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Fig. 1. Clemmys .guttate, '? met eieren. Foto: He i j be r s. 

Het ,William B. Umstead" State Park, 
North-Carolina, U.S.A. 

S. He I I be r s 
Jaagpad 51 
Rijswijk 

lngezonden december 1976. 
lnhoudsoverzicht: lnleiding vergunningenstelsel - het 
" William B. Umstead'' State Park - de d ieren van 
het "William B. Umstead'' State Park - de schild
padden - de niet giltige slangen - de gifslangen -
de hagedissen - de amfibieen - de Bufonidae - de 
Ranidae - de cricket frogs (Acris) - de boomkikkers 
(Hylidae - dankwoord - summary - lieratuur. 

IN LEIDING 

In de zomer van 1975 maakten mijn vrouw 
en ik een vakantie-, annex studiereis naar 
North-Carolina, U.S.A., om daar de her
petofauna te bestuderen en indien mogelijk 
enige aanvulling voor onze terraria op te 
doen 
Daar de westelijke helft der U.S.A. in ver
houding minder soorten tell, en bovendien 
de verspreidingsgebieden vaak ver uit elkaar 
liggen, werd de oosthelft gekozen. Dit deel 
is te verdelen in een noord- en 'n zuidhclft 
waarbij veel dieren van de noordelijke helft 
hun meest zuidelijke grens h~bben in North
Carolina, terwijl veel dieren van het zuide
lijke deel hier eveneens hun meest noorde
lijke verspreidingsgebied hebben. 

VERGUNNINGENSTELSEL. 

Om in de U.S.A. dieren te mogen verzame
len moet men eerst een vergunning hebben. 
Het nadeel hierbij is dat iedere staat zijn 
eigen vergunningenstelsel heeft. Voor een 
gewone vergunning betaalt men een be
drag dat per staat kan varieren van twee 
tot vijftig dollar, soms moet hiernaast een 
vis- of zelfs een jachtvergunning worden 
genomen; Een speciale vergunning ofwel 
"scientific permit" is meestal vri j van kos
ten, maar aileen te verkrijgen als men kan 
bewijzen dat men verbonden is aan een e
ducatieve of wetenschappelijke instelling. 
Meestal gelden deze vergunningen slechts 
voor een bepaald deel van een staat, boven
dien zijn federale terreinen en staatsparken 
crbij uitgesloten. Vergunningen voor deze 
terreinen zijn meestal vee! . moeilijker te 
krijgen. 
Ale regcls zijn te vinden in het "State Regu
lations for collecting reptiles and amphi
bians" door A. F. C z a j k a en M. A. 
N i c k e r s o n, gepubliceerd door het Mil
waukee Public Museum, mei 1974. 
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HET " WILLIAM B. UMSTEAD" STATE 
PARK. 

We namen onze intrek in Raleigh, de hoofd
stad, en kregen zonder vee! moeite een 
"scientific permit" voor de hele staat en 
met meer moeite een speciale vergunning 
voor het "William B. Umstead" State Park, 
dat een kilometer of tien buiten de stad ligt. 
Wat we daarna het eerst Ieerden, was dater 
van openbaar vervoer nauwelijks te spreken 
was en dat het klimaat niet bijzonder ver
frissend werkte met gemiddelde temperatu
ren tussen 35 en 42 graden en daarbij een 
Iuchtvochtigheid van meestal meer dan 
70 %, afhangend van het feit of de Iucht 
werd aangevoerd van de oceaan of van het 
gebergte. 
Het plusminus 5500 acres grote park ligt 
op voornamelijk zandige grond met een be
groei"ing van naaldhout. Op veel plaatsen 
is dit gemengd met Ioofhout, vooral eiken 
en hickory (Amerikaanse noteboom). Voor
al in het deel met aileen naaldhout is de 
ondergroei tamelijk schraal, struiken staan 
erg verspreid. 
Er zijn drie meren, Lake Sycamore (24 
acres, 1 940), en twee nieuwere van 55 en 
25 acres (beide van 1960), die gevoed wor
den door twee grote kreken. Verder zijn er 
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Fig. 3: Chryaemys p. plcta, zoals vaak te zien in het 
meer. Foto : He I J be r s. 

nog een aantal kleinerc kreekjcs, die dwars 
door het park voeren. Bovendien was er 
die zomer hevige regenval , waardoor ecn 
aantal lager gelegen gebieden drassig ge
worden was. 
Een van de meren is erg ondiep, veelal tus
sen een halve en een meter, en over grotc 
stukken dicht begroeid met waterplanten 
(vooral waterpest). . 
In het park Ieven vee! soorten vogels en 
zoogdieren, van de laatste o.a. wasberen. 
herten, opossums, rode en grijze vossen. 

Fig . 2: Chrysemys p. plcla, Foto: H e i j be r s. 



DE DIEREN VAN HET "WILLIAM B. 
UMSTEAD" STATE PARK. 

DE SCHILDPADDEN. 

Volgens een checklist van het park moeten 
hier negen soorten voorkomen; bij een on
derzoek een aantal jaren geleden werd ech
ter opgemerkt dat dit aanta l twijfelachtig 
is, of dat sommige soorten hoogstens zecr 
zeldzaam zijn. 

Vrijwet aile schildpadden in het park zijn 
water- of moeras-schildpadden; de enige 
soort, die niet sterk aan water gebonden is, 
is Terrapene carolina carolina (Eastern box 
turtle, de Oostelijke doosschi ldpad). Deze 
soort is behoorlijk algemeen. Bij warm weer 
graven ze zich vaak in op een vochtige 
plaats, zoals een exemplaar dat we vonden 
in het modderwater van een greppel met 
sleehts anderhalve centimeter van het rug
schild er bovenuit. De beste tijd om ze te 
vinden is dan ook na cen regenbui , omdat 
ze dan vaak uit hun schuilplaatsen worden 
verjaagd. 
De kleuren per dier zijn erg variabel: mees
tal hebben ze een hoog, rond rugsehild met 
bruine en gele vlekken, terwijl de jonge 
dieren egaal bruin zijn. 

Fig. 4: Chrysemys p. plcta, onderzijde. Foto: He i j
b e r s. 

We vonden er echter ook ecn met een diep
bruin, afgep lat rugschild en een jong dier 
van vijf centimeter dat bijna gee( was. De 
kop kan egaal bruin z ijn, maar evengoed 
bezaaid met oranjegele st ippen. Mannelijke 
dieren hebben meestal een rode iris , vrou
welijke dieren een bruine. Dit is de enige 
van de vi jf doossch ildpadden die in North
Carolina voorkomt. 

