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De onechte spitskopschilpad 
(Pseudemydura umbrina) 
een van de zeldzaamste reptielen ter wereld 

A. J. Z w I n e n be r g 
Borneostraat 23 
Vlaardingen. 

lngezonden: j uli 1976. 
lnhoudsovemcht : de ontdekking - de herontdekking 
- voorkomen en leelwijze - bedreiging en bescher
ming - conclusie - dank - summary - Zusammenlas
sung - hteratuur. 

DE ONTDEKKING 

In 1839 werd aan de verzameling reptielen 
en amfibieen van het Natuui'historisch Mu
seum in Wenen een exemplaar van een tot 
dan toe onbekende schildpadsoort toege
voegd, dat in het jaar ervoor ergens in Aus
tralie gevangen was. Het was ecn moeras
schildpadje van ongeveer 14 em met een 
bruinachtig rugpantser en een gelig plastron, 
Het opvallendste kenmerk aan het dier
tje was de wrattige nek. Het werd voorzien 
van een label, vermeldende ,Phrynops 

Fig. 1. Pseudemydura umbrlna, de onechte spitskop
schildpad. Foto: A. I. S. C a n b e r r a. 

macquarrii, Nova Hollandia Jun", en op
geborgen met inventaris-nummer 1296. 
Spoedig raakte het in .het vergeetboek. Pas 
in 1901 publiceerde de bekende Oosten
rijkse geleerde Dr. F r i e d r i c k S i e b e n
r o c k er een wetenschappelijke verhande
ling over, doch dit kreeg weinig bekendheid 
en nadien hoorde men nagenoeg niets meer 
van Pseudemydura umbrina, zoals de offi
ciele naam vanaf die tijd luidde. 

DE HERONTDEKKING 

In 1953, tijdens een tentoonstelling van rep
tielen en andere dieren in Perth (west-Aus
tralie), kwam een schooljongen genaamd 
R o b i n B o y d bij de organisatoren met 
een schildpadje, dat thuishoorde in de groep 
van de zgn. " Halswenders" (suborde Pleu
rodira), doch waarvan hij de naam niet wist. 
Hij zou graag willen weten met welke 
soort hij te doen had. Het diertje werd 
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bij Dr. L. G I a u e r t gebracht destijds 
direkteur van het "Western Australian 
Museum" te Perth, die dacht een geheel 
nieuwe soort voor zich te hebben. In 1954 
beschreef hij deze onder de naam Emydura 
inspectata. In 1958 stelde Dr. Ernest 
W i II i a m s, een Amerikaans herpetoloog, 
echter vast dat de soort door G I a u e r t 
beschreven, synoniem was aan Pseudemy
dura umbrina, de onechte spitskopschildpad, 
behorende tot de familie Chelidae. Het had 
dus 114 jaar geduurd voordat men een reeds 
uitgestorven gewaand reptiel herontdekte! 

VOORKOMEN EN LEEFWIJZE 

De vindplaats, aangewezen door de school
jongen, betrof een moerassig kustgebied on
geveer 35 kilometer ten noorden van Perth. 
De ontdekking van een nieuwe diersoort 
(zoals men dus ook bier aanvankelijk dacht) 
brengt altijd een koortsachtige spanning bij 
ge"interesseerden teweeg, wat zeer begrijpe· 
lijk is. Ook nu was dat bet geval. Zou men 
nog meer exemplaren aantreffen? Bij de 
eerste inventarisatie van de streek kwam 
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men tot de voorzichtige conclusie dat er nog 
meer dan 200 schildpadjes aanwezig waren. 
De soort bewoont twee dicht bij elkaar lig
gende moerassige gebieden, "Twin Swamps" 
van 150 ha en "Ellen Brook" van 67 ha, 
die helaas onderdeel vormen van een waar
devol landbouwgebied. In 1962 konden zij 
echter van overheidswege aangekocht en als 
natuurreservaat aangewezen worden. Onge
veer 6 maanden per jaar bevatten de moe
rassen geen water en het gebied is dan zeer 
droog. In die tijd maken de schildpadjes een 
zomerslaap door, verborgen onder bladeren, 
takken en ander afval, meestal gedeeltelijk 
ingegraven in de bodem, welke onder bet 
oppervlak enigzins vochtig blijft. Zodra de 
eerste regenbuien vallen, omstreeks april en 
mei, ontwaken de dieren en breekt er een 
periode van grote aktiviteit aan. Niet aileen 
zoeken de schildpadjes dan ijverig naar 
voedsel, dat uit dikkopjes, kreeftachtigen, 
insektelarven en andere waterdiertjes be
staat, doch zij moeten ook voor nakome
lingen zorgen. Een vrouwtje legt na de pa-

