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Een taxonomische kanttekening bij een kleurplaat 
van Gymnodactylus deccanensis Gunther, 1864 

lngezonden mei 1972, naar aanleiding van het tor 
beschikking staan van een kleurplaat. De heer B e r g
m a n s vult opmerkingen van C o r n e I i s s e n 
(1971) aan met een vermoeden uitgesproken door 
H or a (1926). Wellicht zijn Gymnodactylus deccanen· 
sis en G. albofasclatus synoniemen. 

Twee exemplaren van deze gekko van de 
West Ghats, een gebergte dat zich uitstrekt 
langs de westkust van India van ongeveer 12 
tot 20° N.Br., werden enige tijd door de heer 
Th. Corne I iss en in een terrarium ver
zorgd. Een uitvoerig artikel daarover kunt u 
in het julinummer 1971 van 'Het Aquarium' 
vinden. Het heeft weinig zin delen van dit ar
tikel hier te herhalen daar 'Het Aquarium' ge
makkelijk bereikbaar is. Het lijkt beter, nog 
even in te gaan op de taxonomie van deze en 
van een andere vorm, Gymnodactyilu albofas
ciatruBoulenger, 1885. 
G ii n t h e r beschreef zijn soort waarschijn· 
lijk van geconserveerd materiaal, waarin de 
gele kleur van de dwarsbanden over de rug 
tot wit was verkleurd. In 1870 namelijk kon 
B e d d o m e opmerken dat de dwarsbanden 
op de rug niet wit waren maar geel, bij le
vende exemplaren. 

In 1885 vond B o u I eng e r op grond van 
een aantal verschillen aanieiding om de zui
delijke vorm als een nieuwe soort te beschrij
ven. Het type van deccanemis komt van Dec
can, een hoogv lakte in centraal India, en wei 
van de Bombay Presidency. Hoogstwaarschijn-

lijk zal de juiste localiteit in de omgeving van 
Bombay zijn, zoals een andere, door B o u -
1 eng e r ( 1890) genoemde vindplaats, Ma
theran. Het type. van albofasciatru. is afkom
stig uit het gebied Zuid Kanara, tussen 12 en 
14° N.Br. De door Bed dome geciteerde 
exemplaren zouden volgens B o u 1 e n g e r tot 
albofasciatru hebben behoord. Boulenger heeft 
waarschijnlijk eve~e~As met geconserveerd ma
teriaal gewerkt en. bovendien ~al hij de be
schrijving van Bed dome niet ·hebben ge
kend, anders zou hij de naam albofascialus 
niet hebben gebruikt. . ·' 

H or a ( 1926) beschrijft een zestal diere~ die 
in de omgeving van Castle Rock (halverwege 
Goa, dus in het centrum van het nu bekende 
verspreidingsgebied) waren gevangen. Deze 
rekent hij tot albofasciallu, onder ~oorbehoud, 
want de dieren vertonen kenmerke~ van' beide 
soorten. Hij spreekt de verwachting ~}t dat 
studie aan meer materiaal van ineer' vind
plaatsen wel tot de synoniemie van beide soor
ten zal leiden, waarbij binnen de dan decca
nensis hetende soort misschien een aantal on
dersoorten zullen kunnen worden onderschei
den. 
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Fig. 1. Gymnodaclylus deccanensls, links 2. rechts 
0. Voor het ter beschlkking stellen van de kleur
plaat zijn wlj het tljdschrift 'Het Aquarium' zeer er
kentelijk. Foto : V a n d e n N i e u we n h u i zen. 

Deze gedachte wordt ook min of meer door 
Co r n e I i s s e n geformuleerd, nota bene a an 
de hand van dieren die waarschijnlijk uit de 
omgeving van Bombay afkomstig zijn, en dus 
eigenlijk wei duidelijk de kenmerken van dec
canemis zouden moeten hebben. Ook deze die
reo hebben enige kenmerken met albofasciaiiiJ 
gemeen. 

Het is jammer dat terrariumdieren vrijwel 
nooit van behoorlijke vindplaatsgegevens ver
gezeJd gaan, want menig systematisch pro
bleem zou, wanneer d at wei het geval was, 
aan de hand van terrariumdieren dichter bij 
een oplossing ku nnen worden gebracht. 
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SUMMARY 

Two specimens of Gymnodactyi11J deccanemis 
(see coloured plate) seem to support the sup
position of H or a ( 1926) about G. deccll
newis and G. albofruciaiiiJ being synonyms. 
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A. J. Z w I n e n b e r g 
Dr. Wiardi Beckmanslngel 337, Vlaardingen. 

Australische reptielen VIII: de pythons van de 
genera Aspidites, Chondropython en Morelia 

lngezonden maart 1971. In daze achtste aflevering 
van de reeks over Australische reptielen behandelt de 
heer Z w i n e n b e r g, aan de hand van bestaande 
literatuur, vijf (onder)soorten pythons. 
lnhoudsoverzicht: lnleiding - Aspldltes m. melano
cephalus - Aspldltes m. ramsay! - Chondropython 
vlrldls - Morella s. spllotes - Morella s. varlegata 
- summary. 

INLEIDING 

In een vorige aflevering uit deze serie artikelen 
over Australische reptielen (Lacerta 28, pp. 
83-84) werden de verschillende soorten en on
dersoorten van het geslacht Liasis behandeld, 
voorzover zij althans tot het Australische 
faunagebied behoren. Er komen in dit we
relddeel echter nog een vijftal andere vormen 
van 'reuzenslangen' voor, die ook aile tot de 
onderfamilie Pythoninae behoren. 

