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Fig. I 
Beeld van het 
voor de Morvan 
kenmerkende 
landschap. 
Foto: 
Denne man. 
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'Le pare nature! regional du Morvan' 
en zijn herpetofauna 
Ingezonden december 1977 
Inhoudsoverzicht: inleiding - 'Le pare 
nature! regional du Morvan' - klimatolo
gische omstandigheden - het onderzochte 
gebied - de herpetofauna van het stroom
dal van de Cure - de herpetofauna van het 
omringende heuvelland - bescherming van 
de flora en fauna - conclusie - samen
vatting - summary - literatuur. 

IN LEIDING 
Dit artikel vormt het verslag van de door 
ons in dit natuurpark gedane herpetolo
gische waarnemingen. In totaal werd ge
durende zeven weken naar o.a. reptielen 
en amfibieen gezocht, te weten vier we
ken in de zomer van 1975 en drie weken 
in de zomer van 1977. Door het maken 
van lange voettochten kon een gebied 
van ongeveer vijftig vierkante kilometer 
grofweg worden onderzocht. Na deze 
zeven weken hadden we zes soorten rep
tielen en vijf soorten amfibieen gevonden. 

'LE PARC NATUREL Rf:GIONAL 
DU MORVAN' 
In het hart van Bourgogne, op het kruis
punt van de departementen Cote-d'Or, 
Saone-et-Loire, Nievre en Yonne ligt het 
172.545 hectare grote 'Pare nature! 
regional du Morvan'. Het park ligt op 
een groep heuvels die de invloeden van 
ingrijpende geologische veranderingen 
hebben weerstaan. D e oude heuvels zijn 
uitgesleten door talloze beken en rivie
ren, die de bronnen voor o.a. de Seine 
vormen. Het geheel is eigenlijk slecbts 
een brok graniet dat uit bet omliggende 
heuvelland oprijst. Over deze steenmassa 
ligt een relatief dunne humuslaag die 
vastgehouden wordt door enorme bossen. 
Deze bossen zijn vooral in het centrum 
van het park nog vrijwel ongerept, en 
bestaan van origine uit gemengd loofbos, 
te weten beuken Fagus sylvatica, baag
beuken Carpinus betulus en eiken Quer
cus robur. Aan deze bossen ontleent bet 



Fig. 2 
Een van de vele 
beekjes die de 
wouden door
snijden. Op de 
oever werd 
Bufo bufo en 
Rana temporaria 
gevonden. 
Foto: 
Denn e man. 

Fig. 3 
De bruinc 
kikker, Rana 
temporaria. 
Foto: 
Denne m an. 

park ook zijn naam, want 'Morvan' is 
afgeleid van ' Mor Yen', hetgeen zwarte 
(dichte) bossen betekent. 
De opzet van het pa rk is te vergelijken 
met die van de in Nederland te vormen 
zgn. 'Landschapspa rken' . Het heeft dan 
ook slechts grenzen op de kaart. Het 
landschap bestaat uit weilanden en hooi
landen, afgewisseld met grote wouden. 
Aan de rand is het gebied goed ontsloten 
hier liggen dan ook de meeste en d~ 
grootste plaatsjes. Het centrum is slecht 
toegankelijk en bestaat voornamelijk uit 
rotsige hoogten en moerassen, terwijl hier 
ook het grootste deel van de totaal 70.000 
hectare bos te vinden is; het vormt daar-

door het interessantste gedeel te voor na
tuurliefhebbers. Dit centrum is weer 
onder te verdelen in het noordelijke deel, 
dat door een gecultiveerde en toeristische 
strook is gescheiden van het zuidelijke 
dee!. Onderzocht werd een dee! van het 
noordelijke, erg bosrijke gedeelte. 

KLIMATOLOGISCHE 
OMSTANDIGHEDEN 
Als we de hoogte van het heuvelland van 
de Morvan vergelijken met de hoogte van 
het omringende land, blijkt dat de ge
middelde hoogte van Le Morvan zo'n 
650 m bedraagt, terwijl de hoogte van de 
omringende streek ongeveer 300 m is. 
Het hoogste punt van de Morvan Iigt op 
901 m. Door dit behoorlijke verschil in 
hoogte is de Morvan erg vochtig. Ge
middeld telt het jaar zo'n 180 regen
achtige dagen waarop 1000 tot 1500 mm 
regen valt. Ter vergelijking: in Neder
land valt op de vochtigste plaats maxi
maal 800 mm regen per jaar. Deze voch
tigheid staat garant voor een zeer rijke 
plantengroei. Doordat de vlakte bestaat 
uit een blok graniet dat bedekt is met 
een dunne humuslaag kan het water niet 
zakken, hetgeen overal beekjes, r ivie ren 
en meertjes tot gevolg heeft. Een ander 
gevolg van deze grotere hoogte is het 
grote verschil in dag- en nachttempera
tuur. 's Zomers is het wanneer de zon 
doorbreekt gauw 25 tot 30° C , maar 
's nachts daalt de temperatuur tot niet 
ver boven het vriespunt. De gemiddelde 
temperatuur ligt door deze sterke afkoe
ling lager dan elders, hetgeen vooral tot 
uitdrukking komt in een vertraagde ont
wikkeling van diverse bloeiende -planten. 
Eind juli vindt men bijvoorbeeld nog 
volop bloeiende ereprijs Veronica cha
maedrys, een plantje dat zelfs in Neder
land eind juni wei is uitgebloeid. 

HET ONDERZOCHTE GEBTED 
Bij de zoektochten gingen we deze zeven 
weken uit van een camping bij het op 
ongeveer 600 m hoogte gelegen dorpje 
Dun-les-places. Dit dorp van ongeveer 
400 inwoners bezit een ke rk en een aan-



Fig. 4 
Situcring van hct 
'Pare nature) n!
gional du Mor
van', Bourgognc, 
Frankrijk, · 
met aangegevcn 
de belangrijkste 
bosgcbicdcn en 
hct ondcrzochtc 
gcbicd. 

Fig. 5 
De lcvend
barendc hagedis. 
Lacerta vivipara, 
in zijn biotoop. 
Foto: 
D c n n c m a n. 

• 

tal winkcltjes, e n vormt daarmee het 
centrum van het noordelijke bosrijke ge
bied. Het voordeel van dcze standplaats 
was, dat we a ile mogel ijke biotopen bin
nen loop-bereik hadden : rond het dorp 
lagen een aantal weilanden, cr was -
zeer beperkt - productiebos, or nog 
geen 100 mete r van de tent stroomde hct 
riviertje de Cure, met a ile aanvoerbcek
jes een zeer interessant object, en ruigc 
bossen, rotsige hoogten en moerasscn la
gen binnen 'handbereik'. Hct laagste punt 
in dit gebicd wcrd bereikt in het stroom
dal van de Cure. 331 m. het hoogstc punt 
door een van de aanliggende heuvels. 
651 m . De gemiddelde hoogte bedroeg 

ongeveer 580 m. 
In 1975 waren we gedurende de twee 
laatste weken van jul i en de eers te twec 
weken van a ugustus in de Morvan, in 
1977 waren het de laatste twee van juli 
en de eers te week van augustus. Dezc 
twee perioden vallen in de tweede helft 
van de drogere tijd , welke duurt van juni 
to t septembe r. Hierna begint het natte 
seizoen, waarin de grote hoevee lheid re
gen valt. Dit betekende voor het vinde n 
van rept ielen dus een gunstige tijd, voor 
het vinden van amfibieen een minder 
gunstige tijd. Di t laatste werd opgevan
gen door er ook 's avonds op uit te gaan. 