Fig 2. P•eudemr.dure umbrlna, volwassen 2 met jon
gen. Foto: A. . 5. Can be r r a . 
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ring, omstreeks november 3-5 ettjes, welke 
na zo'n 180 dagen uitkomen. Het is dan 
mei en de periode van aktiviteit is dan pas 
weer aangebroken. De moerassen komen 
opnieuw vol water te staan, waardoor voed
scl weer in voldoende mate aanwezig is. De 
jongen zijn bij de geboorte iets meer dan 
20 mm lang en nog erg kwetsbaar. 

In 1963 werd vanwcge hct " Department of 
Fisheries and Wildlife" cen uitgebreid stu
die-programma over dczc bijzondere moe
rasschildpadsoort aangcvangcn. In het bij
zondcr werd Dr. A. A. B u r b i d g e met het 
onderzoek belast. Hij schatte dat er in 1963 
in totaal in beide rescrvatcn nog tussen de 
150 en 200 schildpadjcs leefden. Met be
hulp van zendertjes, welke op de carapax 
gclijmd werden, was men in staat gewoon
tcs en aktiviteitsritmcn vast te stellen. Ook 
het waarmerken dcr dicrcn lcvcrde in de 
loop der tijd allerlei waardevolle gegevens 
op. Zo bleken de repticlen tussen hun 6e en 
9e levensjaar geslachtsrijp te worden. 

Fig. 3. Pseudemydura umbrlna, het meten van het ca
rapax. De uitsparing in het rugschlld dient voor het 
waarmerken der dieren. Foto : A. I. S. C a n be r r a. 

