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straat 4 
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Fig. 1. 
Geslachtsonder
scheid. Dit 
verschil in staart
vorm is met 
name bij vele 
soorten colu
briden, waar
onder Gonyoso
ma, goed 
zichtbaar. 
Tekening: 
Van Riel. 
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V oortplanting in het terrarium van 
Gonyosoma oxycephalum ( B o i e) 
lngezonden: december 1977 
lnhoudsoverzicht: inleiding - beschrijving -
verspreiding - mijn exemplaren - de terra
ria - de copulatie - de eieren - de jongen -
samenvatting - summary - literatuur. 

IN LEIDING 
In dit artikel wil ik bet kweken met deze 
vrij moeilijk in bet terrarium te bouden 
eolubride bespreken. Vrij moeilijk, om
dat deze slangen veelal in een zeer slecb
te eonditie in Nederland aankomen o.a. 
door longontsteking en darmstoornissen, 
die vaak veroorzaakt worden door endo
parasieten. Belangrijk is om zo gauw 
mogelijk de faeces te onderzoeken. Deze 
slangen komen er na bebandeling in de 
meeste gevallen wei weer bovenop. Een 
tweede probleem is bet voedsel, want 
deze slangen nemen over bet algemeen 
aileen vogels als voedsel aan. Hoe ik dit 
heb opgelost bespreek ik later in dit ar
tikel. 

Deze slangen zijn praebtig smaragd
groen van kleur met een rood-bruine 
staart. De tong is blauw met grijze pun
ten. 
Gonyosoma is stank gebouwd (eehte 
boomslang) en beeft een lange spitse kop 
met middelgrote tot grote ogen. In de 
bek staan 22 of 23 tanden die vrij lang 
zijn (vogeleter). 
Het geslaebtsversebil is bij veel slangen 
niet te zien aan de staartlengte maar aan 
de vorm van de staart. De staart van bet 
cJ is dikker en anders gevormd dan van 
bet ~ omdat de bemipenes er in zijn op
geborgen. Bij bet ~ loopt de staart van
uit de anus ineens spits toe (zie fig. 1). 
Het verscbil is bij vele eolubriden duide
lijk te zien, zonder biervoor een sonde 
te gebruiken. Het is reeds ziebtbaar bij 
jonge slangetjes van 1 a 2 maanden als 
men ze naast elkaar vergelijkt. 
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BESCHRIJVING 
Deze slangen zijn bij de slangenliefheb
bers meer bekend onder de naam Elaphe 
oxycephala. Gonyosoma versebilt onder 
meer van Elaphe door een betrekkelijk 
goed ontwikkelde rudimentaire linker 
long van ongeveer 10 em lang (K 1 y n
s t r a, 1959). In de lateratuur van de 
laatste jaren wordt oxycephala steeds 
vermeld onder de genusnaam Gonyoso
ma. 
De besehubbing. Het aantal sebubben 
midden op bet liebaam is meestal 23, bet 
aantal buiksebubben varieert van 236 tot 
262, het aantal staartsebubben van 130 
tot 149. 

VERSPREIDING 
Gonyosoma oxycephalum komt voor in 
Thailand, Cambodia, Maleisie, Singa
pore, Burma, Pbilippijnen, Nieobar- en 
de Adaman-eilanden, de Oostelijke Hi
malaya en sommige Indonesisebe eilan
den o.a. Java en Borneo. Hij komt voor 
in voebtige, tropiseb, woudaebtige gebie
den. Op de Andaman-eilanden in bos
sen bij brakwater. 

MIJN EXEMPLAREN 
Het ~ beb ik sinds februari 1974 in 
mijn bezit en is ongeveer 210 em lang en 
vrij zwaar gebouwd. Het cJ kwam in 



Fig. 2. 
Het grote ter
rarium waarin 
de copulatie 
plaatsvond. 
Foto: Van 
Riel. 