DE HERPETOFAUN A VAN HET 
STROOMDAL VAN DE CU RE 
Bij het maken van onze voettochten kon
den we kiezen uit de volgende drie soor
ten paden of wegen : de a l dan niet ge
asfalteerde binne nwegen, voetpaden van 
o.a. de 'Sent ier de grande randonnee no. 
13', die z ich door dit deel van de Morvan 
slingert, of wildpaadjes. De binnenwegen 
liggen voornamelijk hoger in de heuvels, 
zodat we voor het onde rzoeken van de 
lagere regionen aangewezen waren op 
de voet- en wil dpaden. 
Voor een aantal zoektochten vertrokken 
we in zuid-oostelijke richting, stroomop
waarts langs de r ivier , eenmaal tevens 
om een prchistorisch monument te be
ki jken, de 'Dolmen Chevresse'. Dit is een 
soort hunebed-achtige steenhoop, waar 
in de oertijd religieuze bijeenkomsten 
werden gehoude n; een voorloper van ons 
huidige kerkgebouw dus. Voor het groot
s te deel voerde deze tocht over minder 
goed begaanbare wildpaadjes; maar zo 
voortstruinend kom je wei op de mooiste 
plekjes: zo stonden we o peens op een 
soort 'st randje'. Dit strandje was ont
staan in een komvormige verbreding van 
de rivierbedding. Door de kleinere 
stroomsnelhe id had zich in de 'kom' zand 
en slib a fgezet, en wei zoveel , da t er in 
de zomer, wanneer de rivier minder 
wate r bevat als in ande re jaargetijden, 
een strandje droog viel. Van dit strandje 
was de eerste twee meter slechts be
groeid met een paar kluitjes riet, net ge-



Fig. 6 
De vinpoot
salamander, 
Triturus 
helveticus. 
Foto: 
D e nne m a n. 

Fig. 7 
De hazelworm. 
Anguis fragilis. 
Foto: 
Denne m a n. 

noeg om een schuilplaats te bieden aan 
de bruine kikker, Rana temporaria. lets 
verder was het dicht begroeid met gras. 
alle rhande kruiden, en op de hoogste 
delen ook nog met braamstruiken. In 
deze graszone troffen we Lacerta vivi
para ;an. die zich hie r verzekerd zagen 
van een grote hoeveelheid insecten, als 
gevolg van de !age. waterstand en de 
mindere stroomsnelheid. Een verklaring 
voor het kale stuk strand werd snel ge
vonden: na een fikse rcgenbui was de 
waterstand enkele decimeters gestegen. 
waardoor het open strandje geheel over
spoeld werd. 
De rest van de tocht voerde ons door 

dichte bossen die tot op de oever door
liepen. Op de terugtocht over de andere 
oever bleek dat de bossen soms nog ver
der doorliepen: het bos ging dan over in 
een soort moerasbos. De bomen in dit 
moeras stonden op uiterst kleine eiland
jes, die van elkaar gescheiden werden 
door kreekjes en zwaar met riel (Phrag
mites australis) overgroeide modderpla
ten. Een poging om dit moeras te onder
zoeken werd a! snel opgegeven, omdat 
we niet de juiste kledij bij ons hadden. 
Toch werden enkele wegschietende kik
kers gezien, ongetwijfeld Rana tempora
ria. Het leek ons ook wei een geschikte 
plaats voor de elders gevonden Triturus 
helveticus. 
Even verder op trad een versmalling van 
de bedding op, terwijl de rivier daar ook 
dieper in de heuvel was ingesleten, waar
door een soort plateau was ontstaan da t 
een paar meter boven het water lag. De 
steile oever bleek als gevolg van het snel
s tromende water herpetologisch niet in
teressant. Het plateau leverde echter een 
nieuwe soort op. Tussen de hoge grassen 
en de jonge dennenaanplant die de be
groeiing van het plateau vormde, vonden 
we namelijk ' l'orvet', bij ons beter bekend 
als de hazel worm, A nguis fragilis. 
Even ten noorden van onze camping 
splitste de ·sentier de grande randonnee· 
zich. om ongeveer tien kilometer verder 
weer samen te komen. We zouden dus 
mooi een 'circuitje' kunnen !open. Na 
uitmeten van de afstanden op de kaart 
schatten we dat het een tocht van onge
veer 30 km zou zijn, heuvel op. heuvel af. 
We vert rokken tamelijk vroeg, want als 
je ten hoogste zo' n vij f kilometer per uur 
loopt en onderweg ook nog uitgebreid 
naar dieren en plantjes gaat zoeken. ben 
je wei een hele dag onderweg. Verder 
is het zaak voor het donker wordt weer 
in de bewoonde wereld te zijn. want het 
is uitermate moeilijk om je 's nachts in 
een donker woud te orienteren, ook at 
heb je schijnwerpers en een goede kaart 
bij je. Na ongeveer 20 kilometer gelopen 
te hebben besloten we het pad van de 
Sentier te verlaten om via een wildpad 
onze weg te vervolgen. In het begin was 
dit pad goed begaanbaar, maar naarmate 



Fig. 8 
Biotoop .van de 
geelbuikvuur
pad gezien naar 
de rivier. 
Foto: 
Denne man. 