BEDREIGING EN BESCHERMING 

Yoor het op peil houden van het hestand 
is een regelmatige seizoenwisseling nood
zakelijk, dus 6 maandcn droog en 6 maan
den regen. Gedurende de eerste jaren van 
het onderzoek vie! deze regelmaat nog te 
bespeuren en er was dan ook sprake van 
een langzame, doch gestadige groei van de 
populatie. Tussen .1968 en 1972 werd de re
gelmaat echter verbroken en vie! er zelfs 
vrij weinig regen, waardoor de moerassen 
voor langere tijd (8-9 maanden) droog ble
ven. Daardoor raakten zowel de voortplan
tingscyclus als de voedselvoorziening in het 
gedrang, met als gcvolg dat een sterke af
name van het aantal schildpadjes vie! waar 
te nemen. In 1973 wcrd hun aantal door 
Dr. B u r b i d g e op niet meer dan 80 ge
schat. De winter van 1973 bracht weer een 
normalc regenval, terwijl die van 1974 zelfs 
extra vee! regen bracht. Ondanks dat waren 
er geen tekenen die crop wezen, dat de po
pulatie toenam. Uit de laatst beschikbare 
gegevens, over de rcgenperiode van 1975, 
blijkt gelukkig dat er weer een aantal jongen 
geboren is. In 1976 berichtte de direkteur 
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van bet "Department of Fisheries and Wild
life" mij dat bet aantal schildpadjes in 
"Twin Swamps" op 50-80 wordt geschat, 
terwijl dat aantal voor "Ellen Brook" min
der dan 20 bedraagt. 
De populatie in de twee reservaten heeft 
men op verschillende wijzen trachten te be
schermen, onder meer door op verschillende 
plaatsen een omheining aan te brengen, 
door brandgangen te graven en uitkijkposten 
te bouwen. In januari 1973 woedde er in 
"Twin Swamps" een flinke brand, welke on
geveer 30% van bet reservaat verwoestte. 
Ongetwijfeld heeft een aantal slapende die
reo daarbij bet Ieven verloren, terwijl ook 
bet biotoop sterk aangetast werd. "Ellen 
Brook" werd voor het laatst in 1960 door 
een brand geteisterd. 
Een andere bedreiging voor de schildpadjes 
vormen sedert enige tijd de varkensfokke
rijen, waarvan de eerste in 1974 in de buurt 
van "Twin Swamps" werd opgezet. Nadien 
nam het aantal fokkerijen gestadig toe, ook 
nog in 1976. Het gevaar schuilt hem in het 
feit, dat de varkens de reservaten binnen
komen en de schildpadden opvreten, vooral 
de jongen. Tijdens de rustperiode van de 
reptielen daarentegen woelen zij de grond 
om. Anderzijds dwalen de schildpadden 
nogal eens rond buiten hun beschermde 
gebied en komen dan op de terreinen van 
de varkens .... Men tracht aan dit alles een 
einde te maken door de beide reservaten 
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Fig. 4. Paeudemydura umbrlna, juv. van B dagen oud. 
De munt heeft een doorsnede van 26 mm. 
Foto : A. I. S. C an be r r a. 

zoveel mogelijk te omheinen. Ca 18 maan
den geleden (d.w.z. in december 1974) is 
men begonnen die delen, welke nog niet 
omheind waren, met prikkeldraad te be
schermen. Ook graaft men geulen op de 
grensgebieden, zodat de schildpadden niet 
uit de reservaten kunnen. 
Natuurlijk zijn er andere bedreigingen voor 
zo'n kleine populatie. Een natuurramp is 
niet ondenkbaar en daarmede zou het gehele 
schildpaddenbestand verdwenen kunmm 
zijn. Het komt bijvoorbeeld weleens voor, 
dat midden in de droge periode een fikse 
regenbui valt, waardoor een aantal schild
padjes in zijn rustplaats verdrinkt. Tot dus
ver zijn beide reservaten gelukkig nog van 
een werkelijke overstroming verschoond ge
bleven. . . . Ook de natuurbeschermers wa
ren doordrongen van de gevaren, welke de 
kleine populatie bedreigden. Daarom wer
den al in 1964 de eerste dieren in een die
rentuin van Perth ("South Perth Zoo") on
dergebracht. Doordat zij daar echter een 
beschermd Ieventje gingen Ieiden en de sei
zoen-wisselingen, zoals deze in de vrije na
tuur optraden, ontbraken, kwam er van 
voorplanting nog weinig terecht. In de loop 
der jaren heeft men hierin toch verandering 
kunnen brengen en thans (1976) Ieven er in 
deze dierentuin 5 volwassen mannetjes, 4 



volwassen vrouwtjes en 13 juvenielen. AI 
de jongen zijn in deze dierentuin geboren; 
de eerste succesvolle kweek dateert van 
1966. Zij vormen overigens de enige in ge
vangenschap levende dieren van deze soort. 