De meest voorkomende waterschildpad is 
zonder twijfel Chrysemys picra picra (East
ern painted turtle), die, zoals zoveel soor-

&,~ en Chrysemys p. plcla 
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Fig. 6: Bodem naaldbos biotoop van Terrapene c. 
carolina. Foto: H e i j b e r s. 

ten, in Nederla,nd vaak sierschildpad ge
noemd wordt. 
We vonden deze soort zeer algemeen in de 
mercn, mcestal zwemmend vlak bij de oever 
of drijvend in de waterpestvelden. Yanuit 
ecn roeiboot is het makkelijk ze te ontdek
ken door te !etten op Iichte uitsteeksels 
vlak boven het wateroppervlak (de gele 
strepen op de kop) die vanaf zo'n 25 meter 
at te zien zijn, of op een Iichte golfbewe
ging in het water, wat duidt op een zwem
mend dier. 
De kunst is dan er met de boot zo dieht 
mogelijk bij te komen zonder dat ze weg
duiken, dan cr een sehepnct onder te krij
gcn en het recht naar bovcn op te halen. 
Meestal is hct resultaat een net vol water
pest, maar ook vingen we op deze manier 
met een net van 19 em middellijn een sier
sehildpad van 17 em lengte. (Een minder 
sportieve, maar wei makkelijker manier is 
natuurlijk het maken van een " turtletrap", 
een soort fu ik, die gedeeltelijk hoven water 
moet drijven om het dier gelegenheid tot 
ademen te geven). 
Herkenning van deze soort is erg eenvou
dig, het is bij mijn weten de enige sehild
pad waarbij de platen van het rugschild in 
een min of meer rechte lijn van de ene 
zijkant naar de andere li!!gen: bij aile an
dere schildpadden - ook bij de andere 
Painted turtles - liggen ze alternerend. 
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Hoewcl het dier volgens de meeste schrij
vers een egaal gekleurd buikpantser moet 
hebben vonden we verscheidene exemplaren 
met een grijze vlektekening. 
Bij de in ons land ingevoerde dieren zien 
we ze betrekkelijk weinig, op het ogenblik 
bieden de prijslijsten voornamelijk aan: 
Chrysemys picta dorsalis (Southern painted 
turtle), die vooral voorkomt in de staten 
Missisippi, Louisiana en Arkansas. 
Deze laatste is nog mooier door de rode 
streep in het midden over de gehele lengte 
van het rugschild. 

Een derde vee! voorkomende sehildpadde
soort is Chelydra serpentina serpentina 
(Common snapping turtle - bijtsehi ldpad), 
die geregeld door vissers ·a an de hen gel 
wordt gevangen. Zelf hebben we ze niet ge
vangen, dit hoefde voor mij ook niet. 
A I e v e n geeft de raad ze a ls eerste of 
apart te voeren; ik zou daaraan toe willen 
voegen ze in het geheel niet bij andere 
soorten te houden, daar een goedgevoed 
exemplaar bij mij toeh een anderhalf maal 
zo grote Chrysemys aan stukken seheurde. 

In een natte greppel vonden we ecn cxem
plaar van Kinonstemon s.submbrum (East
ern mud turtle - moddersehildpad). Het 
eironde rugschild van dit dier is olijfbruin 
terwijl het buikschild een scharnier hceft. 
De opening kan echter niet geheel worden 
afgesloten. Er is cen ietwat muisachtige kop 



Fig. 7: Vindplaats van Chrysemys p. plcla en andere 
waterschilppadden . Foto: H e i j be r s. 

met klcine, diepliggende oogjes en ecn lange 
nck. 
Volgcns C o n a n t is deze soort tolerant 
t.o.v. brak water. Zc schijnt dan ook gere
geld op de eilandjes voor de kust van 
North-Carol ina te worden gcvonden. 
A I e v e n stelt, dat dit dicr zcer aan water 
gebonden is, dit naar aanlciding van een 
door hem gehouden cxemplaar dat altijd in 
hct water verblecf. C o n a n t noemt deze 
soon echter "semiaquatic", wat mij juistcr 
tocschijnt, omdat de grcppcl waar mijn 
excmplaar zich bevond tamclijk hoog op 
ecn heuvet lag, ver van water, en na enige 
dagcn met flinke rcgenbuien aileen wat 
kleine waterplasjcs bcvattc. Natuurl ijk is 
het ook mogelijk dat dezc dicrcn ju ist in 
regenpcriodes aan de wandel slaan. We 
vonden echter geen andere cxcmplaren. 

De· enige soort van het genus Clemmys die 
in het park voorkomt is C/emmys guttata 
(Spotted turtle - druppelschildpad), die we 
zelf niet hebben gevonden. Volgens de 
parkrangers wordt deze soort hoofdzakelijk 
in het voorjaar gezien, mecstal in of dicht
bij het water. Het zijn tamelijk kleine die
reo, Cona nt geeft als recordlengte 12,7 

em. Als geschenk van het museum in Ra
leigh kreeg ik ccn paartjc van deze prach
tigc dicrcn. Op het gladdc zwarte rugschild 
bevindt z ich bij het mannelijke dier op ie
der schild een ronde, gclc stip, bij het 
vrouwtje op ieder schild twee of drie s tip
pen. Dit is echter geen gcslachtskenmerk. 
Seide dieren heben ook gele stippen op de 
bovenzijde van de kop, terwijl de zijden 
van de kop en de voorkant van de voor
poten oranje-rose gevlekt zijn. 
In het terra rium wcrd mctcen een flinke 
hocveclhcid voedsel vcrorberd en reeds de 
volgende morgen werd een poging tot pa
ring gcdaan. 
Ondertussen is me gcblckcn dat het man
netje lijdt aan - voor zover dit bij een 
schildpad mogelijk is - de mannelijke 
vorm van nymfomanic, constant werden en 
worden pogingcn gedaan om tot paring te 
komcn, die door hct vrouwtjc even constant 
worden afgewecrd, zclfs zo erg dat ik het 
mannclijkc dicr in ccn aparte bak heb moe
ten onderbrengen om haar wat rust te gun
nen. 
In Mci van dit jaar werden zes eieren ge
legd, met cen gemiddelde lengte van drie 
em. en ccn breedte van anderhalve em. 
Deze zijn cchter nict uitgekomen. 
Op dcrtien december 1976 was er echter 
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weer een ei, zodat er weer hoop is! 
Verder werd onder water nog een groot 
exemplaar waargenomen van Chrysemys 
scripta scripta (Vroeger Pseudemys scripta 
scripta - Yell ow bellied turtle - gewone 
sierschildpad), van ongeveer 20 centimeter 
lengte, die ongeveer een meter onder water 
aan de oever van bet meer rondscharrelde. 
Na korte tijd verdween bet dier echter in 
de waterplanten. 