Fig. 3. 
Gonyosoma 
oxycephalum, 
het 2 in 1974 in 
het quarantaine
terrarium. 
Foto: V a n 
Lee st. 

augustus 1976 in mijn bezit en is vee! 
kleiner en slanker gebouwd dan het 9. 
Dit komt door het leeftijdsverschil en 
niet door het geslachtsverschil. 
Het 9 kan ik zo in de handen nemen, 
terwijl het d vee! agressiever is en aan
valt bij benadering. 
De slangen eten bij mij uitsluitend vogels 
en nemen absoluut geen muizen aan. In 
bet begin werden de slangen alleen met 
kwarteltjes en tropische vogcltjes ge
voerd die voor de vogelhandelaar niet 
meer te verkopen waren (teentje af, 
vee! veertjes kwijt). Deze werden levend 
gegrepen en soms zo in de vlucht gegre
pen. Later ben ik tussendoor dode kui
kentjes gaan voeren, die ik op een stok 
prikte en bij de slangen op en neer be
woog. 

DE T ERRARIA 
De slangen werden gescheiden van el
l:aar gehouden. Het 9 in een terrarium 
van 200 em lang, 125 em breed en 160 

em hoog. Het terrarium is ingericht met 
grote boomstammen en een paar grote 
Ficus. Verder een waterbak van 60 bij 
40 em en 20 em diep, de bodem is ge
maakt van vezelboard, dat besmeerd is 
met geverfd glad cement. De verlichting 
bestaat uit 2 TL-buizen van 40 W, en 
2 spots van ieder 60 W. 
Toen ik het d in mijn bezit kreeg werd 
deze in een terrarium gezet van 85 bij 
65 em, hoogte 100 em. De inrichting be
stand alleen uit een paar. takken, geen 
planten (quarantaine). De bodem was 
van geverfd vezelboard. De verlichting 
bestond uit 1 TL-Iampje van 8 W en 
een gloeilamp van 60 W. 
In beide terraria was het bovenin onge
veer 32°C, onderin 24°C, 's nachts daal
de de temperatuur nooit onder de 22°C. 

DE COPULATIE 
De lichtduur werd gehouden op 12 uur 
per dag. Ongeveer 1 maand voordat ik 
de slangen bij elkaar zette ben ik de 
luchtvochtigheid op gaan voeren in bei
de terra ria tot ongeveer 80% , 's nachts 
werd dat nog iets hoger. Ik bereikte dit 
door een plastic bak te vullen met water 
en hierin een aquariumverwarmer te leg
gen zonder thermostaat. D eze plastic 
waterbak werd aan de bovenkant met 
een gazen raampje afgesloten, want het 
water werd natuurlijk erg heet. In beide 
terraria werd er een gezet. Bij deze ho
gere Iuchtvochtigheid werden de slangen 
vee! actiever en reageerden overal beter 
op. 
Op 21 oktober 1976 werd het d bij het 
9 in de grote eerstgenoemde terrarium 
gezet. Reaktie was er meteen, het 9 
kwam met schokkende bewegingen naar 
het d toe, en binnen 30 minuten was 
er een copulatie die uren duurde. 

DE EIEREN 
Na de copulatie heb ik de slangen (voor
al het 9> van sproeiwater Iaten drinken 
waar ik vi tamine D3 in had gedaan. Dit 
heb ik gedaan tot de eieren waren ge
legd. Op 20 november zag ik het 9 dui
delijk dikker worden, ze vervelde op 
5 december en op 20 december werden 
er 6 eieren gelegd in een plasticbakje 



Fig. 4. 
Gonyosoma 
oxycephalum, 
boven het o, 
onder het '?. 
Foto: Van 
Riel. 