CONCLUSIE 

Uit bet vorenstaande moge duidelijk gewor
den zijn, dat bet ditmaal niet de schuld van 
de mens is, dat een diersoort bedreigd 
wordt. Op de een of andere, nog onduide
lijke wijze heeft Pseudemydura umbrina 
zich in de loop der tijden in dit onbekende 
stukje moeras van zuid-west-Australie kun
nen handhaven. Er zijn geen aanwijzingen, 
dat bet hestand in vroeger tijden aanzienlijk 
groter geweest zou kunnen zijn. Wei moet 
er thans voor gewaakt worden, dat bet ont
ginnen van omringende vruchtbare grond en 
bet opzetten van vele varkensfokkerijen 
geen funeste invloed op de reservaten zal 
hebben. Onregelmatige seizoenschommelin
gen, zoals die bet afgelopen decennium heb
ben plaatsgehad, vormen volgens Dr. Bur
b i d g e geen werkelijk gevaar. Ook daar
voor kwam dit regelmatig voor en als de 
schildpadjes zich daaraan niet hadden kun
nen aanpassen, waren zij eeuwen geleden al 
van de aardbodem verdwenen. Het enige 
gevaar vormt momenteel dan ook de mens. 
Vandaar dat de soort vermeld staat op de 
lijst van Bedreigde Uitheemse Diersoorten, 
welke op instigatie van de Nederlandse re
gering in 1976 door een speciale commissie 
werd opgesteld, en hopelijk beschermd ver
klaard zal worden. 

DANK 

Ik benD r. A. A. Burbidge en de heren 
H. B. Shu g g en B. Bowen, allen van 
bet "Department of Fisheries and Wildlife" 
te Perth (West-Australie) zeer erkentelijk 
voor bet beantwoorden van mijn vragen 
over Pseudemydura umbrina. 

SUMMARY 

The Western Swamp Tortoise Pseudemydura 
umbrina, discovered in 1839, described in 

1901 and rediscovered in 1953 appears to 
live only in two small swamp areas in SW
Australia. The populations are endangered 
eventually by climatological changes and 
the breeding of pigs in adjacent areas. The 
total size of the population will amount to 
some 100 individuals. 
Some specimens kept in the South Perth 
Zoo were succesfully bred, after restoring in 
captivity the natural seasonal cyclus of wet 
and dry. Any protection against their hu
man enemies might contribute to the pre
servation of the species. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Falsche Spitzkopfschildkrote, Pseude
mydura umbrina, wurde entdeckt in 1839, 
beschrieben in 1901 und wiederentdeckt in 
1953. Sie lebt in zwei Moorgebiete in slid-
west-Australien. Klimaanderungen und 
Schweinezucht bedrohen die Art. Die Zahl 
der freiJebenden Tiere wird auf 100 Stiicke 
geschatzt. Tiere dieser Art im South Perth 
Zoo gehalten, wurden mit Erfolg geziichtet 
als die natiirlichen Klimabedingungen wie
der geboten wurden. Das weiterexistieren 
der Art bedarf des Schutzes gegen ihren 
vornehmsten Feind: der Mensch. 
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De hardoen, Agama stellio in het terrarium 

B. L a n g e r w e r f 
Benedenkerkstraat 36a 
Wasplk 

lngezonden: oktober 1976 
lnhoudsoverzicht: algemeen • voorkomen • de terra
r ia - mijn dieren - de voortplanting - enkele gege· 
vens over de jongen - summary • literatuur. 

ALGEMEEN 

De hardoen, Agama stellio (L i n n a e u s) 
heeft een krachtig lichaam en afgeplatte 
kop. Op de flanken, nek en poten staan ste
kelige schubben. De staart bestaat uit steke
lige schubringen. De kleur varieert van grijs 
tot bruin en geelachtig. Ze kunnen een leng
te tot 35 em bereiken. De mannetjes zijn 
gemakkelijk te onderscheiden aan de ver
grote pre-anaalporien en eeo gebied van 
vergrote schubben midden op de buik. 
De ondersoort Agama s. brachydactyla, die 
voorkomt in de Sinal en Zuid-Israel, onder
scheidt zich van de nominaatvorm o.a. door
dat de tenen korter zijn, en doordat de tin
ten meer oranjekleurig zijn. 

VOORKOMEN 

In hun woongebied, dat Thessalie, Turkije, 
Syrie, Israel en Egypte omvat, Ieven ze in 
streken waar de januari-temperatuur varieert 
van 5- l5°C en waar het zelfs kan voor-
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komen dat het landschap enkele dagcn tot 
enkele weken met sneeuw bedekt is. Dit 
maakt de dieren zo geschikt voor ecn bui
tenterrarium. 