De volgende soorten . moeten ook in bet 
park voorkomen, maar werden door ons 
niet gezien: 
Chrysemys concinna concinna (River coot
er) en Chrysemis floridana floridana (Flo
rida cooter). 
Sternotherus odoratus (Stinkpot - gewone 
muskusscbildpad). Deze laatste lijkt opper
vlakkig gezien op de Mud-turtles, (Kino
sternon), beide behoren dan ook tot de fa
milie Kinostemidae. Het buikschild is bij de 
Musk-turtles, Sternotherus, ecbter in ver
houding kleiner, bovendien zijn de borst
scbilden bier vierkant en bij Kinosternon 
(Mud-turtles) driehoekig. 

DE NIET GIFTIGE SLANGEN. 

Over de slang en in bet Umstead Park kan 
ik kort zijn: er moeten 23 soorten voorko
men, maar we bebben er slecbts enkele van 
gezien. In de schemering vonden we een
maal een Thamnophis sirtalis sirtalis (East
ern garter snake) die een kikker naar bin
ne!l werkte. Bij onze nadering spuwde hij 
bet dier uit en maakte dat hij weggleed. 
Verder vonden we onder afgevallen blade
reo en naalden een jonge Elaphe obsoleta 
obsoleta (Black rat snake) en bij de kleinere 
kreekjes enige kleine waterslangen, die zo 
snel tussen de wortels verdwenen dat deter
minatie onmogelijk was. 

DE GIFSLANGEN. 

De meest algemene slang in bet park is de 
Copperhead, Agkistrodon contortrix. Bo
vendien is dit de enige gifslang. Twee on
dersoorten komen voor in North-Carolina: 
Agkistrodon contortrix contortrix (Southern 
copperhead) en Agkistrodon c. mokasen 
(Northern copperhead). 
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Vo1gens W i 11 i a m P a 1 m e r, curator 
van bet museum te Raleigh en expert op 
bet gebied van gifslangen, moeten echter 
vee1 Copperheads in North-Carolina worden 
beschouwd als tussenvormen van beide 
soorten (P a 1 m e r, 1965, 1974). 
We vonden deze slang op alle mogelijke 
plaatsen: kurkdroog terrein zoals de bodem 
van een naaldbos, maar ook opgerold op 
bet natte zand van een kreek. 

De beste tijd was echter 's avonds op de 
enige asfaltweg die bet park rijk is. Over 
een Iengle van ongeveer twee kilometer 
vonden we acht stuks. Agressief zijn ze 
niet, met een "snake-stick" (een stok met 
een ijzeren haak) zijn ze op te rapen daar 
ze rustig blijven liggen als je ze nadert. 
Toch wordt 90% van alle beten van gif
slangen veroorzaakt door copperheads. Dit 
komt waarschijnlijk omdat bet de meest al
gemene gifslang van de staat is en omdat 
ze bijna op ieder terrein voorkomen. Des
ondanks zijn er van North-Carolina geen 
sterfgevallen bekend en van buiten de staat 
weinig. (P a 1 m ·e r, 1974). 

Volgens de checklist moet in bet park ook 
nog voorkomen Crotalus horridus atricau
datus (Canebrake rattlesnake), dit is echter 
zeer onwaarschijnlijk. Palmer geeft noch 
voor Crotalus horridus horridus (Timber 
rattlesnake), noch voor Crotalus h. atricau
datus (Canebrake rattlesnake) vindplaatsen 
op rond Raleigh, terwij1 ook de parkran
gers zelf niet weten hoe bet dier op de lijst 
is verschenen. 

DE HAGEDISSEN. 

Van de acht soorten hagedissen van de lijst 
werden er drie met zekerheid waargenomen. 
De enige, die hiervan werd gevangen was 
Eumeces fasciatus (Five-lined skink), om
dat deze voorkwam bij een cementen stei
ger aan de oever van bet meer en zich 
hierop geregeld kwam zonnen. De beste 
manier om ze te vangen was ze naar de 
rand van de steiger te jagen en ze dan met 
een stok een zetje te geven, zodat ze in bet 
water vielen, waar je ze gemakkelijk kon 
pakken. Er werden vier exemplaren mee 
naar Nederland genomen: twee tamelijk 
jonge dieren, te herkennen aan de blauwe 



staart, cen volwassen vrouw en een volwas
sen mannelijk dier met een rode glans over 
de kop. 
Een-- sterk op Eumeces fasciatus lijkende 
andere skinkesoort is Eumeces inexpectatus 
(Southeastern five-lined skink), die ook in 
het park thuishoort. Een van de weinige 
verschillen tussen bcide soorten is, dat bij 
E. inexpectatus aile schilden aan de onder
zijde van de staart even groot zi jn, terwijl 
bij £ . fascia tus de middelste rij schilden 
ongeveer tweemaal zo breed is. 

Cnemidophorus sexlineatus sexlineatus (Six
lined racerunner) is een soort die ook ge
rcgcld gezien wordt. Het is een der mooi
ste hagedissen uit dit gebied: bruin met fel
gele strepen, terwijl het mannetje vaak een 
blauwe buikzijde heeft. De naam " race
runner" is echter goed gekozen: ze zijn zo 
snel dat het, vooral in de dichte begroei"ing 
waar ze een voorkeur voor schijnen te heb
ben, een onmogelijke zaak is ze te vangen. 
Het zijn dieren van de droge, zandige bo
dem. Dit is de enige Cnemidophorus van de 
oostkant der U.S.A., vrijwei alle andere 
"whiptails" zoais ze hier genoemd worden, 
komen uit de buurt van de Mexicaanse 
grens 

Wat het vangen betreft geidt hetzelfde voor 
Sceloporus undulatus hyacinthinus (North
ern fence lizard). Ook deze dieren zagen we 
geregeid zonnen, maar omdat ze schuw en 
tevens snei zijn, zijn ze vrijwei niet te van
gen. 