Fig. 5. 
Gonyosoma 
oxycepbalum. 
Het eerste ei 
gaat uitkomen. 
Foto: Van 
R i e I. 
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met vochtig sphagnum, dat ik speciaal 
hiervoor in het terrarium had gezet. 
De eieren werden uit het terrarium ge
haald en in een plastic schaaltje gelegd, 
weer met een vochtig sphagnum, dat 
eerst uitgekookt was. Over dit schaaltje 
werd een bloempot gezet. Dit geheel ging 
in een plastic aquariumbakje waar een 

Iaagje water van 15 em in stand. Het 
water werd verwarmd door een aqua
riumverwarmer. Over het aquariumbakje 
werd een glasplaatje gelegd, het werd 
een klein beetje opengelaten aan de 
bovenkant. De temperatuur bij de eieren 
bedroeg dag en nacht 28°C. gemeten met 
een thermometer die tussen de eieren in 
het sphagnum stand. 
De gewichtstoename van de kluster van 
6 eieren verliep als volgt: 
29 december 1976 165 gram 
6 januari 1977 170 gram 

27 februari 1977 184 gram 
6 maart 1977 186 gram 

DEJONGEN 
Op 14 en 15 maart werden er 3 slange
tjes geboren, de 3 andere eieren waren 
wei goed gebleven maar er zaten dode 
volgroeide jongen in. De lengte van bet 
grootste slangetje was ongeveer 46 em, 
het gewicht was 18,5 gram. 
De kleuren van de jonge Gonyosoma 
zijn precies als die van de volwassen die
ren. De kop is in verhouding wei iets 
Ianger dan van de volwassen slangen. 
Het probleem was nu bet voedsel, want 
ik kon deze jonge slangetjes nog geen 
vogeltjes geven. De slangetjes vervelden 
9 dagen na de geboorte, na de vervelling 
werden jonge muisjes aangeboden die 



Fig. 6. 
Gonyosoma 
oxyccphalum. 
Het eerste jong 
helemaal uit het 
ei. 
Foto: V a n 
Riel. 

Fig. 7. 
Gonyosoma 
oxyccphalum. 
Deze opname 
geeft een indruk 
van de grootte 
van de joogen. 
Foto: Van 
Riel. 

niet werden gegrepen. Na nog een paar 
maal geprobeerd te hebben ben ik met 
nestmuisjes gaan dwangvoederen. Op 
11 april werd er door 1 slangetje zelf
standig een groot nestmuisje gegeten, en 
op 7 juni ook door de twee anderen. De 
slangetjes zijn toen snel gaan groeien. 
Op 26 december woog de grootste 53 
gram bij een lengte van ongeveer 85 em. 
Ze eten nu at halfwas muizen. Als men 
de slangetjes van jongsaf aan muisjes 
geeft geloof ik wei, dat ze ook als vol
wassen Gonyosoma muizen blijven eten. 

SAMENVA ITING 
De slangen werden gescheiden gehou
den, beide bij een luchtvochtigheid van 

ongeveer 80% . Op 21 oktober 1976 wer
den de slangen bij elkaar gezet, waarop 
een copulatie volgde binnen 30 minuten. 
Op 20 december werden 6 eieren gelegd 
waarvan er op 14 en 15 maart 1977 3 
uitkwamen. 
De slangetjes werden (omdat ik het na
tuurlijke voedsel waarschijnlijk niet had) 
de eerste tijd gedwangvoederd met nest
jonge muisjes. Op 11 april en 7 juni wer
den er voor het eerst zelfstandig muisjes 
gegeten. 
Door de kleur, de slanke bouw en de 
elegante bewegingen is Gonyosoma oxy
cep/wlum een fijne slang in een groot 
terrarium. 

SUMMARY 
Gonyosoma oxycephalwn was bred 
successfully in capivity. Male and female 
were initially kept separately. Copulation 
took place 30 min. after joining them. 
After copulation on October 21, six eggs 
were produced December 20. Incubation 
temperature was 28°C. March 14 and 15 
three eggs hatched. The other three 
contained fully developed dead embryos. 

