met rode steenkleur, 
grafiet (zwart) of wanneer U witte cement ge
bruikt, kunt U heel mooi mergelgesteente naboot
sen. Dit is echt werk waar men zijn artistieke ta
lenten op kan uitleven. Denk erom de rotsen en 
het vijvertje moeten na verharding verschillende 
malen met vers water besproeid worden om de 
schadelijke stoffen van het cement tc Iaten ver
dwijnen. 
U kunt, en nu denk ik toch aan mijn eigen ter
rarium, er zelfs een watervalletje in maken, waar
door het Ardennenachtige landschap nog dichter 
benaderd wordt. 
Het beplanten is een genoegen op zichzelf. Ieder 
rotsvarentje, elke sedumsoort die U uit het zuiden 
meebracht, heeft zijn eigen geschiedenis. Wanneer 
de wilde primula's bloeien, bent U trotser dan op 
de duurste plant van de bloemist en wanneer dan 
na verloop van tijd de rand van de vijver met 
mos begroeid wordt, hebt U een uniek stukje 
'wilde' natuur. 
En nu de dieren. Van de lacertasoorten die U 
vrijwel allemaal kunt houden, zijn muurhagedissen 
de aardigste, vooral wanneer de zon goed schijnt 
kunt U uren naar deze beweeglijke dieren kijken. 
Zij doorstaan de overwintering altijd prima en 
zijn dikwijls al in februari present om van het 
eerste zonnestraaltje te genieten. Opvallend is dan 
dat ze er altijd goed gevoed uitzien. 
Aile Middeneuropese salamanders houden zich 
ook prima, ieder voorjaar haal ik vuursalaman
derlarven uit de vijver, die ik dan in een apart 
bakje opkweek. Hazelwormen en vuurbuikpadjes 
zijn goed te houden, vooral de laatste zijn leuk 
wanneer ze op zomeravonden hun stem Iaten 
horen. Voor smaragdhagedissen echter is het muur
tje van 50 em boven de grond rijkelijk laag, aan
gezien dit geduchte springers zijn. Voedsel voor 
onze dieren geeft geen enkel probleem. Ze zorgen 
zelf voor hun kostje. Van bet bakje meelwormen 
dat ik er bij mij wei eens inzet, wordt er, blijkbaar 
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aileen a ls van atle op het menu, nu en dan eens 
ct!n geconsumeerd! 
En nu de nadelen van een buitenterrarium, (ook 
dcze zijn er) . Ten eerste dat er in de winter niet 
vee) te zien is. Opvallend is echter dat vuursala
manders de hele winte r, mits het niet vriest, actief 
zijn. 

V crder moet U oppassen voor kat ten en vogels. 
Mussen, maar vooral merels en spreeuwen willen 
nog wei eens naar een hagedissestaart pikken en 
van de jonge hagedissen, die in het ter rarium ge
boren worden, kunnen er gemakkelijk een paar 

aan de vogels ten offer vallen. Zorg daarom voor 
een ruige begroeiing, onder andere heide zodat de 
dieren dekking kunnen zoeken. 
Als laatste wil ik nog zeggen, dat U van een 
lamp ook hoven Uw buitenterra rium enorm veel 
plezier hebt. N iet a ileen kunt U er 's avonds de 
nachtdieren mee verrassen, maar tevens zorgt de 
lamp ervoor dat de nachtvlindervoorraad en die 
van andere insecten goed op pei l blijft. 
Hopelijk heb ik U een indruk kunnen geven van 
het genoegen dat U van een buitcnterrarium kunt 
hebben, een terrarium waarin U Uw dieren in een 
haast natuurlijke staat kunt bestuderen. 