Ecn soort die hier voor moet komen, maar 
die we niet gezien hebben is de bekcndc 
Anolis carolinensis carolinensis (Green 
anole - roodkeelanolis). Volgens de rangers 
zijn ze wei eens aan de rand van hct park 
waargenomen, wat mogeiijk is omdat hun 
meest noordelijke verspreidingsgebied door 
het midden van North Carolina ioopt. 
(C o n a n t, 1975). Het is natuurlijk ook 
mogelijk dat iemand zich hier van een aan
tai ongewenste dieren heeft ontdaan, iets 
dat niet aileen in Nederland schijnt voor 
te komen. 
Overigens vonden we de roodkeeianolis wei 
in het zuid-oosten van de staat, vanwaar we 
vi jf exemplaren meenamen. De dieren leef
den in het hoge struikgewas en op een aan
tal schuren en de balken van een houtop
slagplaats. We zagen ongeveer tweemaal zo
veel mannelijke a is vrouwelijke dieren. De 
mannen zijn ongeveer 17,5 em van kop 
tot staartpunt en niet bepaaid schuw te noe-

Fig. 9. Het .. William B. Umstead" Stale Park. 
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men. Meestal Iaten ze je tot een afstand 
van 75 em naderen om daarna eenvoudig 
een metertje op te schuiven, zodat je er net 
niet bijkunt. Toch zijn ze tamelijk eenvou
dig te vangen door ze op bijvoorbeeld een 
bebladerde tak te Iokken en deze dan voor
zichtig naar open terrein te dragen, waar 
ze niet zo snel zijn. De dag dat we ze vin
gen was het erg slecht weer, maar de dieren 
stoorden zich er nauwelijks aan. Als de 
stortbui op zijn ergst was verdwenen ze 
even, maar als de zon weer doorkwam Ia
gen ze binnen vijf minuten weer op hun 
oude plekje. Hoewel de naam "anole' ' wei 
bekend is kun je beter vragen naar 'chame
leons' omdat dit de gebruikelij ke naam is 
bij de bevolking. 

DE AMFIBIE~N. 

Zowel de kikkers als de padden zijn goed 
vertegenwoordigd in het "Umstead" State 
Park. 

DE BUFONIDAE. 

Van de Bufonidae zijn er drie algemeen : 
Bufo americanus (American toad), Bufo 
woodhousei fowleri (Fowler's toad) en, hoe
wei in mindere mate, Bufo terrestris (South
ern toad). Omdat de kleuren per dier erg 
kunnen verschillen zijn ze moeilijk te de
termineren. Een goed begin is, te kijken 
naar het aantal wratten in iedere donkere 
vlek. Bij B. americanus zijn dit er gewoon
lijk een of twee, bij B. woodhousei fowler.i 
drie of meer. Bufo terrestris is te onder
scheiden doordat er schuin voor de paro
to"idklieren, vlak naast de ogen, twee knob
beltjes liggen. Het uit elkaar houden van de 
drie soorten blijft echter moeilijk, temeer 
daar er ook paringen tussen de verschillen
de soorten plaats schijnen te vinden en er 
dus tussenvormen yoorkomen. 
Overdag vonden we slechts kleine exempla
ren (gemiddeld niet groter dan 2,5 em), 
's nachts kwamen ook de grote dieren voor 
de dag. Kleinere dieren bevonden zich meest
al in de buurt van greppels, vooral als deze 
ook nog water bevatten. In deze greppels 
werden ook nog veel eieren gevonden, die 
vermoedelijk niet uitgekomen zullen zijn, 
omdat ze als het een paar dagen niet regende 
weer volkomen uitgedroogd waren. 
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De grotere dieren kwamen overal voor en 
vooral 's avonds in de buurt van plaatsen 
met verl ichting. Op zo'n plaats vonden we 
ook een baksteenrood gekleurd exemplaar 
van B. americanus, waarvan we later nog 
een klein aantal dieren in dezclfde kleurva
rieteit zouden vinden. 
De enige Bujo die verder nog in North
Carolina voorkomt, hoewel niet in het Um
stead Park is Bujo quercicus (Oak toad) , een 
kleine soort die over het algemeen de 2,5 
em niet overschrijdt en die hier een duide
lijke gele rugstreep heeft. Bij deze pad even
als trouwens bij Bujo cognatus (Great Plains 
toad) en Bufo speciosus (Texas toad), is de 
kwaakblaas niet rond, maar min of meer 
langwerpig. Bufo quercicus komt aileen voor 
in het oostelijk deel van North-Carolina. 

DE RANIDAE 

Van de "echte kikkers", de 'true frogs', ko
men in het park vier soorten voor die ook 
aile werden waargenomen. Vangen is echter 
een andere zaak, omdat de meeste soorten 
formidabele springers zijn die zich over het 
algemeen niet ver van het water verwijderen. 

Fig. 10: Hyla versicolor Foto: Van den N i e u wen
h u i zen. 



Fig. 11. Biotoop Rena Foto: H e i 1 be r s. 

De grote dieren van aile vier de soorten be
vinden zich vrijwel altijd aan de randen van 
diepere poelen en schieten bij het minste 
gekraak van een tak het water in tussen de 
over de poelen hangende boomwortels. 
Kleinere dieren wagen zich vaak verder op 
he t droge; met name in de drassige gebie
den waren ze te vinden. De meeste door ons 
buitgemaakte exemplaren waren niet groter 
dan drie centimeter. 

Fig. 12: Biotoop Rena Foto : H e i 1 be r s. 

De twee soorten die het meest werden ge
vangen, waren Rana utricularia (vroeger 
Rana pipiens sphenoceplwla - Southern 
leopard frog - luipaardkikker) en Rana 
palustri$ (Pickerel frog). 
Oppervlakkig gezien lijken deze twee soor
ten veel op elkaar, loch zijn ze goed uit c l
kaar te houden, omdat bij R. palustris gele 
of oranje vlekken te vinden zijn aan ·de bin
nenzijde van de achterpoten die bij R . 
utricularia ontbreken. Bovendien zijn de 
rugvlekken bij R . pa/ustris meer vierkant en 
bij R. utricularia rond of ovaal. 
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Fig. 13: Rane Peuluatrla 0 Foto: H e I j be r s. 

Rana catesbeia.na (de bekende Bullfrog) 
wordt meer gehoord dan gezien. Dit was 
volgens mij de meest schuwe van de vier 
soorten. Ze zaten vooral in een moerassig 
stuk van bet park en slechts twee kleine 
exemplaren werden gevangen. Deze werden 
echter later weer vrijgelaten want een ge
schikt dier voor het gezelschapsterrarium is 
de Bullfrog niet (C o n a n t geeft als re
cordlengte 20,3 em). 
Wat we wei vee! vingen waren jonge exem
plaren van Rana clamitans melanota (Green 
frog). Deze blijft kleiner - record volgens 
C o n a n t 10,2 em - en kan evengoed 
bruin zijn als groen. De keel van de vol
wassen mannelijke dieren is Iichtgeel. 