Fig. 9 
Detail van het 
biotoop van de 
geelbuikvuur
pad. 
Foto: 
Denne man. 

we vorderden verdween het 'pad' meer 
en meer onder struikgewas, omgevallen 
bomen etc. Kortom, na ongeveer een uur 
!open stonden we midden in het woud, 
zonder dat er nog ergens een pad te 
ontdekken was. Op de kaart konden we 
slechts zien dat we in een van de enorme 
bossen stonden die het riviertje omzo
men. Daar de middag al aardig vorderde 
was het wei zaak de tocht enigszins in 
de goede richting voort te zetten, we 
hadden geen tijd genoeg om wat te gaan 
dwalen in de hoop ergens op de Sentier 
te stuiten. Volgens de kaart moesten we 
op de flank van een heuvel zitten waar
van aan de voet de Cure stroomde. Hier-

mee was de oplossing gevonden, want 
we behoefden slechts af te daten en dan 
de rivier stroomopwaarts te volgen om 
weer goed terecht te komen. Inderdaad 
stonden we na de afdaling aan de rivier. 
Het volgen van de rivier was echter niet 
zo gemakkelijk als we gedacht hadden; 
regelmatig sopten we door brede .aan
voerstroompjes of moesten we over rots
partijen klimmen. Om niet te spreken 
van de moerasjes en de omgewaaide bo
men die genomen moesten worden. Hoe
wei we heel wat gewend waren kwamen 
we lang niet aan de noodzakelijke snel
heid van vijf kilometer per uur, vooral 
niet toen we een opvallend steenplateau 
in het oog kregen, dat half in de rivier 
lag. In dit plateau waren verscheidene 
kuilen uitgesleten door het stromende 
water. Door de lagere waterstand in de 
zomer was het plateau droog gevallen, 
waarbij in de kuilen water was blijven 
staan. Bij nader onderzoek bleken in 
een aantal van deze kuilen geelbuikvuur
padden (Bombina variegata) te Ieven. De 
vondst van 'Le sonneur a ventre jaune' 
in de Morvan hadden we niet verwacht 
omdat er in deze streek eigenlijk geen 
stilstaand water te vinden is. In totaal 
vonden we drie volwassen exemplaren, 
een jong van vermoedelijk 1976 en onge
veer 100 larven alsmede enkele klompjes 
onbevruchte eieren. Bij nadere beschou
wing bleek slechts een vijf-tal kuilen ge
schikt voor bewoning. Het plateau was 
namelijk in tweeen gedeeld door een geul 
waar een deel van de rivier doorheen 
kolkte. Deze kolkende koudwaterstroom 
bleek een onoverkomelijke hindernis voor 
de geelbuiken, want in de kuilen op het 
afgesplitste gedeelte was geen teken van 
Ieven te ontdekken. Gezien de uiterst 
beperkte leefruimte zal de populatie niet 
erg groot geweest zijn. Daar het hier kale 
stenen kuilen betrof, zonder enige be
groeiing, moeten we aannemen dat de 
larven zich voeden met in de kuilen ge
waaide bladeren. Aardig ·om nog te ver
melden is dat het plateau aan de boszijde 
overging in een droge ondergroei die 
voornamelijk uit heide, Erica tetralix, 
bestond. 
Na nog enkele uren klauteren waren we 



Fig. 10 
De geelbuik 
vuurpad, 
Bombina 
variegata. 
Foto: 
Denneman 
Fig. 11 
Eieren van 
Bomb ina 
variegata. 
Foto: 
Denne man. 
Fig. 12 
Bombina 
variegata, 
buikzijde. 
Foto: 
Denneman 

vlak voor het invallen van de duisternis 
weer op de camping, moe, maar een er
varing rijker. 
Uit diverse andere waarnemingen bleek 
dat de gewone pad, Bujo bujo, algemeen 
voorkomt in het stroomdal van de Cure. 
lets minder algemeen komt hier ook de 
ringslang (Natrix natrix) voor. Helaas 
vonden we van deze soort slechts een 
aantal verkeersslachtoffers. Een van deze 
slacbtoffers was een vrouwelijk exem
plaar, dat ongeveer twintig eieren bij zich 
droeg. 

DE HERPETOFAUNA VAN HET 
OMRINGENDE HEUVELLAND 
Het heuvelland in dit dee! van de Mor
van is grotendeels begroeid met gemengd 
loofbos, dat voor het grootste dee! nog 
in de oorspronkelijke staat verkeert, ter
wijl de rest bestaat uit weilanden die 
voornamelijk te vinden zijn rond de gro
tere en kleinere dorpen. Deze dorpen zijn 
verbonden door een stelsel van zoge
naamde 'holle wegen' en andere land
weggetjes. De meeste van deze oude 
uitgesleten wegen zijn het laatste decen
nium geasfalteerd, de rest is niet of nau
welijks geplaveid. Deze laatste weggetjes 
voeren meestal naar 'dorpen' die deze 
titel amper verdienen. Een 'dorp' al~ 

'Min. Tripier et Fme', dat bestaat uit een 
woonhuis en een paar bijgebouwen (het i ~ 

inderdaad vernoemd naar de man die er 
woont!) , kan men zelfs geen gehucht 
meer noemen. Het biologische verschil 
komt voornamelijk tot uiting in de rijkere 
flora langs de laatst genoemde wegen. 
H erpetologisch gezien maakt het slechts 
verschil in aantallen doodgereden dieren. 
Om de hoog gelegen weidegrond te be
schermen tegen erosie door de zware 
regenval heeft de bevolking aan de zij
kant van de 'holle wegen' muurtjes ge
stapeld van brokken graniet, om daarmee 
de grond op zijn plaats te houden. Op de 
noordkant zijn deze muurtjes dichtbe
groeid met diverse varensoorten, o.a. 
Polypodium. De muurtjes op de zuidkant 
zijn zo mogelijk nog dichter begroeid, 
met o.a. kleefkruid (Galian aparine) 
(enorme hoeveelheden) en braamstruiken 



Fig. 13 
De gladde slang 
in zijn biotoop. 
Foto: 
Denne man. 

Fig. 14 
Coronella 
austriaca, de 
gladde slang. 
Foto: 
Denne man. 

(Rubus spec). Op deze laatste muurtjes 
troffen we twee soorten slangen aan: de 
gladde slang, Carone/la austriaca, en ver
moedelijk de esculaapslang, Elaphe 
longissima. 
De gladde slang is in de drogere gedeel
ten van deze streek een algemeen voor
komende soort. Zoals gezegd komen ze 
voor in de stenen muurtjes tangs de weg, 
maar we vonden ze ook in zonnige weg
bermen waar deze muurtjes ontbraken. 
Hier gebruikten ze de holen van muizen 
als schuilplaats. Deze muisjes, die zowel 
in de drogere als in de vochtige gebieden 
zeer algemeen zijn, dienden ongetwijfeld 
als voer, evenals de in dezelfde biotopen 