DE TERRARIA 

AI sinds het voorjaar van 1973 houd ik dcze 
soort in buitenterraria van ongevecr 5 tot 
10m2, die deels in de grond zijn ingcgravcn. 
De inrichting van de terraria bestaat uit 
planten, stenen en stronken. In de terraria 
is slechts een minimale verwarming aangc
bracht, die een klein stuk 's winters vorstvrij 
houdt. 's Zomers is de afdekking voor de 
helft horregaas met een beveiliging van grof 
gaas tegen katten, en de helft glas; 's winters 
worden de terraria geheel met glas bedekt. 
bij matige tot strenge vorst met dubbel glas. 
De schuine kanten van aile terraria staan 
op het zuiden. 

MIJN DIEREN 

De eerste drie Agama stellio kwamen uit 
Israel. Het waren twee o o en een 9. In de 
loop van het laatste jaar kwamen daar nog 

Fig. 1. Agama stelllo /uv., ongeveer 2 weken oud. 
Foto: L a n g e r w e r 



,..."" Fig . 2. Agama atelllo 0. Foto : Langer we r f. 

enkele exemplaren bij, deels uit Israel, deels 
van het eiland Rhodos. De pogingen om met 
deze dieren een populatie op te zetten mis
lukten grotendeels, omdat de meeste aga
men tach niet vee! Ianger leefden dan een 
tot anderhalf jaar. Bij sektie bleek de doods
oorzaak meestal infektie met wormen, voor
al rondwormen (nematoden) te zijn. Ter 
voorkoming hiervan, worden de dieren te
genwoordig halfjaarlijks preventief ingeent 
met tetramisole (Ripercol). De dosering 
hiervan bedraagt (cf. P. Zwart) 10 mg/kg 
lichaamsgewicht. Om hanteerbarc doserin
gen te krijgen wordt de in de handel ver
krijgbare oplossing met een steriele fysio
logisch-zoutoplossing tienvoudig verdund. 
De injectie vindt plaats met de nauwkeurig 
gekalibreerde insulinespuiten, die bij <;te apo
theek verkrijgbaar zijn. Sinds dit . middel 
wordt toegepast is het aantal sterfgevallen 
drastisch verminderd, en blijkt Agama stellio 
uitstekend houdbaar in de beschreven bui
tenterraria. In het terrarium kan men bij 
gunstige weersomstandigheden de dieren 
zien zitten, ieder op hun eigen stronk op 
meters afstand van elkaar. Met opgezette 
keel voeren ze de typische knikbewegingen 

met de kop uit. Komt men ze te na, dan 
verdwijnen ze bliksemsnel in een van de 
vele schuilplaatsen van het terrarium. 
Ze houden in december-januari een winter
slaap, die bij goed weer wei eens onder
broken wordt. 

DE VOORTPLANTING 

AI vroeg in het voorjaar, en wei op 16 fe
bruari, werd in de buitenterraria een paring 
waargenomen, waarna op 9 maart een legsel 
eitjes volgde. Uit Iatere waarnemingen bleek 
een wijfje in staat om per seizoen 3 legsels 
te produceren. Voor een volwassen 'i be
droeg het aantal eieren per legsel 10-12. Zo 
werden in 1973 legsels gevonden op 27 juni 
en op 18 september. Aileen het laatstge
noemde legsel werd teruggevonden. De eie
ren werden uitgebroed in zand, bij een tem
peratuur van 25-30cc. Ze kwamen na ca. 
21h maand uit, en wei op 3 november, een 
op 2 december en nog een op 5 december 
1973. De aldus geboren jongen zorgden bin, 
nen twee jaar voor verdere nakweek, daar
om lijkt het interessant hier de gegevens 
omtrent hun ontwikkeling en groeisnelheid 
te vermeldcn. 
Aile jongen werden apart van de volwas
senen gchouden in kleine terraria, waarin ze 
warm ovcrwinterd werden. Ze werden over
vloedig gevoerd met diverse gekweekte 
voedseldieren (vliegen, kakkerlakken, sprink
hanen) en zo veel mogelijk weideplankton. 
Daarnaast aten ze ook van de bladeren van 
allerlei planten, zoals muur, Stella media. 
Ook de volwassen dieren eten, naast grate 
insekten, zoals treksprinkhanen, allerlei 
plantaardig voedsel. 