DE CRICKET FROGS (ACRIS) 

Van deze kleine kikkertjes vonden we zowel 
de zuidelijke vorm Acris gryllus gryllus 
Southern cricket frog - zuidelijke krekel
kikker) als de noordelijke, Acris crepitans 
crepitans (Northern cricket frog - noorde
lijke krekelkikker). Beide soorten · raakten 
echter door elkaar, zodat niet meer was na 
te gaan welke dieren uit het Umstead Park 
kwamen en welke niet. De checklist geeft 
namelijk aileen de noordelijke soort. 
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Het grote verschil tussen beide soorten ligt 
vooral in de strepen op de dijen van de ach
terpoten. A. g. gryl/us heeft in verhouding 
met A. c. crepitans een minder gerafelde 
streep. Voorts zijn de vliezen tussen de tenen 
bij A. g. gryllus kleiner. Zoals bij de meeste 
kikkersoorten zijn ook bij Acris de kleur
patronen zeer variabel. We vonden tenmin
ste groene, bruine en roodachtige dieren.' In 
bet park zaten ze meestal aan de kanten van 
de met water gevulde greppels of in het !age 
struikgewas daarnaast, in bet zuid-oosten van 
de staat vingen we ze vooral in het Sphag
num en de waterplanten van 15 em diepe 
slootjes langs de weg. 
Beide soorten zijn ondanks hun kleine Iengte 
(tussen de twee en drie centimeter) prima 
springers, die· per sprong soms meer dan 75 
em aflegg"en en die zich, a! zijn bet geen 
boomkikkers, even goed aan takken en glas
ruiten kunnen vasthouden als Hyla. 

DE BOOMKIKKERS (HYLIDAE) 

In het Umstead Park moeten drie soorten 
boomkikkers voorkomen, maar de enige die 
we gezien hebben is de grijze boomkikker. 
De wetenschappelijke naam van dit dier was 
tot voor kort Hyla versicolor, maar enige tijd 
geleden werd ontdekt dat er eigenlijk sprake 
was van twee soorten, waarvan de ene, Hyla 



versicolor, tweemaal zoveel chromosomen 
heeft als de andere, die nu Hyla clzrysoscelis 
is genoemd. 
Deze twee soorten zijn uiterlijk niet van el
kaar te onderscheiden, aileen schijnt de roep 
iets te verschillen. De Amerikaanse naam 
'Gray treefrog' is voor beide soorten ge
handhaafd, aileen is er cen wetenschappelijke 
naam bijgekomen: Hyla chrysoscelis. 
Het is over het algemeen een van de eerste 
boomkikkers die zich 's avonds laat horen, 
vaak tot hoog in de st ruiken aan de oevers 
van de meren. In feite is het afgaan op de 
roep de beste (en soms enige) manier om 
de dieren te vinden, temeer daar ze op de 
stammen van naaldbomen waar we ze vaak 
vonden, vrijwel onzichtbaar zijn. Het op de 
roep afgaan geldt trouwens voor bijna aile 
soorten boomkkikers. Het nadeel ervan is 
dat je hoofdzakel ijk mannelijke dieren 
vangt. 
De beide andere Hy/a-soorten, die in het 
park moeten Ieven, hebben we niet kunnen 
vinden, hoewel we ze 's avonds wei boor
den. Het zijn Hyfa squirella (Squirrel tree
frog), een vee) van kleur veranderende soort 
van ongeveer drie centimeter en Hyfa gra
tiosa (Barking treefrog - blaffende boom
kikker). 
Beide vonden we wei in het zuid-oosten, 
evenals vijf andere Hy/a-soorten, waaronder 
de uiterst zeldzame Hyla andersoni (Pine 
barrens treefrog), die in kleine kolonies 
voorkomt, vaak op enkele meter hoogte in 
de elzebomen, en die vermoedelijk binnen
kort op de lijst van de in Amerika bescherm
de diersoorten zal worden geplaatst. Behalve 
in North-Carolina komi het dier voor in het 
zuidelijk deel van de staat New-Jersey en 
verder in een paar kleine gebieden in Geor
gia en Florida. 

Hyla gratiosa is een van de grootste boom
kikkersoorten. De vijf exemplaren die ik 
meenam naar Nederland zijn aile ongeveer 
vier en een halve centimeter, de kleuren va
rieren van lichtgroen naar donkergroen. 
Soms zijn ze egaal van kleur, soms vertonen 
ze grote, donkere stippen op de rugzijde .. 
Hoewel ze snel van kleur kunnen veranderen 
heb ik aan de dieren in mijn terrarium toch 
bemerkt, dat ieder dier zijn eigen kleurpa
troon heeft, waarop het geregeld terugvalt. 
Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 

Fig. 14: Hyla versicolor I chryaoacella c). Foto: H e i j
b e r s 

dieren zijn moeilijk te zien: bijzondere ge
slachtskenmerken zijn er nauwelijks. Wij ke
ken er hoofdzakelijk naar of de dieren. rim
pels op de keel hadden, wat op de grote 
kwaakblaas van de mannetjes zou moeten 
duiden, en naar de kleur van de keel: geel 
of groenachtig bij mannelijke dieren en pur
perkleurig bij vrouwelijke. De roep van dit 
dier klinkt inderdaad als het geblaf van een 
jonge bond. 
In het terrarium is Hy fa gratiosa een rustig 
dier. Urenlang kunnen ze op dezelfde plaats 
zitten, soms zelfs dagenlang. In het water
dee[ heb ik ze het hele jaar nog niet gezien. 
Als bijzonderheid kan ik noemen, dat de 
dieren zich soms in de bodem ingraven. 
In juli van dit jaar hebben vier van de vijf 
dieren zich meer dan vijf weken onafgebro
ken ingegraven gehouden, waarbij ze zich 
ook 's nachts niet vertoonden. Wat de reden 
hiervoor geweest is, weet ik niet. Het vijfde 
dier groef zich overigens niet in. 
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Tijdens het voederen zijn ze erg langzaam, 
dit is een reden om ze niet bij dieren te hou
den die erg snel zijn: ze krijgen dante weinig 
kans om voldoende te eten. Een groot wa
terdeel in de bak is mijns inziens niet nood
zakelijk, ze vertonen zich zelden onder in 
het terrarium; een paar planten met grote, 
stevige bladeren en stengels zijn wei ge
wcnst. 