gevonden duinhagedissen, Lacerta agilis. 
Op een van de muurtjes vonden we naast 
een aantal Carone/la austriaca ook een 
slang met een geheel afwijkende beschub
bing en een ander kleurenpatroon. De 
flanken en de rug waren bruin gekleurd 
terwijl de buikzijde geel was. We zagen 
echter maar een slag van het opgerolde 
lichaam welke toevallig buiten de stenen 
was terecht gekomen. Ondanks naarstig 
speuren werd nergens een kop ontdekt, 
zodat besloten werd eerst foto's van het 
zichtbare stuk lichaam te nemen, om de 
slang eventueel aileen hierop te kunnen 
determineren (voordeel hierbij is, dat je 
in dit gedeelte van Frankrijk niet zo erg 
veel keus hebt). Toen dit gebeurd was 
werd voorzichtig geprobeerd het stuk 
lichaam te pakken om zo de slang uit de 
spleet te trekken. Helaas li ete~ de stenen 
bier geen ruimte genoeg voor, zodat we 
teleurgesteld moesten toezien hoe de 
slang zich dieper tussen de stenen terug 
trok. Dit heeft zich een paar maal her
haald, maar steeds zonder bet gewenste 
resultaat. Thuis gekomen werd het stuk 
slang op de dia door de heer V a n 
M e e u w e n onderzocht, met als kon
klusie dat het hoogst waarschijnlijk een 
exemplaar van de esculaapslang, Elaphe 
/ongissima, is geweest. 100% zekerheid 
zullen we echter nooit krijgen. Deze soort 
bereikt wei ongeveer hier de noordelijke 
grens van zijn verspreidingsgebied. 
In zonnige kale wegbermen vonden we 
de al genoemde Lacerta agilis. 
Op een met gras begroeid stuk wegberm 
vonden we naast elkaar Carone/la 
austriaca, Lacerta agilis en Anguis 
fragilis; een aardig voorbeeld van de 
soortenrijkdom in die gebied. In de weg
bermen hebben deze reptielen maar wei
nig vijandcn, hoogstens het weinige 
verkeer en de hoog in de Iucht cir
kelende haviken. In het open veld 
komen hier nog de egels en het grote 
wild bij. 
In de omgeving van de grot ere dorpen 
zijn de wegbermen vaak voorzien van 
een greppeltje dat dient om het regen
water af te voeren. In sommige van deze 
greppels staat altijd water, hetgeen een 
positieve faktor is voor eventuele am-



Fig. 15 
Juveniel exem
plaar van de ge
.vone pad, 
Bufo bufo. 
Foto: 
D e nn e m a n. 

Fig. 16 
Kop van de 
gladde slang, 
Coronella 
austriaca. 
Foto: 
D e nn e m a n. 

fibieen. Bij een aantal van deze natte 
greppels troffen we dan ook vele tien
tallen jonge Bufo bufo aan. Een maal 
ook Triturus helveticus, de vinpootsala
mander. 
De wouden die het overgrote deel van 
het heuvelland bedekken worden door
sneden door tienta llen beken en beekjes 
d ie zorgen voor de afvoer van het over
tollige regenwater. Deze beekjes hebben 
z ich meestal een weg gebaand tussen de 
br~kken graniet die hier de bodem be
dekken en helpen vasthouden. Het water 
heeft de humus uit de loop van de bcek 
weggespoeld, waardoor een onbegroei~e 

beekbedding ontstond. De oevers ZIJn 

echter rijk begroeid met vele soorten 
mossen, kruiden als het grasklokje (Cam 
panula rotundifolia), varens en een com
pleet assortiment grassoorten. Tussen, 
op en onder deze weelderig begroeide 
stenen vonden we vee! bruine kikkers 
samen met weer Bufo bufo. 
Naarmate men zich verder van de beek
jes verwijdert wordt de bodem droger en 
minder ste rk begroeid. Op open plaatsen 
staat slechts wat vingerhoedskruid ( Digi
talis purpurea) en een paar braamstrui
ken, verder groeit er aileen wat kussen
tjesmos. In deze minder vochtige delen 
troffen we de vuursalamander, Salaman
dra s. terrestris aan. Deze salamanders 
vonden we ook nog op een bospad dat 
wei sterk begroeid was met grassen en 
braamstruiken, maar ook hier betrof 
het duidelijk het drogere gedeelte van het 
bos. Een slang die wei op ons lijstje van 
mogelijk te vinden soorten stand , maar 
die we niet gevonden hebben, was Vipera 
aspis, de aspis-adder Het is dan ook wei 
de enige soort waar we niet uitgebreid 
naar gezocht hebben, en wei om de vol
gende reden: Wanneer je gebeten wordt 
moet je hier zo'n dertig kilomete r reizen 
(lees !open) om een dokter te vinden en 
dan is het nog maar de vraag of de goede 
man het serum in huis heeft. 
Hoewel er vele geschikte muurtjes aan
wezig waren hebben we ook geen enkele 
muu; hagedis', Lacerta muralis, gevonden. 
terwijl we e r tijdens een wandel ing door 
de wijnvelden van Beaune, dat slechts 
enkele tienta llen kilometers oostelijker 
ligt, gemakkelijk zo'n 150 pe r uur telden! 
De vermoedelijke reden voor di t ont
breken is de aanwezigheid van de enorme 
bossen die de hagedissen zouden moeten 
doorkruisen om in het centrum de muur
tjes te gaan bevolken. 
Ook de bij Beaune aangetroffen Lacerta 
viridis ontbrak, maar dat eenvoud ig om
dat er geen juiste biotoop aanwezig was. 

BESCHERMING VAN DE 
FLORA EN FAUNA 
Aan bescherming van de flora en fauna 
wordt ondanks de titel 'Natuurpark' wei
nig gedaan. Er zijn wei enkele omheinde 



Fig. 17 
De vuur
sa1amander, 
Sa1am:mdra s. 
terrestris. 
Foto: 
Denne man. 

Fig. 18 
Biotoop van 
Anguis fragilis , 
de hazelworm. 
Foto: 
Denne man. 

'reservate n' ingericht voor o.a. reeen en 
wilde zwijnen, maar dit voornamelijk om 
deze dieren beter te kunnen observeren. 
Een gedeelte van bet park is afgesloten 
ten behoeve van wetenschappelijk onder
zoek aan de flora en de avifauna, terwijl 
op het ogenblik ook wordt gewerkt aan 
een botanische tuin. De enige bescher
mende aktiviteit die wij hebben kunnen 
ontdekken bestaat uit het plaatsen van 
bordjcs met de tekst 'Attention au feu! '. 
Van de bezoekers wordt verwacht dat zij 
zich in acht nemen en de beestjes en 
plan tjes Iaten waar ze zijn, opdat dit na
tuurgebied ook voor la tere generaties 
nog een verademing zal zijn. 

SA MEN VA TIING 
In het ' Pare naturel regional du Mor
van' werd gedurende zeven weken een 
gebied van ongeveer vijftig vierkante 
kilometer grofweg onderzocht op o.a. de 
daar voorkomende amfibieen en reptie
len. Het bleek een ruime sortering te be
vatten. De amfibieen war(,'!n met vijf 
soorten vertegenwoordigd, te weten: 
Rana temporaria, Bujo bujo, Bombina 
variegalll, Triturus Jzelveticus en Sala
mandra s. terrestris. De volgende reptie
len werden aangetroffen : Lacerta agilis, 
Lacerta vivipara, Anguis jragilis, Cora
nella austriaca, Natrix natrix e n Elaphe 
longissima. Verder wordt er melding ge
maakt van het voorkomen van Lacerta 
muralis en Lacerta viridis in de omgeving 
van Beaune. 