De lezer van herpetoiogische publikaties is het 
ongetwijfeld al dikwijis opgevallen, dater wat 
betreft de systematiek van de reuzensiangen 
geen uniformiteit heerst; afhankelijk van de 
auteur wordt er gesproken 6f over twee fa
milies (Boidae en Pythonidae) 6f over een 
familie (Boidae) onderverdeeld in twee onder
families (Boinae en Pythoninae). 
De morfologische en biologische verschillen 
tussen beide diergroepen zijn betrekkelijk ge
ring en men kan zich afvragen of het aanhou
den van twee verschillende families gerecht
vaardigd is. 
V o g e 1 (1968) is, evenals vele anderen, van 
mening dat de indeling in twee onderfamilies 
juister is. De systematische indeiing van de 
reuzenslangen is grotendeels gebaseerd op het 
wei of niet voorhanden zijn van supraorbitaie 
beentjes (hoven de ogen); de Pythoninae be
zitten deze wei en de Boinae niet. Tussen 
beide groepen zijn daarnaast nog enkeie an
dere anatomische verschillen aan te wijzen. 
Zo hebben de Pythoninae meestai gedeelde en 

de Boinae ongedeelde subcaudalia, terwijl 
eerstgenoemde groep op het snuitbeentje (pre
maxillair) vaak wel tanden heeft en de tweede 
groep niet. Het opvallendste verschil betreft 
echter de voortpianting van beide onderfa
milies; de Pythoninae zijn namelijk ovipaar 
(eierleggend) en de Boinae ovovivipaar (le
vendbarend). 
Ten slotte zij nog gewezen op het verschil in 
geografische verspreiding; de Pythoninae moe
ten worden gezocht in de Oude Wereid (Afri
ka, Azie en Australie), terwijl de Boinae in de 
Nieuwe W ereld voorkomen, met uitzondering 
van de genera Eryx (zandboa's uit Noord
Afrika en Zuidwestelijk-Azie, Sanzinia (van 
Madagascar), Acrantophis (eveneens van Ma
dagascar) en Candoia (van Nieuw Guinea en 
andere eilanden in de Grote Oceaan). Hieruit 
biijkt dat de Pythoninae en Boinae niet strikt 
van elkaar gescheiden Ieven, doch op ver
schillende plaatsen aan elkaar grenzen en el
kaar soms zelfs gedeeltelijk overlappen. 
Naast al deze verschillen zijn er ook veie pun
ten van overeenkomst bij beide groepen, bij
voorbeeld kleur en tekening van het lichaam, 
gebit, rudimentaire ledematen en bekken, en 
gepaarde longen. Ook het overmeesteren en 
verslinden van een prooi is bij beide onderfa
milies gelijk; andere gemeenschappelijke ont
wikkelingen gelden soms aileen voor bepaaide 
geslachten of soorten. 

De resterende vijf Australische Pythoninae be
horen tot .drie genera. Hiervan komt het genus 
Aspidites Peters, 1877 aileen op het Austra-
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lische continent voor, terwijl de beide andere 
genera, te weten Chondropython Meyer, 
1874 en Morelia Gray, 1842 ook daarbuiten 
worden aangetroffen. 

Aspidites melanocephalus melanocephalru 
(K ref f t, 1864) .• zwartkoppython" 

sluitend uit kleine slangen bestaande maaltijd. 
Beschubbing: 2 paar prefrontalia, 11-12 supra
labiolia (langgerekt en smal) ; labialen niet 
gegroefd. Rondom het lichaam 50 tot 55 rijen 
schubben, het aantal ventralia varieert van 
320 tot 350 en het aantal subcaudalia van 67 
tot 74 (waarvan slechts enkele gedeeld). 