Italiaanse slang voor de Nede J.•IaJJdsc 1.•adio 

Coluber v. viridiflavu s 

Op zondag 3 december 1967 sprong ik, als trouw 
luisteraar naar de radioprogramma's voor de bui
tenlandse arbeiders in Nederland, als door een 
'adder' gebeten op, toen ik plotseling in het Itali
aanse ged eelte d e omroeper hoorde 2eggen: 'Een 
slang van 5 meter lengte is gevonden en gedood 
bij Ascoli Piceno. Deze slang, een exemplaar van 
een uitgestorven tak van het geslacht Biacco 
(= Coluber, de H .) is naar de dierentu in van 
Rome gebracht, waar de vinder beloond werd met 
een bed rag van ... duizend I ires.' 
De reporter ging onverstoorbaar verder met de 
rest van zijn bulletin, maar ik zat verdwaasd na 
te denken over dit verrassende bericht. Het was 
wei erg teleurstellend, dat ook deze slang er weer 
het Ieven bij had moeten Iaten, iets onvermijdelijks 
blijkbaar wanneer mens en slang elkaar ontmoeten. 
Ascoli Piceno ligt, als U er de landkaart even bij 
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wi lt pakken, ongeveer 150 km ten N.O. van Rome, 
in het dal van de rivier de Tronto. Nu heb ik 
zelf in 1965 en 1966 in de z.g. gola ( = gorge, 
caiion) van de rivier de Velino, die van de boven
Tronto gescheiden wordt door een iets hager Jig
geode en slechts enkele kilometers lange bergengte, 
verschillende interessan te dingen beleefd op her
petologisch gebied. 
Het meest enerverende daarvan was, in juni 1965, 
de ontdekking van ecn kolonie prachtige groen
gelc toornslangen (Coluber v. viridiflavus). Ik zal 
U verschi llende details van deze voor m ij geluk
zalige herinnering besparen, ofwel bewaren voor 
een andere keer, maar cen ding moet ik u in dit 
verband tach vertellen en wei wat mijn vrouw 
sindsdien mijn groen-gelig-complex noemt. 
Oat was de ontdekking van een groen-gele van 
volgens m ij 3 meter lengte, al twijfelde ik er 



later zelf aan, zij bet onder druk van anderen en 
hun gehoon. Deze knaap van een slang was, nadat 
ik al enige tijd doodstil stond opgesteld aan de 
rand van het zonneterras van de kolonie, plot
seling komen opduiken en naderde me nota bene 
tot op een meter, al zoekend en snuffelend tussen 
stenen en graspollen. 
Ik moet bekennen, dat ik niet overliep van durf 
om hem te pakken en toen ik bet probeerde, deed 
ik bet zo onhandig dat hij mij ontglipte. Maar in 
mijn geheugen stond geprent hoe ik hem over de 
grond had zien liggen en ik mat bet na en kwam 
tot ongeveer drie meter. 
Mijn vrouw, bezig met aardbeien plukken op een 
lager gelegen plateau van dit paradijselijk gebied, 
riep ik toe dat ze naar hoven moest komen als 
ze een leuk slangetje wilde zien. Zij kwam, maar 
het wonderdier vertoonde zich niet meer. Even
min een jaar later in begin mei, toen we er zo 
ongeveer een speciale reis aan hadden gewijd. 
Uit de boeken wist ik, dat aileen in het uiterste 
Zuid-Oosten van Europa een Co Iuber ( nl. jugtt
Jaris caspiru) 3 meter lang kan worden. Over 
Colrtber v. viridif/avlls lees je, dat hij tot 1,80 m 
en over de vnl. Italiaanse ondersoort C. v. car
bonarirts dat hij tot 2 m kan uitgroeien. Van een 
dergelijke lengte heb ik ze eigenlijk aileen in 
Calabrie, in de vlakten aan de Ionische kust ge
zien. 
Maar om weer terug te komen op die radio-uit
zending: U begrijpt nu des te beter mijn op-