SUMMARY 
The regional natural pa re ' Le Morvan' 
in the very centre of Burgundy (France) 
was visited in the summer of 1975 and 
1977 during 4 and 3 weeks. An area of 
50 square kilometers was investigated 
mainly in respect to the reptiles and 
amphibians. They appeared to be well 
represented, the amphibians with 5 
species: Rana temporaria, Bujo bujo, 
Bombina variegata, Trilllrus helveticus 
and Salamandra s. terrestris. We also met 
the following species of reptiles: Lacerta 
agilis, Lacerta vivipara, A nguis fragilis, 
Coronella austriaca, Natrix natrix and 
presumably Elaphe longissima. 
The occurrence of Lacerta muralis and 
Lacerta viridis near Beaune is mentioned. 
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Fig. 1. 
Volwassen Gan
gegavialen 
(Gavialis gange
ticus) in een 
dierenpark. Dit 
zijn slechts 2 
van de in totaal 
36 gavialen, die 
in gevangen
schap gehouden 
worden, ver
spreid over de 
gehele wereld 
(eind 1976). 
Foto: S i n g h. 
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Biologie en status van de Gangesgaviaal 
Gavialis gangeticus 

lngezonden : november 1977 
Inhoudsoverzicht : inleiding - verspreiding -
levenswijze, voedsel, voortplanting - reden 
van achteruitgang - toch nog hoop voor de 
de toekomst ? - dank - summary - litera
tuur. 

INLEIDING 
De verre voorouders van onze krokodil
len en van andere groepen reptielen leef
den in het Carboon, zo'n 250 miljoen 
jaar geleden, doch het waren meer amfi
bieen dan reptielen, want het grootste 
dee! van hun Ieven brachten zij in het 
water door. In navolgende perioden ont
wikkelden zich uit deze waterbewoners 
echte landdieren, die allengs de wereld 
gingen beheersen. Tijdens de Trias- en 
Jura-periode (200 tot 135 miljoen jaar 
geleden) bereikten ze hun grootste bloei. 
Fossiele vondsten hebben aangetoond 
dat er in die tijd een enorme verschei
denheid . aan soorten en vormen voor-

kwam, vee! meer dan tegenwoordig het 
geval is. Zo waren er reptielen van 1 m 
lengte, maar ook reuzen van 15 tot 25m. 
Er waren vliegende reptielen met een 
vleuglspanwijdte van 15 m of meer en 
rechtop lopende reptielen (o.a. dinosau
riers, wat een verzamelnaam is voor ve
le honderden soorten landbewonende 
'hagedissen' van zeer uiteenlopende 
vorm), die 5 tot 10 m waren. Er waren 
vleeseters, planteeters en alleseters. Er 
waren vraatzuchtige creaturen en meer 
vredelievende wezens. 

Vele tientallen miljoenen ja ren hebben 
deze dieren de aarde beheerst. Het over
grate dee! der soorten stierf tijdens het 
Krijt uit, onder meer als gevolg van kli
maatveranderingen. Tegen het einde van 
die periode (70 miljoen jaar geleden) 
waren de meeste soorten, vooral de gro
tere, van de aardbodem verdwenen. Mil
joenen jaren daarvoor hadden zich uit 



Fig. 2. 
Volgroeide man
netjes hebben 
soms een merk
waardig uitgroei
sel op de punt 
van de snuit, 
waarvan de 
juiste betekenis 
onbekend is. 
Foto: 
Whitaker. 
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de vliegende reptielen echter a l de vo
gcls ontwikkeld en uit een andere tak 
waren de eerste echte zoogdieren ont
staan die in het tertiaire tijdperk tot gro
te bloei kwamen. Enkele groepen reptie
len uit dat grijze verleden hebben zich 
tot op de dag van vandaag kunnen hand
haven, zij het dan ook, dat sommige 
stcrk in soortenrijkdom afnamen of dat 
de soorten sterke uiterli jke veranderin
gen ondergingen. Nict cchtcr de Brug
hagedis (Sphenodon punctatus), die al 
zo'n 200 miljoen jaar onveranderd is ge
bleven en dus een echt levend fossiel ge
noemd mag worden. Deze aileen in 
Nieuw Zeeland voorkomende hagedis 
is overigens wei de enig overgebleven 
vertegenwoord iger van de orde Rhyn
chocephalia . 

Ook de krokodillen kunnen met recht 
als levende foss ielen aangemerkt worden, 
zij het danook dat zij pas zo' n 70 - 60 
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miljoen jaar geleden hun eindvorm be
rcikten. 
De verwantschap van de tegenwoordige 
krokodi lachtigen met de oerreptielen 
valt onder meer nog op te maken uit de 
vorm van hun achterpoten. Deze zijn 
namelijk Ianger dan de voorpoten, wat 
erop zou wijzen dat de voorouders 
rechtop lopende Thecodontia geweest 
zouden kunnen zijn, die over sterk ont
wikkelde achterpoten beschikten. Onze 
krokodillen gingen echter weer terug 
naar voortbeweging op vier poten en 
bovendien naar een gedeeltelijk amfi
bisch bestaan. 

De thans nog voorkomende krokodil-
achtigen (orde C rocodylia) worden in 
drie families ondergebracht, teweten : 
a. Alligators en kaaimans ·in de familie 
All igatoridae (7 soorten) , 
b. Echte krokodmen in de familie Cro
codylidae (13 soorten), 



Fig. 3. 
Een in gevan
schap geboren 
jonge Ganges
gaviaal. De 
snuit is kort, de 
staart echtcr 
zcer lang. De 
ogen staan lager 
in de kop dan 
bij volwassen 
dieren. Foto: 
S i n g h. 

c. Gavialen in de familie Gavialidae 
(1 soort). 

Het verschil tussen alligators en kroko
dillen komt het duidel ijkst tot uiting als 
men de structuur van het gebit bekijkt. 
De sterk ontwikkelde vierde tand in de 
onderkaak past bij eerstgenoemde groep 
precies in en holte in de bovenkaak, 
waardoor deze bij gesloten bek onzicht
baar wodt, terwijl bij krokodillen deze 
grote vierde tand in een zijwaartse uit
sparing in de bovenkaak glijdt en bij ge
sloten bek wei van buitenaf zichtbaar 
blijft. 
De gaviaal wijkt op een aantal punten 
nogal s terk van de andere twee families 
af en wcrd daarom in een aparte familie 
ondergebracht. 