LITERATUUR: 
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Genezing van een Aero monas-Pseudomonas
infectie bij reuzenslangen 
lngezonden: april 1978 
Inhoudsoverzicht: vooraf - inleiding - de 
nieuwe Python regius - bet ziektebeeld - the
rapie - hygiene - summary - literatuur. 

VOORAF 
In dit artikel heb ik de ervaringen be
schreven, die een goede buitenlandse 
vriend van mij had met een crisis in zijn 
slangenterraria. 
Uit onze uitvoerige correspondentie heb 
ik onderstaand artikel samengesteld, aan
gevuld met eigen waarnemingen en idee
en. Mijn vriend ging akkoord met de pu
blikatie van dit artikel, maar bleef zelf 
Iiever onbekend. 
Dr. P. Zwart van de Rijksuniversiteit 
Utrecht wil ik hierbij bedanken voor zijn 
kritische opmerkingen en suggesties bij 
bet manuscript. 

INLEIDING 
AI jaren verzorgde mijn vriend met veel 
plezier en toewijding enige reuzenslangen. 
Een Boa constrictor imperator van 2,5 
meter lang en 9 kg zwaar is zijn pronk
stuk. Hij heeft hem reeds 10 jaar in zijn 
bezit. Vier jaar geleden kwam er een 
mannetje bij dat nu ca 6 jaar oud is. 
Deze meet nu 180 em en is 4 kg zwaar. 
Samen zitten ze in een terrarium van 
140 em lang, 100 em hoog en 70 em diep. 
In een tweede terrarium. van 140 bij 80 
bij 50 em zitten drie Python regius. De 
grootste is 132 em lang en heeft een ge
wicht van 1300 gram. Deze kreeg hij drie 
jaar geleden. Mei vorig jaar kwamen er 
nog twee jonge Python regius bij van 29 
en 25 em lang en resp. 200 en 180 gram. 
De temperatuur in beide terraria is over
dag .25°-28° C en zakt 's nachts tot 
20°-22° C, afhankelijk van de buiten
temperatuur. De kamer wordt 's winters 
door een kachel verwarmd. 
De grootste Python regius is vanaf bet 
begin een slechte eter geweest en wil 
uitsluitend muizen eten, hoewel hem ook 
diverse soorten vogels en zoogdiertjes 
aangeboden werden. Ook bij bet vervel-

len is bet een probleemdier dat vrijwel 
altijd geholpen moet worden door middel 
van een warm bad. 

DE NIEUWE PYTHON REG/US 
De narigheid begon toen er nog een 
Python regius bij kwam. Het dier was 
118 em lang en had een gewicht van 
ongeveer 1 kg. J ammergenoeg zag de 
slang er niet al te best uit: zijn schubben
kleed was nogal beschadigd, hij was ma
ger en er zaten flink wat teken op. Deze 
zijn er met een pincet voorzichtig afge
haald. Daarbij werd er zorgvuldig op ge
let dat de kop met de monddelen niet in 
de huid achterbleef, want die veroor
zaakt dan een ontsteking. Maar veel er
ger was bet feit dat in de bek bet slijm
vlies van bet gehemelte Iicht beschadigd 
was. De bek van een slang is nu eenmaal 
een teer punt en beschadigingen van het 
slijmvlies leiden niet zelden tot infektie 
en ontstekingen. 
Het dier werd in een quarantaineterra
rium gezet dat in dezelfde kamer stood 
als de terraria met de andere slangen. In 
een vierde terrarium zaten nog een paar 
Thamnophis waarmee in 1975 voor bet 
eerst gekweekt is. 

De vier terraria werden, op bet zemen 
van de ruiten na, slechts schoongemaakt 
als een van de slangen ontlasting gepro
duceerd had. De borstel, spons en zeem 
werden na bet gebruik goed uitgespoeld 
onder de kraan en gedesinfecteerd voor
dat ze voor een ander terrarium gebruikt 
werden. 