ENKELE GEGEVENS 
OVER DE JONGEN 

Bij de geboorte, omstreeks begin december 
1973, was de lengte ca. 6 em. Op 4 januari 
1974 was de eerste vervelling. Op 9 maart 
1974 waren de jongen al 12 em lang. Op 12 
maan 1974 werd een tweede vervelling ge
zien. Op 2 augustus 1974 waren ze ca. 16 
em lang. Op 8 november 1974 begonnen de 
eerste uitwendige geslachtskenmerken zich 
af te tekenen. 
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In december 1974 en januari 1975 werd een 
winterslaap van enkele weken gehouden. De 
lengte was toen 18-19 em. Op 28 juli 1975 
legde een van de ,jongen" een legsel van 
10 eitjes. De lengte van dat dier was toen 
20 em. Op 29 augustus werd door een van 
de andere dieren nog eens een legsel van 
7 eitjes afgezet. In oktober 1975 waren at 
vier eitjes uitgekomen van het legsel van 
juli. De eerste drie hiervan kwamen uit op 
6 oktober, dus ook weer een inkubatietijd 
van bijna 2 1h maand bij een broedtempera
tuur van 20-30°C. 

SUMMARY 

Some specimens of Agama stellio were kept 
in well situated garden-terraria. A sixmonth-

ly injection of tetramisole (Ripercol, Jan
sen) 10 mg/kg appeared obligatory to keep 
the animals free from internal parasites. 
The females laid their eggs, 10-12 at a time, 
three times per season. Bred at 25-30°C 
these hatched after 2Y2 months. The grow
ing of the young was recorded. Within two 
years they were sexually mature. A twenty 
months old female, length 20 em, laid I 0 
eggs, these too hatched after 2Y2 months. 
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Paddensterfte ten gevolge van autoverkeer 

B. H. van Leeuwen 
Riotzangorstraat 21 
Amersfoort 

lngezonden : februari 1976. 
In een volgend arllkel zal de auteur ko'llon te ~pre
ken over beschermingsaktiviteiten in het voorjaar van 
1976. 

De gewone pad (Bufo bufo) is een van de 
diersoorten waarvan regelmatig individuen 
aan het verkeer ten slachtofier vallen. In 
het begin van de aktiviteitsperiode van deze 
dieren (maart, april) is een sterke verhoging 
van het aantal slachtoffers te bemerken. 
De padden trekken dan van hun winterver
blijfplaatsen naar de broedplaatsen. Kruist 
een weg hun pad, dan kunnen er aanzien
lijke aantallen slachtoffers vallen. 
Jn het voorjaar van 1973 is door J. J. va n 
G e I d e r op een weg door het gebied van de 
Overasseltse en Hatertse vennen het aantal 
slachtoffers geteld. In de periode van 22 fe
bruari tot en met 15 mei werden over een 
Iengle van 1500 meter 122 dode dieren ge
vonden. Door het bepalen van het aantal 
eiafzettingen in de vennen wist men hoe
vee) vrouwtjes de overkant gehaald hadden. 
Het bleek dat 30% van de plaatselijke po
pulatie gedood was. Verder werd berekend 
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dat bij toename van de verkeersdrukte tot 
een auto per minuut, 90% van de overste
kende dieren de overkant niet zou halen. 
(Van G eIder 1973). Uit Engeland is het 
uitsterven van een hele paddenpopulatie ten 
gevolge van het verkeer bekend. 