Verspreiding: noord-Australie, vanaf · Queeris~ · Aspidites melatJocepha1iu ramsayi (M a c -
land tot noord-west Australie; de zuidelijke- 1 e a y, 1882), Ramsay's python of woma. 
verspreidingsgrens reikt tot aan de Tanami
woestijn (Northern Territory) en zuidwest 
Queensland. De terra typica ligt in de buurt 
van Port Denison (Queensland). 
Biotoop: de zwartkoppython leeft in droge ge
bieden met weinig begroeiing, vooral op rots
achtige plaatsen. Hij wordt vaak langs spoor
rails aangetroffen, tussen daar liggende rotsen 
en stenen. 
VQorkomen: ·de vertegenwoordigers van· het 
geslacht Aspidites hebben 'geen brede, maar 
een smalle, enigszins toegespitste·. kop, terwijl 
de kop bovendien niet · duidelijk van het 
lichaam is afgezet. Het premaxillair is - in te
genstelling tot andere Pythoninae - niet met 
tanden uitgerust. Het lichaam is cylindrisch. 
Oe zwartkoppyrhon bereikt een lengte van 250 
tot 270 em. 
Kleuren: zoals reeds uit de Nederlandse naam 
kan worden afgeleid, heeft deze reuzenslang 
een zwarte kop;· ook nek en hals zijn zwart. 
Het lichaam is· dorsaal lichtbruin, donkerbruin 
of geelachtig en :ventraal geelachtig-wit; het 
gehele lichaam is getooid met smalle, bruin
kleurige dwarsbanden, die aan de rugzijde het 
donkerst zijn (bijna zwart). 
Levenswijze, voedsel: het geslacht Aspidites 
voert een terrestrische levenswijze; de dieren 
zijn aileen 's nachts actief. Bij gevaar of vee
storing van de rust Iaten zij een luid sissend 
geluid horen, terwijl ·tegelijkertijd het voorste 
deel van het lichaam enigszins wordt opge
heven .en de nek wordt uitgezet .. Toch zijn het 
geen agressieve dieren, want tot echt bijten 
komt het bijna nooit. 
Het voedsel bestaat uit allerlei warmbloedige 
dieren, zoals kleine zoogdieren en op de grond 
levende .. vogels; het is bekend dat konijnen 
soms in hun holen worden gevangen. Een 
groot gedeelte van het voedsel van melano
cephalus bestaat evenwel uit andere slangen, 
zelfs zeer giftige. In ·gevangenschap levende 
dieren geven zelfs de voorkeur aan een uit-
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Verspreiding: in aile Australische staten, met 
uit~o.ndering van Victoria; aan de kusten ont
breekt hij veelal. Terra typica: Fort Bourke 
(New South Wales). · 
Biotoop: de woma bewoont droge, spaarzaam 
begroeide gebieden, vooral in het binnenland 
van het continent (er zijn wei dieren in woe
stijnen aangetroffen). 
Voorkomen: zie Aspidites m. melanocephalru. 
K:leuren: in tegenstelling tot de vorige sub
species heeft deze geen zwarte kop en nek; de 
dorsale lichaamzijde is grijsbruin met donker
bruine dwarsbanden en vlekken, terwijl de 
ventrale zijde geelachtig is. 
Levenswijze, voedsel: nagenoeg gelijk aan me
lanocephalru. Het voedsel bestaat · echter meer 
uit hagedisachtigen en vogels. De dag wordt 
in holle boomstammen, in holen of onder ste
nen doorgebracht. 
Beschubl;ing: 2 paar prefrontalia, ongeveer 15 
supralabialia; labia'len niet gegroefd; 50 rijen 
kleine schubben rondom het lichaam,' 290-300 
ventralia, 40-50 · subcaudalia (slechfs enkele 
gedeeld), anaalschild gedeeld. De schilden op 
de kop zijn vrij groot, evenals bij de naver
wante zwartkoppython. 

Chondropython viridis (S c·h 1 e g e 1, 1872), 
groe.ne boompython. 

Verspreiding: Aru-Eilanden, Salomons Eilan
den, Schouten E'ilanden, Nieuw Guinea en 
Noord-Australie (Queensland; Cape York 
Peninsula). Wordt in Australie (migrant van 
Nieuw Guinea) betrek:kelijk weinig aangetrof· 
fen.· 
Biotoop: het woongebied van de groene boom
python bestaat grotendeels uit dichte regen
wouden, waar hij zich in lage borneo en in 
struiken ophoudt. 
Voorkomen: het lichaam is zijdelings afgeplat 



en mN een grijpstaart uitgerust, wat duidelijke 
adaptaties voor een arboreale levenswijze zijn. 
De kop is groot en duidelijk van het lichaam 
afgezet. Deze 'reuzenslang' bereikt een lengte 
van 140-165 em. 
Kleuren: volwassen dieren zijn aan de rug
zijde smaragdgroen met een uit witte vlekken 
bestaande vertebrate lijn; aan weerszijden van 
deze lijn zijn onregelmatige, lichtblauwe vlek
ken te onderscheiden. De ventrale lichaams
zijde is helder geel. Juven iele exemplaren zijn 
evenwel aanvankelijk dorsaal geelachtig-bruin 
met blauwachtige vlekken, terwijl ook rood
achtig gekleurde dieren zijn aangetroffen; bij 
het toenemen der leeftijd gaan deze kleuren 
geleidelijk in groen over (na 3 jaren hebben de 
dieren de kenmerkend smaragdgroene kleur). 
Levenswijze, voedsel: zoals reeds vermeld, heb
ben we hier te doen met een nagenoeg uit
sluitend arboreaal levend reptiel; op de grond 
kan hij zich dan ook moeilijk verplaatsen. Hij 
voedt zich grotendeels met vogels en andere 
warmbloedige, eveneens in bomen levende die
ren. In ruste is hij nauwelijks tussen de groene 

Fig. 1. Jonge Morella s. variegate verslindt een vogel. 
Foto : Australian News and Information Bureau, 
Canberra. 

boombladeren te onderscheiden. Eenzelfde ont
w.ikkeling treffen we ook aan bij Corall11s ca
!rinus uit de onderfamitie Boinae ( versprei
ding: Zuid-Amerika); deze soort is ook sma
ragdgroen van kleur met nagenoeg dezelfde 
rugtekening, leeft ook uitsluitend in bomen, 
heeft eveneens een afgeplat lichaam en be
weegt zich op dezelfde wijze door de bomen. 
Dergelij-ke evolutieverschijnselen (convergen
tie) treft men in het dierenrijk veelvuldig aan. 
Bij de groene boompython heeft men een 
draagtijd van 47 dagen vastgesteld, wat uit
zonderlijk kort is voor een Boidae; meestal va
rieert de draagtijd van reuzenslangen - afhan
kelijk van grootte, soort, weersomstandighe
den e.d. - van 70 dagen tot 6 maanden, waar
bij moet worden aangetekend dat deze periode 
bij <le Boinae, in verband met de ontwikkeling 
van de jongen in het moederlichaam, het 
langst :is. 
Beschubbing: 230 tot 250 ventralia, 70 tot 130 
subcaudalia, anaalschild ongedeeld, 56 tot 65 
rijen schubben rondom het lichaam. De schil
den op de kop zijn klein en granuleus; de Ia-
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Fig. 2. Morella s. spllotes. Foto's: F o e k e m a. 

bialen zi jn gegroefd. 