DANKWOORD 

Aan het einde van dit artikel past een een
voudig woord van dank aan al diegenen, ·die 
ons op een of andere manier hielpen. 
Dit zijn vooral de mensen van bet North 
Carolina State Museum of Natural History, 
in het bijzonder B i II P a I m e r, A I v i n 
B r a s w e I I en J e r r y R e y n o I d s die 
ons meenamen op vangtochten naar de zuid
oostkust. Verder aile rangers van het 
'William B. Umstead' State Park, vooral 
chief-naturalist N e I s o n C b a d w i c k en 

Fig . 15: Hyla versicolor op naaldhout. Foto : H e i j- Fig. 16: Hyla gratlosa. Foto: H e i j b e r s. 
b e r s. 
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doctor R i c h a r d M i I I e r. Ten derde de 
familie W i I h i d e, managers van het Eco
nomotel, die ons zo vriendelijk toestonden 
schildpadden te houden in het bad, amfi
bieen op het nachtkastje en reptielen in de 
rest van de kamer. Tenslotte iedereen die 
ons een lift gaf als we met volle bepakking 
in 35 of meer graden Celsius buiten stonden 
te transpireren. 

Summary 
The 'William B. Umstead ' State Park, North
Carolina, U.S.A. was visited summer 1975. 
A description of the geography and ecology 
is followed by an account of the reptiles and 
amphibians that were met. A comparison is 
made with the checklist of the reptiles and 
amphibians of the Park. 
Inside the Park the following species were 
recorded: Terrapene c. carolina, Chrysemys 
p. picta, Chelydra s. serpentina, Kinosternon 
s. subrubrum, Chrysemys s. scripta (the 
former Pseudemys s. scripta), Thamnophis 
s. sirtalis, Elaphe o. obsoleta, Agkistrodon 
contortrix, Eumeces fasciatus, Cnemidopho
rus sexlineatus, Sceloporus undulatus hyac
cinthinus, Bufo americanus, Bufo wood-



Fig. 17: Zijkant van het meer verlanding Foto: H e i j b e r s. 

housei fowleri, Bu/o terrestris, Rana lllricu
laria (the former Rana pipiem .lphenocep
lwla), Rana pa/ustris, R.ana catesbeiana, Ra
na clamitans melanota, A cris g. gryllus, 
J-lyla versicolor, Hy la chrys o chrysoscelis. 
Two other treefrogs were recorded by their 
sound: Hy/a squirel/e and f-ly /a gratiosa. 
Mentioned in the checklist, but not encoun
tered were: C/emmys guttata, Chrysemys c. 
concinna, Chrysemys / . floridana, Sterno
therus odoratus, Crotalus horridus atricau
datus (whose occurence seems unlikely), 
Eumeces inexpecwtus, A no/is c. carolinensis. 
Some details of habits and habitat of the 
recorded specimens is given. Of the few 
a nimals that were taken back home some 
comments on the keeping in a terrarium are 
made. The author proved to be succesfull 
insofar, that a female Clemmys guttata laid 
eggs in captivity. 
Feel ings of gra tefulness are expressed to
wards the fo llowing persons: the people 
from the North-Carolina State Museum of 
Natura l History, especially: 8 i I I P a I 
m e r, A I v i n 8 r a s w e I I and 1 e r r y 
R e y n o I d s; to the rangers of the 'Wil
leam B. U mstead State Park', especially 
chief-naturalist N e I s o n C h a d w i c k 
and doctor R i c h a r d M i I I e r. Last but 
no t least the W i I hid e family, managers 

of the Economotel, who did not obsist 
against" our keeping turtles in the bathtube, 
amphibians o n our nightdesk and reptiles 
all over the room. Finally to a ll those, who 
gave us a hike when we stood there packed 
up at 97° F . 
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Voor diegenen, die daze boeken graag zel f zouden 
bezitten is er een winkel in Den Haag die aileen 
boeken over de natuur verkoopt, waaronder vela bu i
tenlandse werken over herpetologie. Daze zaak is 
gevestigd in de Elandstraat 58 vlak bij de hoek 2e 
De Riemerstraat. 
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FJg. 1. Eplcretes angullfer, zeer groat exemplaar gefotografeerd In Artis Amsterdam. Foto : F oe k em a. 

Voortplanting van de Cubaanse boa, 
Epicrq,tes angulifer, in het terrarium 

B. Now In a k I 
Karlsgartenstrasse 16, 1 Berlin 44. 

lngezonden maart 1976. Vertal ing uit het Dulls G. M. 
M. Foekema. 

lnhoudsoverzicht : inleiding - huisvesting - voeding . 
paring • dracht - geboorte - de jongen - verzwakking 
van het wijfje - summary - literatuur. 

IN LEIDING 

Epicrates angulifer kan maximaal 4,75 me
ter lang worden en is daarmce de grootstc 
soort binnen het genus Epicrates Bibron. De 
soort komt a ileen voor op Cuba en het k\ei
nere bij Cuba behorende Isla de Pinos. De 
dieren gelden als zeldzaam, dit komt waar
schijnlijk omdat ze een erg verscholen be
staan leiden in holen, waar zc Ieven van de 
talrijke vleermuizen (Chiroptera). 

Epicrates angulijer is nooit een slang ge
weest die vee! in de reptielencollecties te 
vinden was. Tegenwoordig is ze ecn zcld
zaamheid, zowel bij instituten als bij parti
culieren. Nauwkeurige gegevens over de 
voortplanting bij deze boa's bestaan er niet. 
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K I in g e I hoff e r (1956) deelt aileen maar 
mee dat de geboorte bij deze soort r~eds 
meermalen wcrd waargenomen. De melding 
van V o g e I (1968) dat de draagtijd 3 tot 4 
maandcn zou zijn lijkt me op grond van 
mijn eigen waarnemingen niet erg nauw
keurig. Van groter belang zijn de door 
F i t c h (1970) verzamelde gegevens over de 
nauw verwantc soort Epicrates striatus. 
Daaruit volgt een draagtijd van 7 tot 8 
maanden. Als aantallen jongen bij twee war
pen geeft hij op 12 en S 1, dit laatste get a! 
roept vraagtekcns op. 

Door ruil kwam ik op 3 november 1973 in 
het bezit van een paar Cubaanse boa's. De 
dieren waren uit het wild afkomstig en wa
ren beide ongeveer 1 meter lang. 