HET ZIEKTEBEELD 
Toen bet dier enkele dagen in zijn bezit 
was nam mijn vriend bij een controle van 
de bek waar, dat er zich zweren begon
nen te vormen in bet mondslijmvlies, dat 
bovendien een beetje bebloed was. Tot 
dusver had de slang aile aangeboden 
muizen geweigerd. Op de morgen van de 
4e dag had bet dier een opgeblazen hals 



24 

en kon men duidelijk zien dat bet adem
halingsmoeilijkheden had. In de loop van 
de dag kwam het tot afscheiding van 
slijm dat met luchtbellen de hele bek 
vulde, die dan ook opengehouden werd. 
Het dier probeerde de kop achterover te 
houden om de ademhaling te vergemak
kelijken. Later werden bij de ademhaling 
de buikspieren zelfs ingezet. 
Door de grote hoeveelheid slijm in de 
bek was de slang genoodzaakt om de 
lucbtpijp net als bij het verzwelgen van 
een prooi buiten de bek te brengen om 
genoeg Iucht te krijgen. Het dier trachtte 
elke nutteloze beweging te vermijden en 
elke wei noodzakelijke beweging ge
scbiedde onder grote inspanning. De naar 
voren gestoken luchtpijp was door de 
bemoeilijkte ademhaling en een ont
stane ontsteking sterk opgezwollen en bet 
slijmvlies was met puntvormige bloedink
jes bedekt. 
Nu bleek ook dater een flink aantal mij
ten op bet dier zaten. Waarschijnlijk wa
ren die door de zwakke verlichting in 
het terrarium en in de kamer niet eerder 
opgemerkt. Het terrarium is daarop di
rekt besproeid met een 1,5% oplossing 
van het antiparasiticum Neguvon. 
N a ongeveer drie weken gebeurde waar
voor men al zo bang was geweest: de 
andere boa's en pythons werden ook ziek. 
De een na de ander kreeg bet benauwd. 
kreeg slijm in de bek en een ontstoken 
luchtpijp. De dieren weigerden elk aan
geboden voedsel. Bij deze slangen werden 
dezelfde symptomen waargenomen als bij 
de nieuwe python, met uitzondering van 
de ontsteking van de bek, die een gevolg 
was van het beschadigde slijmvlies van 
het gehemelte. 
Bij de nieuwe python werd bij de eerste 
symptomen direkt begonnen met de be
handeling. Helaas mocht het niet meer 
baten, want na enkele dagen was het 
dier dood. Het sektierapport wees uit dat 
een deel van bet longweefsel zwaar was 
aangetast door een infektie met Aeromo
nas- en Pseudomonas-bakterien, zoals 
reeds vermoed was. Voor de andere slan
gen werd bet ergste gevreesd. 

GEVOLGDE THERAPIE 
De behandeling werd telkens ingezet di-

rekt nadat de ziekteverschijnselen wer
den waargenomen. Dagelijks werd de 
bek gereinigd en het slijm verwijderd 
met een wattenstokje, zodat de lucht
wegen weer vrij kwamen. De eerste drie 
dagen kregen aile slangen bet antibio
ticum Oxytetracycline HCI in een cap
sule toegediend; de grote boa 100 mg, 
de kleinere boa en de pythons elk 50 mg. 
Tevens werd de eerste drie dagen een 
multivitaminepreparaat aan bet drink
water toegevoegd als algemene onder
steuning van het verzwakte dier, en van 
de vierde tot en met de tiende dag 6 cc 
van bet antibioticum Chlooramphenicol 
per liter water. Na tien dagen werd 
schoon drinkwater gegeven. 
De daaropvolgende tijd werd bij de 
slangen de bek nog dagelijks gecontro
leerd. 
Na anderhalve week aten de slangen al 
weer. Het bleek dat de ziekte in een be
ginstadium te onderdrukken was als hoge 
doses Oxytetracycline HCI gegeven wer
den onder gelijktijdige toediening van 
multivitaminen. Bovendien was gedu
rende de behandeling de temperatuur in 
de terraria verhoogd tot minstens 30° C. 
Als de behandeling niet direkt het ge
wenste resultaat heeft kan de procedure 
zonder meer herhaald worden. 