Fig. 1. Weg bij Noordwijk met aan weerskanten hek
werk ter bescherming van overstekende padden (Bufo 
bufo). Foto: B. H. van Lee u we n. 



In de gemeente N oordwijk zijn van 30 
maart tot en met 26 april 1974 tellingen 
gcdaan. De dieren komcn hier uit de duinen 
en steken cen twecbaans asfaltweg over. Dit 
rcsuiteerde in een geconstateerd aantal van 
6 14 dode exemplaren over een aancenge
sloten stuk van 1500 meter. Op een aanslui
tend stuk weg en op zijwegen vielen nog 
eens minstens 225 slachtoffers. De telling 
gecft cen minimum schatting omdat vee! 
dieren door het droge, zonnige weer snel 
indroogden en daardoor snel van de weg 
raakten. Een schatting van 1000 exemplaren 
lijkt reeeL Onder de omstandigheden van 
dat voorjaar viet meer dan de helft van 
het aantal s lachtoffers in de eerste vier da
gen van de trek. 

In 1975 werd bij wijze van proef de weg 
over een afstand van 100 meter voor pact
den beveiligd, in samenwerking met de Ver
eniging voor Natuur- en Yogelbeschcrming 
Noordwijk en de gemeente Noordwijk die 
voor het materiaal zorgde. De beveiliging 
bestond uit een hekwcrk, aan beide kanten 
van de weg, 40 em hoog en 10 em inge
graven, onder een hock van 45 graden 
met de wegberm. Om de 50 meter werden 
aan de bermkant valkistcn geplaatst waarin 
de padden terecht kwamen als ze ta ngs het 
hek gingen !open. De padden die eventueel 
toch op de weg zouden komen, bijvoorbeeld 

Fig . 2. Detailopname van het hekwerk met midden
links op de toto een ingegraven valkist. Foto: B. H. 
v a n l e e u w e n. 

door beschadiging van het hekwerk, konden 
door de schuine opstelling over het hek 
klimmen. De vangkisten werden eenmaal 
daags aan de overkant van de weg geleegd. 
D eze beveiligingsmethode is overgenomen 
uit Zwitserland waar dit al enige jaren toe
gepast wordt. 
In de periode van 2 maart tot en met 17 
mei werden op deze manier 119 padden 
overgezet van de overwinteringskwartieren 
naar de broedsloot. Van ± 15 april tot 7 
mei gingen 30 exemplaren in tegengestelde 
richting. De oversteek van de nieuwe gene
ratie is dit jaar nog niet begeleid. Op het nu 
beveiligde gedeelte vielen in 1974 ongeveer 
100 doden zodat (hoewcl het aantal over
stekende dieren op die 100 meter per jaar 
wet zal verschiHen) gesteld mag worden dat 
een aanzienlijk dee! van de overstekende 
paddcn de overkant niet haalt. 
In 1976 wordt de beveiliging in Noordwijk 
over een lengte van 100-150 meter uitge
breid, waarschijnlijk gecombineerd met een 
korte periode van nachtelijke wegsluiting. 
Yerder is al in 1975 het initiatief van 
Noordwijk overgenomen in Kennemerland, 
waar de oversteek van Koningshof naar 
Elswout problemen oplevcrt. Ook in Gel
derland zijn soortgelijke akties van start ge
gaan. 

SUMMARY 

On a road near Noordwijk counts have been 
made on the number of common toads ( Bu
fo bufo) killed by traffic during breeding 
migration in 1974. On 1500 meters of as
phalt road 614 killed toads have been coun
ted, on adjacent roads 225. The total num
ber of kills in that area has been estimated 
to be 1.000 individuals. 
In 1975 an experimental start has been ma
de with protective measurements: one hun
dred meter of barriers along the road com
bined with pitfalls that were daily emptied. 
In this way 149 toads were caught. In 1976 
the protective measurements are to be ex
tended. 
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Boekbespreking 

GRAEME F. GOW: Snakes of Australia, 
132 biz. (afm. 16 x 18 em), 83 kleurenfoto's; 
prijs $Aus. 5.95. Sydney (Angus and Ro
bertson) 1976. 