HUISVESTING 

De twee boa's werden in een terrarium on
dergebracht van 2,75 bij 1,0 bij 0,9 m. Het 
terrarium stond in een tropische kamer. Het 



was ingericht met een grote wortelstok en 
ccn diagonaal door het terrarium lopende 
dikke. knoestige tak. In een va n de hoeken 
was· een steenpa rt ij van ongeveer 25 em 
hoogte gemaakt die verwarmd kon worden 
met een 40 watt vcrwarmingskabel. de bo
dem was bedekt met een laag van 5 tot 8 
em houtkrullen. Het waterbassin van kunst
stof had de afmetingen 60 bij 30 bij I 0 em 
en s tond los op de terrariumbodem, zodat 
het bij het sehoonmaken gemakkelijk ver
wijderd kon worden. Voor verliehting werd 
een 60 watt TL-buis (warmtoon) gebruikt, 
de buis was buiten het terrarium aan de 
bovenkant aangebraeht. Behalve de kabel in 
de steenpartij had het terrarium geen eigen 
verwarming. De verwarmingskabel was niet 
voortdurend ihgesehakeld maar sleehts een 
paa r uur aehtereen. De luehttemperatuur in 
het terrarium variecrdc overdag van 27 tot 
32° C, 's naehts van 24 tot 26°C. De rela
tievc luehtvoehtigheid was 60 tot 75 %. 

VOEDING 

O nder de zojuist besehreven omstandighe
den at het wijfje voor hct eerst op 16 no
vember en het mannetje voor het eerst op 
18 november, in beide gevallen was de prooi 
een volwassen witte rat. Vervolgens werden 
de volgende voederdieren met regelmatige 

tussenpozen van 8 tot 16 dagen geaeeep
teerd: witte ratten in allerlei maten, muizen, 
goudhamsters en versehillende soorten vo
gels. Het wijfje at het hele jaa r door, het 
mannetje weigerde van tijd tot tijd gedu
rende 2 tot 3 maanden, meestal vielen deze 
voedselpauzes in het najaar en het voor
jaar. Bij het voeren van de dieren met witte 
muizen greep het wijfje eenmaal een Eryx 
tartaricus van 35 em lang die tijdelijk in 
hetzelfde terrarium zat. Waarsehijnlijk heb
ben beide slangen gelijktijdig dezelfde muis 
gepakt. 

PARING 

Eind februari 1975 kropen de boa's vooral 
tijdens de avonduren dikwijls samen door 
het terrarium. Het mannetje lag dieht naast 
het wijfjc en maakte sehokkende bewegingen 
met het liehaam terwijl hct de kop opge
heven hield en heft ig tongelde. Terwij l de 
dieren normaliter erg gevoelig waren voor 
wat er in de buurt van het terrarium ge
beurde, lieten zij zieh in die periode niet 
storen, ook niet door de aanwezigheid van 
mccrdere personen. 
Dit duurde tot 5 maart. Op 4 maart werden 
de dieren om 18.30 uur in copula aangetrof
fen. Afgezien van af en toe tongelen bewo
gen de dieren niet. Het voorste derde deel van 
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het lichaarn hadden ze om elkaar been ge
sl ingerd en de cloaca's waren tegen elkaar 
gedrukt, waarbij de staarten opzij gebogen 
waren. Na ongeveer 3 uur begonnen de 
slangen in deze houding langzaam door het 
terrarium te kruipen. Daarna werd de waar
neming gestaakt voor de nachtrust en de 
volgende morgen om 5.15 uur hervat, de 
dieren werden toen nog steeds in dezelfde 
toestand aangetroffen. Tegen 6.00 uur, dus 
na minstens 11,5 uur, gingen de partners 
uit elkaar. 

DRACHT 

In tegenstelling tot het dikwijls waargeno
men gcdrag van boa-wijfjes hield het wijfje 
niet hclemaal op met eten en bleef het zich 
bewegen. Tot 29 mei 1975 werd door haar, 
telkens als het mannetje gevoerd werd, een 
witte muis geaccepteerd, in totaal in die 
periode 8 stuks. Daarna werden voedscl
dieren wei door de slang gevolgd maar niet 
gegrepen. Opvallend was dat na de paring 
opcens de behoefte aan het liggen in hct 
water. verdween. Voordien lag het dier, 
vooral voor de vervelling, regelmatig een 
paar dagen in het bassin. Tijdens de draag
tijd vervelde het wijfje 3 maal maar geen 
enkcle maal werd gebaad. 

GEBOORTE 

Op I 0 november 1975, dus na een draagtijd 
van minstens 252 dagen, werden 's avonds 
4 jongen en een onontwikkeld geel ei ge
vonden. De geboorte werd niet gezien. De 
jonge dieren hadden een lengte van 59,7 tot 
69,0 em en een gewicht van 88 tot 150 
gram. Kleur en tekening waren gelijk aan 
die van de volwassen dieren. Het kleinste 
en Iichtste jong was als enige nog via een 
navclstreng met ecn grotc dooicrzak vcr-

. vcrbonden. Dit dier maaktc een zwakke in
druk. De navelstreng wcrd ongeveer 1 em 
van de buik afgebonden en daarna met een 
steriel scheermesje doorgesneden. De wond 
werd bepoederd met Nebacetin (Lundbeek) 
en het diertje in een gesteriliseerde volglazen 
bak gezet met op de bodem celstof. Behalve 
dat het zwak was had dit dier een anomali
teit aan de snuit. Het rostrale schild en de 
beide nasale schilden ontbraken, zodat de 
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beide bovenkaaksbeenderen (Maxi llaria) dui
delijk zichtbaar waren. 
De bovenkaak was 6 mm korter dan de on
derkaak. Hoewel dit jong aanvankelijk aan
sterkte en mcerdere malen water dronk stierf 
het ± 29 december 1975 na een gedeelte
lijkc vcrvelling. 

DE JONGEN 

De normale jongen werden in een terrarium 
geplaatst van 70 bij 40 bij 40 em. De bodem 
van dit terrarium was bedekt met een laag 
turfmolm van 3 em. Het waterbassin mat 
20 bij 15 bij 5 em. Een kleine wortelstok 
diende als schuilplaats. De slangetjes waren 
van het begin af aan erg agressief. Overdag 
groeven ze zich in de matig vochtige bodem
bedekking. De eerste verveUing vond plaa ts 
op 6 resp. 7 resp. 10 december zonder 
dat er daarvoor werd gebaad. Vanaf 24 de
cember, 44 dagen na de geboorte, werd het 
tot dan geweigerde voedsel, jonge net-be
haarde muizen, door alle drie de slangen 
geaccepteerd Na de eerste voedselopname 
werden door iedere slang elke 6 tot 8 dagen 
2 tot 6 net-behaarde muizen aangenomen. 