Morelia spilotes spilotes (Lace pede, 1804) , 
diamantpython. 

Synoniem: Morelia arg11s arg11s. 
Verspreiding: kuststreken van New South 
Wales, vanaf Coff's Harbour in het noorden 
tot aan de grens met de straat Victoria in het 
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zuiden, en landinwaarts tot aan de Blue Moun· 
tains en · meer zuidelijker · tot aan de uit
lopers van Great Dividing Range. Verder 
Nieuw Guinea en de Union Eilanden. 
Biotoop: dichte regenwouden in rotsachtige 
en heuvelige gebieden. 
Voorkomen: cylindrisch Jichaam; grote, brede 
kop en stompe snuit. Kop niet duidelijk van 
het lichaam afgezet. De diamantpython bereikt 
een lengte van 280 tot 330 em. 



Fig. 3. Morella s. variegate. Foto's: Foe I; em a. 

Kleuren: de grondkleur is dorsaal gewoonlijk 
donkerblauw-zwart en ventraal geelachtig tot 
wit met donkere vlekken. Morelia s. spilotes 
dankt zijn Nederlandse (en Engelse) naam 
aan de diamantvormige, zwartgerande gele 
vlekken op rug en zijden; daarnaast heeft elke 
rugschub van het cljer in het centrum ook nog 
een, eveneens geelachtig, vlekje. Men kan ove
rigens ook exemplaren met een minder inten· 
sief vlekkenpatroon aantreffen, terwijl ook de 

kleuren variabel zijn. 
Levenswijze, voedsel: de vertegenwoordigers 
van het geslacht M ore/itt houden er een nach
telijke levenswijze op na, ofschoon zij ook 
's morgens vroeg vaak in de zon liggend wor
den aangetroffen. Beide vormen van dit ge
slacht kunnen behalve goed klimmen (grijp
staart) ook uitstekend zwemmen. De dag 
brengen zij in een holle boom, onder een steen 
of in een onderaardse holte door. Jllorelia s. 
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spilotes is aan meer vochtiger plaatsen gebon
den, terwijl de hierna volgende subspecies 
zich in vrij droge gebieden ophoudt. 
Van de diamantpython is bekend dat hij soms 
uren achtereen in het water ligt, alvorens te 
gaan vervellen. Een groot gedeelte van zijn 
Ieven brengt hij echter in de bomen door 
( arboreale levenswijze), waar hij zich voedt 
met vogels en zoogdieren (onder meer opos
sums en 'bandicoots'). Volgens waarnemingen 
legt een wijfje tussen de 10 en 20 eieren (maxi
maal 35); bij het uitkomen zijn de jonge 
pythons zo'n 35 em lang. 
Beschubbing: de kop is bedekt met kleine 
schilden; labialen met groeven; rond het li
chaam 46 tot 60 rijen schubben; 250 tot 300 
ventralia; anaalschild gedeeld; 70 tot 90 sub
caudalia, die gewoonlijk gedeeld zijn. 

Morelia spilotes variegata (Gray, 1842), 
Australische python, carpet snake. 

Synoniem: Morelia argus variegata. 
Verspreiding: variegata is waarschijnlijk de be
kendste van de Australische Pythoninae, want 
met uitzondering van Tasmanie en de kust
streken van New South Wales kan men hem 
overal op het vasteland tegenkomen, vooral 
meer landinwaarts. Ook een aantal eilanden 
voor de kust behoren tot z'n woongebied. Terra 
typica: Port Essington (Northern Territory). 
Biotoop: deze ondersoort bewoont gewoonlijk 
de wat drogere, soms rotsachtige en heuvelige 
gebieden, en is ook een enkele maal in de 
woestijnachtige streken van Centraal-Australie 
aangetroffen. 
Voorkomen: de lichaamsstructuur is gelijk aan 
die van de diamantpython, doch in lengte is 
er enig verschil: variegata bereikt namelijk een 
gemiddelde lengte van iets meer dan 300 em, 
terwijl in Queensland dieren van 390 tot 430 
em geen uitzonderingen vormen. 
Kleuren: dorsaal gewoonlijk geelachtig of bruin 
met gele, zwarte of blauwachtige vlekken of 
dwarsbanden. De ventrale lichaamszijde is 
geel of witachtig met donkere vlekken. Overi
gens zijn kleur en tekening zeer variabel; zo 
zijn dieren uit vochtige gebieden van noord
oost en centraal Queensland getooid met een 
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goudldeurig patroon van zwartgerande banden 
en vle~ken, die scherp afsteken tegen de groen
achtige ondergrond. Beide ondersoorten van 
Morelia worden vaak met elkaar verward. 
Levenswijze, voedsel: in bebosde gebieden 
moet de Australische python op laaghangende 
takken en in struiken gezocht worden, terwijl 
hij in open terreinen op de grond voorkomt. 
Hij houdt zich vaak op in de buurt van konij
neholen, want deze zoogdieren vormen de 
hoofdschotel van z'n menu. Behalve met ko
nijnen voedt hij :dch ook met vogels, muizen, 
ratten, opossums, wallabies, vleermuizen e.d. 
Zowel de diamantpython als de Australische 
python worden vaak in opslagplaatsen van 
landbouwgewassen gehouden ter bestrijding 
van schadelijke knaagdieren. Overigens kun
nen beide rassen, indien zij geprikkeld worden, 
met hun lange, naar achteren gebogen voor
tanden flinke verwondingen toebrengen. In ge
vangenschap schijnen de dieren moeilijk te 
verzorgen, omdat ze na betrekkelijk korte tijd 
vaak aile voedsel weigeren en wegkwijnen; dit 
in tegenstelling tot vele andere Boidae,' die 
soms wei 20 of meer jaren in gevangenschap 
doorbrengen. 
Beschubbing: 45 tot 50 rijen schubben condom 
het lichaam; 250 tot 300 ventralia; 70 tot 90 
gewoonlijk gedeelde subcaudalia; anaalschild 
ongedeeld; de schilden op de kop zijn klein en 
onregelmatig; labialen gegroefd. 