HYGI£NE 
Tijdens de behandeling van de dieren 
werden aile terraria dagelijks gereinigd 
met een oplossing van een desinfectans 
en nagespoeld met beet water. De 
schoonmaakartikelen die voor de vier 
terraria gebruikt werden, stonden con
stant in een emmer met hetzelfde desin
fectans. 
De overdracht van de ziekte werd terug
gevoerd op de mijten, die in aile terraria 
aanwezig bleken te zijn. De mijten van 
de nieuwe python werden pas na vier 
dagen ontdekt, zodat ze tijd genoeg 
hadden om ook op de andere slangen 
over te gaan. 
Het feit dat de nieuwe python eerst ter 
observatie in een quarantaineterrarium 
werd gezet is in orde en absoluut nood
zakelijk, maar heeft weinig zin als bij de 
hygiene niet de grootste zorgvuldigheid 
wordt betracht. Gebruik in elk geval 
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aparte schoonmaakartikelen voor het 
quarantaineterrarium en was uw handen 
grondig met water en zeep v66rdat u in 
een ander terrarium aan de slag gaat. 
De ectoparasieten moeten zorgvuldig be
streden worden met een 1,5% -oplossing 
van Neguvon. Sommige mensen vinden 
het helemaal niet nodig om de mijten van 
een slag te lijf te gaan zolang het er niet 
al te veel zijn. Wat bier gebeurde is 
echter een typisch voorbeeld van een 
geval waarin een ectoparasiet de over
brenger is van een zeer besmettelijke 
ziekte. 
Ook C a m i n (1948) geeft aan dat de 
Aeromonas bakterie via mijten aan andere 
slangen wordt overgedragen. Direkte 
overdracht van de ene op de andere 
slang bleek niet mogelijk. De incubatie
tijd bedroeg bier ruim drie weken, ter
wijl deze volgens anderen rond de zes tot 
acht weken zou liggen. 
Zodra u dus een nieuwe slang thuis 
krijgt moet hij direkt behandeld worden 
met N eguvon en drie maanden ter ob
servatie in een quarantaineterrarium ge
houden worden. 
Schmidt (1971) meldt vervellings
moeilijkheden bij twee jonge Sanzinia 
madagascariensis na behandeling met een 
Neguvon-oplossing van slechts 0,2%. 
Hij noemt daarnaast nog een aantal ge
vallen waarbij na een behandeling met 
Neguvon vervellingsmoeilijkheden op
traden. Het betrof bier Dispholidus typus, 
Trimeresurus purpureomaculatus, More
lia argus variegata en een drie meter 
lange Python reticulatus. Het ging in aile 
gevallen om de eerste vervelling na de 
behandeling, terwijl aile volgende ver
vellingen weer normaal waren. Na bet 
lezen van dat artikel heb ik diverse ken
nissen die ik van Neguvon voorzag ge
vraagd bier speciaal op te letten. doch 
bij niemand kregen de slangen moeilijk
heden met de vervelling, hetgeen ook al 
jaren mijn eigen ervaring was. 
Stemm I e r (1971) is van mening dat 
de door S c h m i d t genoemde gevallen 
niet aan de Neguvonbehandeling zijn toe 
te schrijven, maar eerder aan de mijten
plaag waaraan de slangen leden. Ook 
zonder Neguvonbehandeling zouden de 
dieren waarschijnlijk vervellingsmoeilijk
heden gehad hebben. Het is echter aan 

te raden om vooral bij jonge dieren voor
zichtig te zijn met Neguvon en ze niet 
vlak na een vervelling te behandelen. 
Hiermee kunt u het beste wachten tot 
vlak v66r een vervelling. 
Opmerkelijk is dat bij de Thamnophis, 
die in een terrarium zaten dat op een 
groot gezelschapsterrarium stood, geen 
ziekteverschijnselen zijn waargenomen. 
Het is echter al vaker gebleken dat 
Thamnophis voor bepaalde ziektes min
der vatbaar zijn dan andere slangen 
(B 1 e eke r, 1967-b). 