In 1929 verscheen er van de hand van J. R. 
K i n g h o r n een speciaal boek over de 
slangen van Australie. N adien werd er geen 
aparte publikatie van enige importantie 
meer aan deze groep reptielen besteed! 
Pas vorig jaar rolde er wederom een boek 
over de Serpentes in bet Vijfde Werelddeel 
van de perseh. De auteur is curator van de 
afdeling reptielen bij de "Museums and Art 
Galleries" van bet Noordelijk Territorium 
in Australie. Daarvoor was hij in dezelfde 
funktie werkzaam op de afdeling reptielen 
van de beroemde "Taronga Dierentuin" te 
Sydney. Hij maakte menige reis door de 
verschillende Australische staten om slang
en te vangen en deze dan in gevangenschap 
te bestuderen. In de onderhavige publikatie 
wordt dan ook weinig aandacht aan de zee
slangen best<:ed. 
In een drietal korte hoofdstukken worden 
achtereenvolgens behandeld: de meest es
sentiele kenmerken van slangen, behande
ling van slangebeten (vooral van giftige 
soorten) en verzorging in gevangenschap 
(met vooral veel aandacht voor bet voor
k6men en behandelen van ziekten bij slang
en). Bijzonder summier is bet daarna vol
gende gedeelte over de beschubbing, welke 
bij de determinatie zo'n belangrijke rol 
speelt. Aileen de lichaamsbeschubbing wordt 
aan de hand van een. tekening verklaard, 
doch over de kop-beschubbing en benaming, 
welke voor determinatie even belangrijk is, 
geen woqrd behalve bij de Typhlopidae, 
doch van deze groep kan de kopbeschub
bing geen maatstaf vormen voor de overige 
slangefamielies. Wei wordt in de bespreking 
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van de soorten een enkele keer een kenmerk 
afhankelijk van de kopbeschubbing ge
noemd! 
Her overgrote decl van de ca. 80 biz. tekst 
is gewijd aan bespreking van de ca. 110 
soorten landslangen, welke Australie rijk is. 
In 't kort wordt o.a. aandacht besteed aan: 
verspreiding, kleuren, lichaamsbeschubbing, 
grootte en gedragingen. In de inleiding van 
bet boekje wordt gesproken over bet v66r
komen in Australie van 22 soorten zgn. 
blindslangen (Typhlopidae). De determina
tietabel vermeldt echter maar 20 soorten, 
terwijl er voorzover mij bekend 21 soorten 
voorkomen. Vergeten is Typhlops labia/is, 
die aileen in West-Australie schijnt voor te 
komen en bijzonder zeldzaam is. Overigens 
worden de Typhlopidae niet aile apart be
sproken. De overige species echter wei, met 
een verwijzing naar de bijbehorende afbeel
ding, gerangschikt naar familie en sub-fami
lie. Bij de wetenschappelijke naamgeving 
zegt de auteur uitgegaan te zijn. van de bij 
herpetologen meest gangbare naam. Ge
slachts- en soortnaam wijken daardoor nog
al eens af van die in andere Australische 
publikaties over de daar voorkomende her
petofauna. 

Van ongeveer 80 slangesoorten is in bet 
laatste gedeelte van bet boekje een kleuren
afbeelding te vinden. De foto's zijn bijna 
aile van goede kwaliteit. Bij afbeelding 72 
is een verkeerd genus vermeld. 

Afgezien van enkele 'schoonheidsfoutjes' is 
bet een alleszins aantrekkelijk boekje, zowel 
voor de leek als voor de 'meer gevorderde'. 
De prijs (er is zelfs nog een goedkopere uit
gave in de handel) behoeft in ieder geval 
geen bezwaar te vormen. 

A. J. Z w i n e n b e r g 