K i n g h o r n ( 1969) onderscheidt nog een 
derde varieteit van het genus .Morelia enwel 
lH. s. macropsila, die aileen in Noord-Austra
lie wordt aangetroffen en een lengte van on
geveer 180 em bereikt. De beschubbing is als 
volgt: 12 tot 13 supralabialia, 17 tot 19 sub
labialia (labialen gedeeltelijk gegroefd), 260 
ventralia en 72 paar subcaudalia. 

SUMMARY 

Based on existing literature concerning the 
Austra.rian herpetofauna notes are given on the 
pythons of the genera Aspidites, Chondro
python and Morelia. Appearance, habitat and 
way of living of each species are discussed. 



H. B o u w h u Is 
Fannius Scholtenstraat 34-111, Amsterdam. 

Een aangeboren schildafwijking bij Pseudemys 
scripta elegans 

lngezonden december 1971. De heer B o u w h u is 
brengt verslag uit van een opvallende schildafwijking 
bij een roodwangwaterschildpad. 

Noordamerikaanse moerasschtldpadden van 
onder meer het geslacht Pse11demys worden in 
- te - grote hoeveelheden als huisdier in Euro
pa geimporteerd. Ze zijn zonder speciaal terra
rium doorgaans lang niet zo gemakkelijk te 
houden als wei wordt gemeend. Zelfs de kleine 
schildpad die het onderwerp van dit korte be
richt vormt overleed binnen negen maanden 
na aankoop, vermoedelijk doordat hij een fa
tale verkoudheid opliep toen · hij tijdelijk van 
huis moest. 
In figuur 1 (vrij naar Carr, 1969) wordt 
een diagram van een normaal ontwikkeld 

Fig. 1. Normaal schild van een schildpad, vrij naar 
Carr (1969). Tekening: B o u w h u is. 
Fig. 2. Schild van de besproken Pseudemys scripta 
eregans. Tekening: B o u w h u is naar een toto van 
Nordheim. 

schild getoond, dat ook bij Pse11demys-soorten 
aangetroffen wordt. Niet zelden vindt men 
schildpadden die meer of minder grote, onre
gelmatige vergroeiingen in de hoornplaten (het 
uitwendige schild) bezitten, maar deze zijn 
vrijwel altijd op geregenereerde verwondingen 
terug te voeren. Over aangeboren afwijkingen 
in het patroon van hoornplaten bij schildpad
den vindt men weinig gegevens in de litera
tuur; Carr ( 1969) vermeldt slechts dat naar 
verhouding een groter aantal schilden een va
ker voorkomende afwijking is dan een kleiner 
aantal. Niettemin lijkt me het aantal hoorn-
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schildjes van mijn schildpad - die een schild 
heeft dat 43,2 mm lang en 38,5 mm breed is -
wel bijzonder hoog (figuur 2). Er is een nek
schild en er zijn twee staartschilden, zoals nor
maal. Er zijn negen wervelschilden (normaal 
vijf), aan beide kanten acht ribbenschilden 
(normaal vier) en aan beide kanten twaalf 
randschilden (normaal elf). 
Figuur 2 werd gemaakt naar een foto die de 
heer F. N o r d h e i m welwillend voor me 
vervaardigde, waarvoor ik hem hier nogmaals 
dank zeg. 

G. Z e IJI e m a k e r 
Talingweg 62-1, Landsmeer. 

SUMMARY 

In this short note a Pse11demys scripta elegans 
specimen with an aberrant carapax - shown 
in fig. 2 - cis recorded. It ·is believed that this 
aberration is congenital, and not due to some 
regenerated injury as found more often in 
turtles. 

Llteratuur 

Carr, A., 1969. 'Handbook of turtles'. Comstock 
Publ. Assoc., Ithaca-London. 

Een geval van schildverweking bij Pseudemys 
scripta elegans 

lngezonden oktober 1970. De heer Z e ij I em a k e r 
beschrijft een met succes toegepaste behandeling 
van schildverweking. 