winding toen ik hoorde van die 5 meter lange 
'Biacco'. Biacco is bovendien een populaire naam 
voor de meer officiele naam Colubre verde-giallo 
(groen-gele coluber) ! Hier daagde eindelijk het 
bewijs dat ik niet gedroomd had; dat 3 meter 
best mogelijk was! Om meer inlichtingen wendde 
ik mij tot de NRU. Deze verwees me naar de 
Vara. Da Vara verwees me naar de RAI ( Itali
aanse radio). Maar toen had ik maar a I vast naar 
de Romeinse dierentuin geschreven, waarvan ik 
de directeur jaren geleden al eens, door een ge
lukkig toeval, had ontmoet. Hem vroeg ik om alle 
details van de sensationele vondst bij Ascoli 
Piceno. 
Op 15 januari jl. ontving ik zijn antwoord, waar
uit ik citeer: 'De gebeurtenis waarop U doelt is, 
voorzover mij gebleken, ook in enkele ltaliaanse 
kranten gepubliceerd, maar . . . in onze Zoo is -
uiteraard - geen enkele slang afgeleverd! Regel
matig worden er geruchten van dien aard ver
spreid, maar wat vervelender is, is dat niet aileen 
derde-rangs kranten, maar blijkbaar ook instel
lingen als de RAI zich hieraan schuldig maken, 
waarvan toch een zekere ernst in hun bericht
geving gegarandeerd mag worden geacht. In elk 
geval berust dit bericht op volslagen onwaarheid. 
Meestal gaat het in dergelijke gevallen nog om 
vondsten van fossielen, die onjuist geinterpreteerd 
of met verdraaiing van feiten door sommige in
competente of op sensatie beluste journalisten 
worden gelanceerd! !' Einde citaat, einde verhaal. 

Nieuws o-ver de Spaanse Alpenwatersalamander, 

Tritnrus alpestris eyreui Wolt 

llor•l E. IIIJbener, 337 See•en/Har:;s, Po•l•tr. 10" 

Tot aan 1928 twijfelden onderzoekers en weten
schapsmensen er sterk aan dat de alpenwater
salamander Trilurtls a/pestris alpestris La u cent i, 
ook op het Pyrenees schiereiland voor zou komen. 
Tot die tijd was de enige positieve aanwijzing dat 
ze daar voor zouden komen te vinden in Schreibers 
Herpetologia Europaea, 2e druk (1912), waarin 
op biz. 101 staat: 'Op het Pyrenees schiereiland 
is Trilttrtls ttlpestris La u r. slechts door Bosca 
waargenomen en wei in Gijon bij Oviedo ! 
Des te groter was de verrassing toen de bekende 
Zweedse ingenieur Otto Cyren eind juni 1928 
erin slaagde 19 exemplaren van de alpenwater
salamander in het Ercina-meer bij de bedevaart
plaats Covadonza op 1000 m hoogte in het Canta
brisch gebergte te verzamelen en te conserveren. 
Op dezelfde vindplaats weed ook nog de vinpoot
salamander, Tritums he/vetic11s Raz waargenomen. 
Het voorkomen van de alpenwatersalamander in 
Spanje toont een geval aan van onderbroken ver
spreiding, daar het dichtstbijzijnde tot dan toe 
bekende verspreidingsgebied de Franse Alpen was, 
een gebied op 1100 km van de Spaanse vindplaats. 
Daarna duurde het tot 1962 voor bet Ercina-meer 
opnieuw met een bezoek vereerd weed, deze maal 
door de bekende herpetoloog Schmidtler uit Miin-