VERSPREIDING 
In het begin van het Tertiair hebben de 
Gavialidae zich van de andere krokodil
achtigcn afgescheiden en zijn een eigen 

evolutielijn gaan volgen. Dit Ieidde we
derom tot enorme wezens. In het plio
cene tijdvak (het jongste tijdvak van het 
Tertiair, zo'n 12 miljoen jaar geleden) 
Ieefde er in Zuidoost-Azie een reuzen
gaviaal , Rhamphosuchus indicus, die een 
lengte van 15 m bereikte. Fossielen e r
van zijn aangetroffen in de Siwalik
heuvels in Noord-India. Ook dit reus
achtige reptiel droeg al het kenmerk 
waaraan de tegenwoordige Gangesgaviaal 
zo gemakkelijk te herkennen is, name
lijk een enorm lange en smalle snuit. 
De Gangesgaviaal (Gavialis gangeticus) 
is de enige thans nog levende vertegen
woordiger van de familie Gavialidae. 
Hij komt vooral voor in India, waar hij 
het uitgestrekte rivierenstelsel van Gan
ges, Brahmaputra en Mahanadi bewoont. 
Ook in Pakistan (Indus) en Nepal komt 
hij hier en daar nog voor. Yroeger was 
zijn verspreidingsgebied echter veel uit
gebreider en omvatte ook wateren in 
Bangia Desh, Bhutan en Burma. De eni
ge vijand van het reptiel , de mens, zorg-
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de er echter voor dat zijn leefgebied al
lengs kleiner werd en dat bet aantal 
door vervolging sterk afnam. 

LEVENSWIJZE, VOEDSEL, VOORT
PLANTING 
De Gangesgaviaal is een grotendeels in 
zoetwater levend dier, dat zijn zwakke 
poten niet gbruikt om te zwemmen, doch 
om ermee op een rivieroever te kruipen 
en wat rond te lopen. De voortbeweging 
in bet water wordt teweeggebraeht door 
krachtige zijwaartse slagen met de sterk 
gespierde staart. 

Het verblijf in diepe, snelstromende wate
ren is grotendeels gewijd aan bet jagen 
op vissen, die hij door een snelle zijwaart
se beweging met de kop tussen de spitse 
tanden klemt. De lange snuit is bijzon 
der geschikt voor deze wijze van voed
selbemachtiging - hij kan een flink ge
bied rond de kop bestrijken, waardoor 
prooidieren verrast worden. Grotere die
reo, ook flinke vissen, kan de gaviaal 
niet vasthouden, omdat zijn kaken daar
toe te zwak zijn. Met de in verhouding 
tot de andere krokodilaehtigen tangere 
en slankere tanden in hoven- en onder
kaak kan hij niet aileen vissen vangen 
maar ook andere kleine waterbewoners, 
zoals kikkers en hun larven. In de bo
venkaak staan 27 - 29 spitse tanden, in 
de onderkaak 24 - 26. De staart van het 
groenachtige dier draagt een bijzonder 
hoge kam. 

Wijfjes zetten in zandige oevers of op 
zandbanken 40 witte eieren af, waaruit 
na ea 2Y2 maand ongeveer 37,5 em lange 
jongen tevoorsehijn komen. Hun staart 
is al bijzonder lang (20-25 em), hun 
snuit is daarentegen opvallend kort (zie 
fig. 3). Ze groeien erg snel en kunncn 
binnen 2 jaar wei een lengte van 150 em 
of iets meer behalen. De maximum-lengte 
ligt rond de 6 a 7 m (onbevestigde be
riehten spreken zelfs over 8 a 9 m), de 
gemiddelde lengte tussen 3,5 en 4,5 m. 
Hoe oud een gaviaal kan worden is niet 
bekend, maar dit zou weleens een ge
middelde mensenleeftijd kunnen zijn. 

Helaas krijgen ze daarvoor door toedoen 
van de mens meestal niet de gelegenheid 
In gevangenschap hielden Gangesgavia
len het soms wei 30 jaar uit. 

Rivieren en andere wateren in Maleisie, 
Borneo en Sumatra vormen bet woon
gebied van en andere krokodilachtige, die 
evenecns met een zeer lange sriuit is uit
gerust. Dit is de Onechte Gaviaal (Tomi
stoma schlegelii), die echter tot de fa
milie Crocodylidae behoort; sommige 
herpetologen prefereren bet hem in een 
speciale familie onder te brengen. Hij 
lijkt in levenswijze op de Gangesgaviaal, 
bereikt ongeveer dezelfde lengte en 
voedt zich ook in hoofdzaak met vissen. 
Z'n snuit is zo mogelijk nog slanker en 
aan de basis ietwat smaller dan bij zijn 
lndiase verwant, doch bij deze is de 
snuitpunt weer duidelijk forser. De on
eehte gaviaal houdt zich minder dikwijls 
in bet water op. 
Bcide soorten behoren tot de meest be
dreigde vertegenwoordigers van de Cro
codylia. Zij zijn voor de mens ongevaar
lijk. Nog nimmcr zijn er betrouwbare 
berichten ontvangcn, waaruit bleek dat 
een van de soorten een mens had aange
vallen om b.v. zijn honger te stillen. Hun 
bek is daartoe danook geheel ongeschikt. 

REDEN VAN ACHTERUITGANG 
Zo'n jaar of 4 gelcden werd de totale wit
de populatie van de Gangesgaviaal op 
100 a 150 dieren geschat. Sommige des
kundigen waren nog pessimistischer en 
waren van menig dat er niet meer dan 
60 a 70 volwassenen dieren resteerden. 
De toekomst zag er in ieder geval som
ber uit. Rivieren, waar bet reptiel zich 
bij voorkeur ophoudt, bleken zeer ge
schikt om er stuwdammen in aan te leg
gen. Op veel plaatsen werden deze in de 
laatste decennia dan ook gebouwd, waar
door de habitats steeds verder inkrom
pen en legplaatsen overstroomden. Daar
naast nam bet eten van de eieren door 
de langs de rivieren wonende bevolking 
nog toe, terwijl ontelbare volwassenen 
en juveniele krokodillen in nijlon netten, 
die soms dwars door de rivier gespannen 



Fig. 4. 
Het huidige ver
spreidings
gebied van de 
Gangesgaviaal 
beperkt zich tot 
de rivierenstel
sels van: 
Indus (1), 
Ganges (2), 
Mahanadi (3), 
Brahmaputra (4). 

waren, gevangen werden, enkel om de 
waardevolle huid te kunnen bemachti
gen. Een huid van een 3,5 m lange ga
viaal Ievert een dorpeling voedsel voor 
een half jaar op. 
Jonge dieren werden opgezet en als sou
nirs verkocht. Op sommige plaatsen ver
volgde men de dieren omdat ze schade 
aan visnetten zouden toebrengen of om
dat zij de vis voor de neus van vissers 
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weghaalden en dus als voedselconcur
renten werden bescchouwd. Met gewe
ren, stokken met haken en zelfs met dy
namiet werd getracht de dieren te doden. 
Dit alles leidde tot een enorme dccime
ring van bet gaviaal-bcstand. Eind 1976 
werd de balans opgemaakt en naar 
schatting zouden er toen nog zo'n 200 
volwassen dieren in Zuidoost-Azie in bet 
wild voorkomen. 

C H I N A 

BURMA 
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Tabel 1: 
overzicht van de totale wilde populatie 
van de Gangesgaviaal (Gavialis gange
ticus) eind 1976. 