Op 6 juli 1970 kwam een 3,5 em lang exem· 
plaar van Pser1demys scripta elegans in mijn 
bezit. Het diertje was er ernstig aan toe: het 
plastron was zeer week, eten deed de schild
pad niet en hij zwom en dook zeer s1echt. Ik 
plaatste hem in een bakje van 40 bij 25 bij 
25 em, met een waterstand van 5 a 6 em. Het 
water werd door elektrische verwarming op 
24 ° C gehouden. Een paar stenen deden dienst 
als landgedeelte. De luchttemperatuur werd 
op peil gehouden met een 40 W lamp. 

Vanaf 6 juLi tot 8 augustus werd het dier elke 
dag 2 minuten bestraald met een U.V.-lamp, 
op een afstand van 1 meter. Op 20 juli kwam 
het eerste teken van verbetering, het eerste 
voedsel werd voorzichtig verorberd. Dat was 
tevens de gelegenheid om met het toedienen 
van vitaminen te beginnen. I·k gaf vitamine A 
en D, kalk en 'Phellglanz' (een nieuw Duits 
produkt). In deze tijd kwam ook de ontlasting 
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op gang. Vanaf 13 augustus at het dier vrij 
geregeld, het p'lastron was inmiddels steviger 
geworden alhoewel nog enigszins zacht. Inmid
dels vond de U.V.-bestraling om de 2 a 3 da
gen plaa.ts en werd het dier bij goed weer bui
ten in de zon gezet. 

Omstreeks half augustus zwom en dook de 
schildpad weer vrij goed en met eten (vis) 
ging het zeer goed. De U.V.-bestraling werd 
teruggebracht tot 1 minuut om de drie dagen. 
Nog steeds werden vitaminen toegediend. 
Elke dag werd het bakje goed schoongemaakt 
en het water ververst. Een goede hygiene IS 

een eerste vereiste. Aan het water werd Petaid 
toegevoeg.d. 

Zo tegen september had de schildpad reeds de 
gewoonte 's avonds tussen zes uur en half ze
ven langs de voorruit heen en weer te zwem
men in afwachting van zijn voedsel. De moei-



lijke periode scheen voorbij te zijn. Het dier 
was in die tijd geen mm gegroeid. Op 5 sep
tember konstateerde ik dat het plastron weer 
normaal was. Op 22 september was het dier, 
op een 'vuil oog' na, kerngezond. Het had, in 
een ruimere bak, gezelschap gekregen van 
Kinoslernon Sllbrllbrtllll en Pse11demys concin
na. 

Boekbeapreklng 

SUMMARY 

A juvenile of Psettdemys scripta elegans, suf
fering from a soft plastron, not eating and 
hardly able to swim or dive, was succesfully 
treated with U.V. light, vitamins A and D, 
calcium and Phellglanz (a German product). 
The animal recovered in two months. 

C. P. J. de Haas: 'Checklist of the Snakes of the 
Indo-Australian Archipelago (Reptiles, Ophidia)' 

Deze checklist, oorspronkelijk in 1950 gepubliceerd 
in Treubla, werd dlt jaar herdrukt door Llnnaeus 
Press, Amsterdam. Omvang 115 pagina's, prijs f 52,-. 

De herdruk van de checklist van D e H a a s 
is toe te juichen. Zelf kreeg ik een jaar terug 
de oorspronkelijke publikatie ervan in Treubia 
onder ogen en was zo enthousiast, dat ik er 
een fotokopie van liet maken. Voor hen, die 
zich voor de vormenrijkdom van de Indo
Australische herpetofauna interesseren, is deze 
checklist een onmisbaar naslagwerk. 
Vele Lacerta-leden die een deel van hun Ieven 
in het toenmalige Nederlands Indie hebben 
doorgebracht zullen bet standaardwerk over 
de reptielen van dit gebied van dr. N e II y 
d e R o o ij kennen. Het verscheen in twee 
delen, bet eerste in 1915 en bet tweede, dat 
de slangen behandelt, in 1917. Het is nog 
steeds bet enige boek, dat aile soorten van de 
archipel beschrij ft. Het werk is inmiddels sterk 
verouderd, doordat tussen de twee wereld
oorlogen er bijzonder veel over de Indo
Australische herpetofauna gepubliceerd is. Het 
boek van De Roo ij heeft daar ongetwijfeld 
zelf aan bijgedragen; juist omdat er sinds 1917 
een standaardwerk bestond kwam de studte 
van de herpetofauna, ook door vele amateurs, 
goed op gang. 
D e H a a s was een van deze amateurs. Hij 
studeerde landbouwkunde en was in Indie 

werkzaam als Ieider van plantages. Hij ver
diepte zich zo grondig in de slangenfauna dat 
hijzelf meer en meer bet gemis aan een re
center overzicht dan dat van De Roo ij voel
de en besloot deze checklist te schrijven. In 
1949 kwam hij op Java bij een auto-ongeluk 
om het leven. Het manuscript was toen juist 
voltooid en werd posthuum in 1950 in Treubia 
gepubliceerd. 
De checklist is, voor zover ik kan beoordelen, 
zeer degelijk en uitputtend. Een volledig over
zicht van aile publikaties over Indo-Austra
lische slangen na D e R o o ij is gegeven. Met 
behulp van de checklist wordt bet boek var. 
De Roo ij weer gemakkelijk hanteerbaar, 
doordat veranderde namen niet meer hinde
ren. De lijst is nog steeds actueel omdat bet 
aantal taxonomische veranderingen na de laat
ste oorlog klein is gebleven vergeleken met die 
tussen de twee oorlogen. 
Het op zich zelf 1 droge karakter van een check
list en de prijs ·van f 52,- bewerkstelligen, 
dat dit hoek aileen voor de gespecialiseerde 
liefhebber het kopen waard is. Zijn volledige 
waarde krijgt het vooral, als men ook het boek 
van De Roo ij bezit. 
G. M. M. Foe k em a. 
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Boekbespreklng 