VERZWAKKING VAN HET WIJFJE 

Door de aanvankelijk gedeeltelijke en later 
volledige weigering van voedsel gedurende 
de dracht van 252 dagen was het wijfje aan-

Fig . 3. Eplcrates angulller, jong met defecte boven
kaak, een dag na de geboorte. Foto: N ow I n s k I. 



merkelijk verzwakt. Ik geloof daarom dat 
ecn wijfjc, da t bij de paring niet in een erg 
goede vocdscltoestand verkeert, de lange 
draagtijd nict haalt of kort na de geboorte 
stcrft. Hct wij fje bij de in dit artikel be
schreven voortplanting had na het baren van 
de jongen 60% van haar oorspronkelijke 
lichaamsgewicht verloren. Het is belangrijk 
dit in het oog te houden bij kweekpogingen 
met Epicrates angulifer. 

SUMMARY 

The keeping and breeding of Epicrates an
gulifer in captivity is described. A male and 
female of Cuba were placed in a cage of 
275 by 100 by 90 em on November 3rd 
1973. Copulation was observed on March 
4th, 1975. 
252 days later the female gave birth to 4 
young with the length of 59.7-69.0 em and 
88-150 g weight. The smallest of the young 

Fig. 4. Eplcrates angullfer, het langste en zwaarste 
jong, Mn dag na de geboorte. Foto: N ow i n s k i. 

had a defect at the upperside of the snout 
and died on december 29th, 1975. 44 days 
after birth all three snakes took nest-young 
mice. It is to be noted, that the female lost 
60 % of her body-weight due to the long 
gestation. 
T r a n s I a t o r s n o t e. This article was 
translated from German into Dutch for pu
blication in this journal. Readers abroad in
terested in full details can write the trans
lator (G. G. M. Foe k e m a, Wouwerman
straat 38, Amsterdam) to obtain a photo
copy of the German manuscript. 
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Boekbespreking 

JACQUES FRETEY: 
Guide des reptilts et batraciens de France. 
Hatier, Paris, 1975, 239 pp., 14.20 em, 
Fr. 52.-

Deze natuurgids behandelt aile· in Frankrijk 
voorkomende soorten amfibieen en reptielen 
op een zeer overzichtelijke wijze. Het hoek 
opent met een waarschuwing dat vele Fran
se amfibieen en reptielen door onverant
woord menselijk ingrijpen in de natuur sterk 
in aantal achteruit gaan. De bespreking van 
de soorten wordt voorafgegaan door alge
mene hoofdstukken over anatomie en syste
matiek. Een apart hoofdstuk is gewijd aan 
de functie van gif bij amfibieen en reptielen, 
waarbij de nadruk komt te liggen op adder
belen en daartegen te nemen maatregelen. 
Het hoek besluit met een geillustreerde de
terminatietabel. 
Een soortbespreking beslaat in bet algemeen 
1 a 2 bladzijden. Die bespreking is syste
matisch en behandelt puntsgewijs beschrij
ving, kleur, maten, geslachtsdimorfisme, ge
drag, voedsel, overwintering, voortplanting, 
biotoop, verspreiding, en bevat dus veel 
compacte informatie. Het boek staat vol 
met tekeningen, bet telt liefst 32 bladzijden 
kleurenfoto's, vele zwartwitfoto's verluchten 
de tekst. De meeste afbeeldingen zijn zeer 
illustratief. 
Er kleven echter ook een paar bezwaren 
aan bet hoek. In de tekst worden rijkelijk 
literatuurverwijzingen gegeven, maar men 
zoekt vergeefs naar een complete Iijst. van 
literatuuropgaven. Kennelijk heeft de uit
gever bet niet nodig gevonden die te plaat
sen. Hierdoor wordt de geinteresseerde be
lemmerd in bet nazoeken van de bronnen. 
Het ware ook wenselijk geweest van meer 
soorten een verspreidingskaartje te plaatsen. 
We zijn wat bekaaid af met aUeen een ver
spreidingskaartje van Euproctus asper in de 
Pyreneeen en van de plaatsen waar tee
schildpadden z~jn aangespoeld. 
Van de foto's springen vooral die van de 
slangen in bet oog door de hoge kwaliteit. 
Helaas ecbter vallen de foto's van de water
salamanders erg tegen. Een bijzonder diertje 
als Euproctus montanus is slecbt berken-
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baar. De geelbuikpad is volgens oud gebruik 
met de voorpoten op een tak gedrapeerd 
om de buik goed op de foto te krijgen. De 
Corsicaanse gecko Phyllodactylus europaeus 
had wat mij betreft best een kleurenfoto 
verdiend. 
Lezers zullen zich misschien verwonderen 
over bet gebruik van de oude maar volgens 
de auteur binnenkort wellicht weer geldende 
namen Lacerta, Zootoca en Podarcis. We 
zien zo dieren optreden als Podarcis mura,
lis, P. sicula, P. tiliguerta, maar Lacerta agi
lis, L. lepida, L. viridis, L. vivipara. Ze 
worden ecbter niet helemaal consequent ge
bruikt, namelijk op bladzijde 57 L. m. mu
ra/is in plaats van P. m. muralis, en op 
bladzijde 61 L. 1. maresi (voor Lacerta tili
guerta maresi), L. t. grandisonae en L. 1. 

eiselti, in plaats van P. t. maresi, etc. Tussen 
haakjes achter de Triturus soorten worden 
aangegeven de . oude classificaties Palaeo
triton, Mesotriton en Neotriton. De proble
matiek rond bet Rana esculenta complex is 
echter niet aangeroerd. In dit hoek dus geen 
gegevens over een Rana lessonae in Frank
rijk. 
Nog een paar dingen: De determinatietabel 
voor kikker- en paddeeieren staat midden 
in bet hoek en was beter op zijn plaats ge
weest bij de andere determinatietabellen 
achterin. Die tabellen bieden trouwens wei
nig nieuws. Ze zullen bet de liefhebber niet 
gemakkelijker maken om in bet veld onder
schcid te maken tussen bijvoorbeeld ei· 
snoeren van de Bufo-soorten. Ook de kop· 
verhoudingen (oog-neus afstand) die ver
scbillend zouden zijn bij de larven van Tri
turus vulgaris en T. helveticus vinden we 
·weer terug. Wie kan de kleine larven op 
basis van dit onderscheid in de. praktijk de
termineren? 
Afgezien van de ontbrekende literatuurop
gave en verspreidingskaartjes zijn dit slecbts 
punten van ondergescbikt belang, ze doen 
weinig af aan de waarde van bet boek. Ho
pelijk zal menig liefhebber de redelijke prijs 
van 52 Francs neerleggen voor dit mooie 
hoek. lk zou bet ieder willen aanbevelen. 

Max Sparreboom 