Landen 

India: 

totaal 
aantal dieren 

voornaamste 
concentraties in : 
deelstaten : 
a. Uttar Pradesh (met uit-

130 

zondering van punt f.) 26 
b. Madhya Pradesh (met 

uitzondering van punt f.) 10 
c. Assam 10 
d. ~ihar 6 
e. Orissa 7 
f. Chambal-rievierenstelsel 

in de deelstaten Rajasthan, 
Madhya Pradesh en 
Uttar Pradesh 50 

Nepal: 

totaal 
aantal dieren . . . . . . . . . . 51 

voornaamste 
conccntraties in : 
a. Chitawan-gebied 
b. Malaki, Rapti, Kosi 

Pakistan: 

totaal 
aantal dieren 

17 
20 

20 

Alhoewel reeds in 1958 een algeheel uit
voerverbod van krokodilleliuiden door de 
Indiase regering werd ingvoerd en dit in 
1972 gevolgd werd door de totale be
scherming van aile in India voorkomen
de krokodilachtigen, vindt vervolging 
door de mens onverminderd voortgang. 
Als excuus kan worden aangevoerd, dat 
personeel voor een effektieve controle 
ontbreekt. Hieruit blijkt weer eens duide
lijk, dat bet opstellen van beschermende 
bepalingen geen enkele zin heeft als 
niet gelijktijdig ook een afdoend con
trole-appparaat op poten wordt gezet ! 

De Indiase overheid vroeg in 1974 de 
"Food and Agriculture Organization of 
the United Nationes", kortweg de FAO, 
om technische bijstand om een onderzoek 
naar de status van de Gangesgaviaal te 
kunnen uitvoeren. Dit onderzoek resul
teerde in de reeds vermelde alarmerende 
berichten over bet hestand. 
Een in februari en maart 1976 verricht 
onderzoek door de direkteur en staf van 
bet "Madras Snake Park Trust and Con
servation Centre" in Noord-India, waar 
zo'n 5000 km2 woongebied van de ga
viaal werd afgezocht, Ieverde slechts 6 
exemplaren op .... Veertig jaar gele
den werd van dit gebied nog gezegd, dat 
bet er "wemelde van de krokodillen". 

TOCH NOG HOOP VOOR DE 
TOEKOMST? 
De verontrustende resultaten van bet 
eerste onderzoek leidden in 1975 reeds 
tot een door de Indiase regering, in sa
menwerking wederom met de F.A.O., 
opgezet project met als doel: 
a. eieren verzamelen en deze op be
schermde plaatsen Iaten uitkomen, 
b. de jongen enige tijd in gevangen
schap opkweken en later in speciale re
servaten uitzetten. 
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De federate regering kreeg in eerste in
stantie medewerking van de deestaten O
rissa en Utta Pradesh, waar speciale afdc
lingen op bet gebied van natuurbehoud 
zich voor de dieren inzetten. De eerste 
resultaten waren echter niet om te jui
chen. Slechts 61 gavialen (in India 
"gharial" genoemd, naar bet Hindoe
staanse woord "ghara") zagen bet le
venslicht. In datzelfde jaar besloot ook 
de deelstaat Rajasthan zich bij bet project 
aan te sluiten, terwijl bovendien bet ko
ninkrijk Nepal zich bereid verklaarde 
mee te werken. In 1976 resulteerde deze 
samenwerking al in 450 jonge gavialen 
en in 1977 zelfs tot 1054 jongen. Voor
waar een bemoedigend begin. 

De eieren, die in verschillende staten 
van India en in Nepal verzameld wor
den, worden voornamelijk in een be
schermd gebied bij Tikerpada ("Satkosia 
Gorge") aan de "Mahanadi River'' in 
de deelstaat Orissa uitgebroed. De 
broedduur varieert van 72 tot 75 dagen. 
. De jongen worden ongever 1 ~ jaar in 

· vijvers opgekweekt op een dieet van le
vende visjes, grote kikkerlarven en kleine 
kikkers. In die periode groeien de die
ren uit tot een lengte van 1,20 m (de 
aanwas is ca 6 em per maand), waarna 
ze in de vrije natuur uitgezet worden. 
Dit uitzetten heeft natuurlijk aileen zin, 
als er geen vervolging door de mens te 
vrezen is. Daarom zijn er speciale reser
vaten gesticht, tot eind-1977 in totaal 4, 
waarvan een op bet grens gebied tussen 
India en Nepal. 
In april 1977 werden de eerste 25 juve
niele Gangesgiavalen door de Minister
President van Orisa losgelaten, wat met 
enige feestelijkheden gepaard ging. In 
februari 1978 zal echter de eerste grote 
" terug-naar-de-natuur-operatie " begin
nen. 

DANK 
Ik ben de volgende personen zeer erken
telijk voor de toezending van aiierlei in
formatie over de Gangesgaviaal: Dr. 
Romulus Whitaker, direkteur van bet 
"Madras Snake Park and Conservation 

Centre", in India (ook voor foto); Mr. 
Lata .A. K. Singh, medewerker van de 
"Gharial Research and Conservation 
Unit", Orissa, India (ook voor foto's); 
J. H. Kuper, Wildlife and National Park 
Manager'', Food and Agriculture Orga
nization of the United Nations for Asia 
and the Far East", Bangkok, Thailand. 

SUMMARY 
Information about the status of the In
dian Gharial, Gavialis gangeticus(Gme
lin, 1789), in 1977 and before is given, as 
weii as data about the reason of decline 
and the conservation measures taken so 
far by the Indian Gvernment in co-oper
ation with the F.A.O. Four gharial sanc
tuaries existed in India in 1977 and the 
first in captivity hatched gharials were 
released in April 1977 into the scenic 
"Satkoshia Gorge Sanctuary", Mahanadi 
River (Orissa, India), while major relea
ses back into the wild will start in Febru
ary 1978 . 
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Een onderzoek naar dominantiegedrag 
bij slangen aan Thamnophis sirtalis 
lngezonden: oktober 1977. 
lnhoudsoverzicht: probleemstelling - voor
bereidingen - waarnemingen - conclu
sies en opmerkingen - summary. 

PROBLEEMSTELLING 
Slangen zijn erg vervolgde en bedreigde 
dieren. Goede voorlichting kan bijdra
gen daar een eind aan te maken. Dit is 
pas mogelijk als men mccr over slangen 
te weten komt door middcl van ondcr
zoek. Ondcrzoek aan slangen in terraria 
is pas mogelijk als men beter van het 
sociale gcdrag van slangcn op de hoogte 
is. Er zijn enkele vage aanwijzingen dat 
slangcn ceo soort dominantiegedrag ver
tonen, ceo zgn. pikorde. Het doel van 
mijn onderzoek was: vaststellen of er in
derdaad een pikorde bij slangen bestaat 
en het bcstuderen van dczc pikorde. 