SUMMARY 
Two Boa constrictor and three Python 
regius were infected via mites from a new 
Python regius suffering from Aeromonas
Pseudomonas-infection. A couple of 
Thamnophis in the same room remained 
healthy. Recovery took place after daily 
oral administration of Oxytetracycline 
HCl for three days (1 00 mg for a Boa of 
9 kg and 50 mg for a smaller Boa and the 
three Pythons). Simultaneously with the 
antibiotic treatment multivitamins were 
dissolved in the drinking water while 
chloramphenicole (6 cc p/liter water) was 
given during the next seven days. If not 
effective the first time, the treatment can 
be repeated without harm to the animal. 
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Enkele waarnemingen aan de herpetofauna 
van Chalkidiki (Noord Griekenland) 
lngezonden: augustus 1977 
lnhoudsoverzicht: inleiding - amfibieen -
toelichting op de amfibieen-waamemingen -
reptielen - toelichting op de reptielen-waar
nemingen - slot - summary - literatuur. 

INLEIDING 
Tijdens een kort verblijf van 12 dagen 
(van 29 april tot 10 mei 1977) werden 
drie gebieden van Centraal Macedonie 
(nl. Cbalkidiki) intensief en grondig on
derzocht op bet voorkomen van amfi
bieen en reptielen: Kassandra (een in 
cultuur gebracht gebied - lichtjes bel
lend); Poligiros (heuvelachtig) en de 
binnenmeren Koronia en Volvi. 
Het waarnemen en vangen (dit laatste 
gescbiedde aileen ter deter.minatie) ge
beurde bijna elke dag van 's morgens tot 
's nacbts. Wat de weersomstandigheden 
betrof, was bet zo dat bet bier al4 maan
den niet had geregend, betgeen o.a. aan 
de graanvelden duidelijk te zien was. Er 
werden geen temperatuurmetingen ver
richt. Overdag was bet snikheet, de 
nachten waren wei fris. De verplaatsingen 
naar de drie gebieden gescbiedden met 
een buurauto. Het is onze bedoeling bier 
kort te vermelden welke amfibieen en 
reptielen werden waargenomen, met tel
kens enkele beknopte toelicbtingen bier
op. 

Ieven de auditieve 
waar- waar-

neming neming 

Salamandra 
s. salamandra - -
Bufo b. spinosus - -
Bufo v. viridis 17 ja 

o.a. 
in am-

plex 
Hyla a. arborea 15 ja 
Rana dalmatina 13 -
Rana r. ridibunda 00 ja 

AMFIBIEJ!N 
Amfibieen werden steeds in de onmiddel
lijke omgeving van of in bet water ge
vonden. Van de 10 voorkomende soorten 
(Mertens en We r m u t b 1960, R. 
T h o r n 1968) konden wij er 6 vinden. 
Voor verdere gedetailleerde vermeldingen 
zie tabel 1. 

TOELICHTING OP DE AMFIBIEJ!N
WAARNEMINGEN 
Rondom bet Volvi-meer werd Bufo v. 
viridis in een zeer specifieke microbio
toop gevonden, nl. in graften. Deze soms 
meer dan 1/2 m lange smalle gangen 
waren echte ,namaak ijskelders" in dit 
verhitte gebied. In deze graften vonden 
wij exemplaren in amplex en van bieruit 
werden verschillende overdag roepende 
mannetjes geboord. 

Het vinden van volledige grijze Rana dal
matina in de vocbtige rivierbeddingen 
(nooit in bet water) rond Poligiros, was 
voor ons een aangename verrassing; later 
werden bier ook exemplaren met de ge
wone licbtbruine kleur gevonden. 