J. W. Steward: 'The Snakes of Europe' 

De hear D e H a a n vergelijkt het onlangs verschenen 
boek van S t e w a r d met twee andere werken over 
de Europese herpetofauna. De drie titels zijn: 
He II m I c h, W., 1956. 'Lurche und Kriechtlere 
Europas'. Heidelberg, Carl Winter Universitatsverlag. 
Dot t r ens, E., 1963. 'Batraciens et Reptiles d'Euro
pe'. Neuchatel, Delachaux & Niestl~. 
Steward, J. W., 1971. 'The Snakes of Europe'. 
Newton Abbot (Devon, United Kingdom), David & 
Charles. 

Een nieuw hoek over Europese slangen is on
laags verschenen. Aangezien op dit gebied 
twee andere, daterende uit 1956 en 1963 (even
tuele latere herdrukken voorbehouden) wel
licht niet bij iedereen bekend zijn, maar door 
mij nog steeds zeer waardevol worden geacht, 
meen ik er goed aan te doen deze boekbespre
king in tabelvorm te geven, zodat een verge
lijking met het onlangs verschenen handboek 
van J. W. Steward (1971) eenvoudiger 

Handzaamheid formaat bij gebruik als veldgids 

K waliteit van het inbinden en het papier 

Behandeling amfibieen en andere reptielen dan 
slangen 

Aantal behandelde slangensoorten (in vgl. met 
de lijst van M e r t e n s en We r m u t h, 
1960) 

Kaartjes van verspreidingsgebieden 

Gekleurde illustraties (aantal en kwaliteit) 

Aantal zwart-wit illustraties 

Kwaliteit zwart-wit illustraties 

Algemene beschrijv.ing van bouw en functie 
van lichaam en organen 

Determinatietabel en bijbehorende illustraties 

Gegevens over biotoop, voortplanting, winter
slaap, etc. 

Algemene overzichtelijkheid, registers en bi
bliografie 

Aantal tekstpagina's 

Globale prijs 
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wordt, en aan de specifieke verdiensten van 
elk van de drie recht wordt gedaan. 
Uit de tabel blijkt niet, het zij dan ook nu ver
meld, de aanwezigheid in Steward's hoek van 
een bijna foutloze lijst van populaire slange
soortnamen in dertien Europese talen. D o t -
t r ens (1963) verwijst niettemin naar vier a 
vijf talen. 

C. C. d e H a a n. 
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Verslag van het secretariaat over 1970-1971 

Een record aantal laden heeft zich in het verslagjaar 
aangemeld, nl. 158. Dit succes is in belangrijke mate 
te danken aan de tentoonstelling 'Terra Hortus', welke 
wederom door de Stichting Bevordering Herpetologie 
in leiden werd georganiseerd Een overweldigend aan
tal bezoekers heeft deze tentoonstelling bezocht, 
mede dankzij de grote bekendheid die hieraan ward 
gegeven door radio en televisie. Dit grote succes is 
to danken aan de grote voortvarendheid waarmede 
de heer H. v. M e e u we n en de zijnen te werk zijn 
gegaan. 
Naast de 158 nieuwe aanmeldingen kwamen echter 
32 opzeggingen blnnen en moesten 70 laden worden 
afgevoerd wegens wanbetaling. Drie leden warden af
gevoerd omdat zij verhuisden zonder nader adres 
achter te Iaten. 

Elm van onze oudste laden, die van de oprichting af 
lid was van onze vereniging, dr. J. M. l o d e w ij k s, 
is overladen. Hij was een zeer boeiend en terzake 
kundig spreker en degenen, die het voorrecht hebben 
gehad zijn lezingen voor 'lacerta' te mogen bijwonen, 
zullen beseffen dat zijn heengaan voor onze Vereni
ging een groot verlies is. 

De werkgroepen mogen zich nog steeds in een grote 
belangstelling verheugen. Helaas kon de werk~roep 
Den Haag zich niet handhaven en warden de b1jeen-

Mutaties 21 december 1971 -18 mei 1972 

Nleuwe leden 
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2134 
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2136 
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2139 
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2141 