J'erCallng J. llondera 

chen. Hij trof dezelfde situatie aan als Otto Cyren 
reeds had beschreven en was in staat talrijke jonge 
alpenwatersalamanders te verzamelen en mee naar 
Duitsland te nemen. Daardoor kwam ik in de 
gelegenheid deze interessante vorm van de alpen
watersalamander te verzorgen en gedurende een 
tangere periode te observeren. 
In grootte en kleur wijken deze salamanders 
nauwelijks van de Duitse dieren af. Mannetjes 
worden tussen de 70 en 90 mm, vrouwtjes tussen 
de 75 en 110 mm. Bij mijn drie exemplaren is de 
keel zwart gestippeld en gevlekt. Het zijn echter 
niet dezelfde oogvlekken, die kenmerkend zijn 
voor de Italiaanse vorm, Trit11rrts alpestris ap11an111 
Bon apart e. Deze vlekken aan de keel bezaten 
ook de exemplaren die Cyren verzamelde. Eigen
aardig is bij de Spaanse alpenwatersalamander de 
neiging tot een bijna cirkeft,ormige schedel, 
hetgeen de dieren een plomp voorkomen geeft. 
Ik hield mijn alpenwatersalamanders in een aqua
rium dat dicht beplant was met waterpest en 
Myriophyllum. Het temperament van de Spaanse 
alpenwatersalamanders is veel rustiger dan dat van 
de Italiaanse Tritllrtu alpestris apttanus, die ik in 
1966 zelf op de Monte della Madonna bij de 
havenplaats La Spezia verzamelde. Dit kan echter 
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ook een gevolg van de leeftijd zijn, daar de uit 
Spanje stammende exempl:u en zich reeds sinds 
1962 in gevangenschap bcvonden. Ze werden in 
hoofdzaak gevoerd met kleine mestpiertjes, terwij l 
in het voorjaar met graagte kikkerlarven werden 
gegeten. T ubifex en grote rode watervlooien wer
den ook graag genomen. 
Jn april 1967 waren aile drie de dieren paarlustig. 

De bahs speelde zich op de bekende salamander
manier af, zodat ik deze niet behoef te beschrijven. 
In juni en juli van datzelfde jaar verl ieten de 
salamanders het water en leefden verder in een 
terrarium onder mospollcn en vlakke stenen. 
Helaas gingen de dicren de een na de ander dood, 
waarschijnlijk van ouderdom ; de laatste stierf in 
december 1967. 

Varanus salvator 
II. A . L. lll c n n e, •_. Gra ce nlaatte 

Varnum sa/valor 

Tot de reptielen, d ie in Indonesie in zo grote 
getale voorkomen, dat men voor uitroeiing niet 
bevreesd behoeft te zijn, behoort zeer zeker de 
gewone Indische Waraan (V<tra/11/J Salv<t lor). Er 
is wei eens een tijd geweest dat men bang was 
voor ontoelaatbare vermindering van deze grote 
hagedissen, maar die tijd is nu wei voorbij. 
Vooral de topjaren 1935, 1936 en 1937 gaven 
onrustbarende cijfers te zien: in 1935 b.v. werden 
in totaal uit de Buitengewesten (dat is dus lndo
nesie, met uitzondering van Java) 75542 Waranen· 
hu iden uitgevoerd (offici eel cijfer van bet Cen· 
traal Kantoor van de Statistiek te Batavia). Der-
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gelijke cijfers zijn bedenkelijk, maar toch schijnt 
de soon zich goed te kunnen handhaven. 
Hoewel de waraan door de Jnlanders wordt ge
haat, omdat hij veel kippen steel!, is hij toch 
nuttig te noemen, aangezien hij ook talrijke kada
vers opruimt. 
Voor het terrarium is hij ongeschikt, zelfs in 
jeugdvorm, omdat hij steeds maar graaft. Men zou 
hem een flinke grote bak moeten geven, waarin 
zich een groot waterbasin bevindt en slechts enkele 
stevige, harde planten, welke met rotsblokken 
goed verankerd zijn. H ij is dus beter gesch ikt voor 
een dierentuin. 

ERRATUM 
In ons november nummer (1968/2) i s in de leks! onder 
alb. 1 van het art ikel van Pro f. Dr. A. Mertens (pag . 11) 
een zelfout geslopen. 
De daar gebru ikte afkorting DMF moet zijn S M F 
61563-67. De letters zijn namelijk de afkorting voor: 
Senc kenberg-Museum Frankfurt. 

Red. 

GEVRAAGD : 
A. A. Vroklage, Diezestraat 17, Amersfoort wil twee 
Bengalen waranen ruilen tegen mopskopleguanen, 
basilisken of woestijnhaged issen. 