VOORBEREIDINGEN 
In augustus 1975 bouwdc ik in 6 dagen 
ceo terrarium van 2 m lang, 1 m breed 
en I m hoog. De achter- en de zijwan
den bcstondcn uit aluminiumplaat met 
kurk bcplakt, aileen de voorwand was van 
glas. De vcrlichting bcstond uit twee 
TL-buizcn hoven tcgcn de dcksels (klcur 
daglicht) en acht 25 Watt lampjes, opgc
hangen in blikjes laag bij de grond om 
8 bcgrcnsdc verwamdc plckjes te ver
krijgen van ongcveer 3(flC. 
Verder was het terrarium ingcricht met 
droog veenmos, waarin 4 planten ston
den (2 varens, 1 vingerplant en 1 klim
plant) en ook nog verspreid door het 
terrarium enkele stenen en boomstron
ken. Rechts bij de voorruit een bassin 
(water) van 40 bij 25 em en links en 
midden van de voorruit ceo gedeelte 
met grof grind verwarmd door middel 
van 2 verwarmingskabels van 75 Watt, 

bedoeld om de slangen tc voederen. De
ze plaats was verlaagd ten opzichte van 
de rest van het terrarium, overal van
daan bereikbaar en omgeven door een 
wal van bakstenen (2 lagen). 

Op 10 oktober kwamen de slangen in 
mijn bezit, 8 slangen van ongeveer ge
lijke grootte van de soort Thamnophts 
Sirtalis.) De slangen werden onderge
bracht in 8 terraria van ongeveer de 
zclfde grootte en alle ingericht met een 
grindbodem van enkele centimeter dikte 
en een grote waterbak, goed geventileerd 
en verwarmd met lampen. 
Het was de bcdoeling de slangen hierin 
te houden tot aile hetzelfde voer wilden 
cten teneinde hen, eenmaal in het grote 
terrarium, dezclfdc kansen te geven. 
Als voer gooide ik eenmaal per dag en
kele stukjes rauwe vis in hun waterbak
ken, dit gebeurde tegelijkertijd. Enkele 
uren later werden aile bakken weer ver
schoond, zonder uitzondering of zij nu 
gegcten hadden of niet. 
Gedurendc deze quarantaineperiode is er 
een gestorvcn door onbekende oorzaak, 
deze is toen vervangen door een ander 
iets kleiner exemplaar. De periode duur
de erg lang omdat een slang het vertikte 
om het aangeboden voedsel tot zich te 
nemen. Reeds in de quarantaineperiode 
was een duidelijk verschil in karakter 
tussen de veschillende slangen op te 
mer ken. 

WAARNEMINGEN 
Op 30 november 1975 waren de slangen 
eindelijk zo ver, dat zij in het grote ter
rarium konden worden overgebracht. Ze 
aten aile goed en waren in uitstekende 
conditie. Aile factoren die het dominan
tiegedrag zouden kunnen bevorderen 
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werden zoveel mogelijk in hun invloed 
beperkt, om een zuiver toevallige sociale 
rankschikking van de slangen tegen te 
gaan. Dit hield in de praktijk in, dat aile 
slangen van ongeveer dezelfde grootte 
moesten zijn, zij in dezelfde conditie 
moesten verkeren, zij hetzelfde voedscl 
moesten eten, dat zij op exact hetzelfde 
tijdstip bij elkaar in de grote bak ge
bracht moesten worden en dat er voor 
elke slang een soort territorium in de 
grote bak kon bestaan (acht lampen). 

lk heb vanaf bet eerste moment een 
paar uur per dag de slangen geobser
veerd, waarbij op de volgende punten 
werd gelet: 
1. De plaats waar de slangen zich be
vonden aan bet begin en einde van de 
observatieperiode ( territoriumvorming). 
2. De plaatsen waar de slangen zich 
been begaven gedurende de observatie
periode. 
3. De reacties en gedragspatronen van 
elkaar ontmoetende slangen. 
4. De volgorde waarin de slangen gin
gen eten als er voer in de bak geplaatst 
werd (bij Ieeuwen eet bijvoorbeeld het 
leidende mannetje eerst). 
5. Algemene gewoonten van bepaalde 
slang en. 

Om de slangen te kunnen herkennen 
had ik hen, voor zij de bak ingingen, 
met nagellak een nummer op bet hoofd 
geschreven; na de eerste vervelling was 
dit echter verdwenen, maar gelukkig 
kende ik de slangen toen en was het 
niet meer nodig aan hen een nummer te 
geven. 

Het is mij, na ongeveer 150 observatie 
uren, onmogelijk gebleken om een traps
gewijze indeling van onderlinge sociale 
verhoudingen op te stellen. 

CONCLUSIES EN OPMERKINGEN 
Een voorlopige conclusie zou kunnen 
zijn, dat er bij deze soort slangen geen 
dominantiegedrag zou bestaan. Deze 
conclusie wil ik echter niet zonder meer 
aanvaarden, omdat ik vind dat er dan 

eerst een onderzoek moet worden ge
daan dat er op gebaseerd is het domi
nantie gedrag bij deze soort te ontken
nen. De kansen voor de mogelijkheid 
van een eventueel dominantiegedrag 
moeten bij zo een onderzoek zo groot 
mogelijk zijn. 

Gaaag nog een aantal punten die mij 
tijdens de observatieperiode erg zijn op
gevallen: 
a. de karakterverschillen die bij deze 
slangen, net als bij bijvoorbeeld honden, 
bestaan. Ook bier heb je de bange, de 
schichtige, de kalme, de agressieve, de 
bescheidene, de brutale typen. 
b. de enorme trek-gevechten waartoe 
zij in staat zijn, wanneer zij heiden bet 
zelfde stuk vis of kippehart te pakken 
hebben. 
c. de in verhouding grote hoeveelheid 
voedsel, die zij tot zich kunnen nemen. 
d. de grote agiliteit en snelheid van deze 
slangen zowel op het land als in het wa
ter. 
e. de lange tijd die zij onder water 
kunnen blijven zonder Iucht te happen, 
vijftien minuten. 
f. de lange periode dat zij zonder voed
sel kunnen. 

Men heeft nu de neiging dit als ecn mis
lukt onderzoek te beschouwen. Deze me
ning ben ik zelf niet toegedaan, een ne
gatief resultaat is ook een resultaat. 
Het is in ieder geval een stap in de goe
de richting op bet tot nu toe bijna ver
laten slagenpad.. En ik hoop dat mijn 
resultaat en manier van opzet van nut 
zijn en aanstoot moge geven voor meer 
onderzoekingen op bet gebied van de 
slangen. Hetgeen moge leidden tot meer 
begrip voor en grotere bescherming van 
de reeds vrij ernstige bedreigde dier
groep: de slangen. 

SUMMARY 
Eight individuals of Thamnophis sirtalis 
were kept in a large terrarium. Their be
haviour was carefully observed with the 
purpose, to discover a social statifica
tion. No such stratification was found. 