2142 
2143 
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2145 

2146 
2147 

2148 
2149 

2150 
2151 
2152 

2153 
2154 
2155 
2156 
2157 

2158 
2159 
2160 

l. de Ruiter, Clementstraat 43-45, Rotterdam 
P. N. J. Wijnand, De Kempenaerstraat 19hs, 
Amsterdam 
F. A. Witkamp, Jan Porcellistraat 11A, Rot
terdam 
A. l. lubbers, Prinsengracht 1113, Amsterdam 
Tonny Bruijnooge, Busken-Huetlaan 5, Roosen
daal N.B. 
Mej. B. v. Sprew, lijsterbeslaan 94, Rijswijk Z.H. 
A. Halsberghe, Mimosalaan 4, 8500 Kortrijk 
Belgie 
H. l. M. van der Straaten, Superior de Beer
straat 36, Tllburg 
H. v. Mourlk, Noordsingel 69, Rotterdam 
Bert Voges, Markengauw 285, Amsterdam/Nieu
wendam 
J. van Sluys, Rozenlaan 17, Hoek, Zeeland 
R. M. Holthausen, Kelloggplaats 289, Rotter
dam 14 
Wim van Dijk, Noordheijstraat 20, Voorschoten 
Kees-Jan Backhuys, Bartokhof 21, Alphen a. d. 
Rijn 
H. A. Kat, Hogendijk 130, Zaandam 
Mevr. M. Th. Niericker-Koopmanschap, v. Dui
venvoordelaan 258, Wassenaar 
A. J. M. Wavers, Prof. Oudstraat 41, Veghel 
Mevr. M. J. C. Knijnenburg-de Kok, Plaatslange
veld 5, Monster 
H. J. G. Borghoff, Bizetlaan 10B, Apeldoorn 
Erik Windey, Beekstraat 11, 9968 Bassevelde, 
O.VI., Belgie 
R. E. Drost, Vrederustlaan 213, Den Haag 
H. Kuiper, Donderslaan 158, Groningen 
Astrid van Ginneken, Nederhoven 39, Amster
dam Buitenveldert 
Jos Crombach, Vrijdagstraat 5, Heerlen 
B. v. Brummen, Spinozaweg 217, Rotterdam 24 
C. P. Homans, Fazantstraat 16, Brummen 
M. v. d. Meer, Hilledijk 187b, Rotterdam 
W. G. A. v. Ouwerkerk, Weizichtstraat 10b, 
Rotterdam 
P. Timmermans, Spinozaweg 267, Rotterdam 
H. Wijnmalen, Blllltonstraat 16, Delft 
J. Verhey, Molendijk 23, Sliedrecht 

komsten stopgezet. 

De lmportdienst heeft ook dit jaar geen dieren ge
importeerd omdat hat aanbod dermate groot is, dat 
activiteit op dit gabled zinloos is. 
Het beheer van Bibliotheek ward overgedragen aan 
de Bibliotheek van de Diergeneeskundige Afdeling 
van Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit 
te Utrecht. Het is een verheugend felt, dat gebleken 
is, dat er thans weer veal belangstelling voor onze 
bibliotheek bestaat. 

Op 24 april 1971 ward de Jaarlijkse Algemene leden
vergadering gehouden in hat Tandheelkundig lnstituut 
te Utrecht. Het Huishoudelijk gedeelte ward door 76 
stemgerechtigde laden bijgewoond. Na de pauze hield 
de heer Oostveen een lazing met dia's over zijn di
verse reizen naar hat Caraibische gebied. 

Hat aantal laden stijgt elk jaar maar er moet gecon
stateerd worden, dat ook het verloop grater wordt en 
het aantal laden, dat zijn contributie te laat of hele
maal niet betaalt, toeneemt. Echter, met gezamenlijke 
inspanning zullen wij een gezonde vereniging kunnen 
houden en zelfs verder uitbouwen. 

31 maart 1972 
R. M. M e IJ e r, eerste secretaris. 
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2184 
2185 
2186 
2187 
2188 
2189 

2190 
2191 
2192 
2193 
2194 

2195 

R. de Waal, J. D. Zocherstraat 6, Breda 
W. van Vugt, Mozartstraat 7, Zaandam 
J. A. Broos, Populierenstraat 18, Den Haag 
M. de Vos van Steenwijk, v. Alkemadelaan 332, 
Den Haag 
W. v. leciusaarden, A. W. lipsstraat 2, Oud
Beijerland 
J. v. d. Struys, de Egmondenstraat 95, Am
sterdam 
G. de Ruiter, Nachtegaallaan 31, Maassluis 
C. v. Hardeveld, Meppelweg 454, Den Haag 
R. H. van den Bosch, Populierenhof 93, Bode
graven 
M. Daman, Houtrijkstraat 67" achter, Amsterdam 
Serials Dept-McGill Un. libr., 3459 Mctavish St, 
Montreal 20, Canada 
N. van dar Molen, Borgerstraat 100", Amsterdam 
C. N. Klijn, Uiterste Gracht 70, leiden 
H. van der Beek, Fazantenweg 32', Amsterdam 
Mr. Robert A. Wilson, P.O. Box 382, Claremont, 
Calif. 91711, U.S.A. 
Noorderdierenpark N.V., Hoofdstraat 18, Emmen 
l. Voortman, Ramaerstraat 5, Rotterdam 
A. D. Gorisse, St. Jozefstraat 6, Oosterhout 
Francois Houtmeyers, Desguinlei 216, B-2000 
Antwerpen 
G. Korn, Volbedastraat 31, Doetinchem 
Govert Roosenburg, Benoordenhoutseweg 268, 
Den Haag 
P. Reynders, Surinamestraat 2, Enschede 
A. W. M. Schouten, Televisiebaan 135, IJssel
stein 
G. Geitenbeek, Gestellaan 36, Jutphaas 
Mej. B. Blom, Havikstraat 11, Utrecht 
Mej. J. lotsy, Fabriekstraat 2, Utrecht 
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