Bufo b. spinosus bebben wij geen enkele 
keer levend gevonden; ooze enige waar
neming bieraan was bet vinden van over-

dood ex. larven vlak heuvel- rondom 
over- gebied achtig meren 
red en Kas- Poligi- Koronia 

sandra ros &Volvi 

1 15 - X -
3 - - X -

- 00 X - X 

- - X X -
- 00 - X X 

- - X X X 
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Fig. 2 
Bufo viridis in 
amplexus. 
Foto: H o r d i e s. 

reden exemplaren op de wegen; hoewel 
een juiste meting (van neus tot stuit) niet 
gedaan kon worden, dient gezegd dat het 
hier werkelijk reuze-exemplaren betrof! 

Van Salamandra s. salamandra konden 
wij geen enkel volwassen levend exem
plaar vinden ; benevens het vinden van 

een 15-tal larven (in stilstaand water van 
een bergriviertje) vonden wij een vol
wassen overreden exemplaar voorbij Po
ligiros, alwaar ook de enige hazelworm 
werd waargenomen. 

Op te merken valt dat geen enkele 
Bombina v. variegata of Rana graeca 
rond Volvi en Koronia aangetroffen 
werd, daar waar tijdens dczelfde pcriodc 
een jaar voordien, wei exemplaren ge
vangen werden (1. de Ridder, G. 
B u n t e e I 1976 pers. mededeling) van 
de geelbuikvuurpad. Voor het niet vin
den in water- of landfase van Triturus 
sp. of larven kan ik geen verklaring 
geven. 

REPTIELEN 
Van de 32 voor Chalkidiki vermelde 
voorkomende soorten (M e r t e n s en 
Wermuth 1960) (zij het dan dat Ta
rentola m. mauritanica aileen op de Ioni
sche eilanden en op Kreta zou voorko
men (Wer n er 1938), hetgeen het aan
tal aldus op 31 zou brengen), werden er 
18 waargenomen. Voor een beter en 
gedetailleerder overzicht, vindt u in tabel 
2 al de voorkomende reptielen, met aan
duiding van een X voor de waarnemingen 
in de drie onderzochte gebieden. 

TOELICHTING OP DE 
REPTIELENWAARNEMINGEN 
Moerasschildpadden: Emys orbicularis en 
Mauremys caspica rivulata werden bijna 
in elke poel gevonden (van 1 m2 met een 
diepte van 20 em tot 20 m 2 met een 
diepte van 1,5 m) in verschillende afme
tingen en soms werkelijk in massa (in een 
verhouding van 6 M. caspica rivulata op 
1 E. orbicularis); het waren beide weinig 
schuwe schi ldpadden d ie zich soms tot 
op 1 m afstand lieten benaderen en aldus 
zeer goed , natuurlijk" gefotografeerd en 
gefilmd konden worden. 

La ndschildpadde n: Testudo graeca ibe
rica werd a ileen op Kassandra en rond 
Volvi gevonden en meestal in verlaten 
boomgaarden en in de cultuurgewassen. 
Testudo h. hermanni was daarentegen 
overal in de onderzochte gebieden aan-



Tabel 2 
Waargenomen 
reptielen. 

28 

vlak gebied heuvelachtig rondom meren 
Kassandra Poligiros Koronia, Volvi 

Mauremys caspica rivulata 
Emys orbicularis 
Testudo. graeca iberica 
Testudc h. hermanni 
Gymnodactylus k. kotschyi 
H emidactylus t. turcicus 
Anguis fragilis colchius 
Podarcis m. muralis 
Podarcis muralis maculiventris 
Podarcis t. taurica 
Lacerta t. trilineata 
Lacerta v. viridis 
Typhlops vermicularis 
Coluber jugularis caspius 
Coluber najadum dahlii 
Elaphe situ/a 
M alpolon monspessulanus insignitus 
N atrix natrix persa 
Natrix t. tessellata 

wezig. Zij vertoonde ons inziens echter 
wel een voorkeur voor maquis en kan 
waarschijnlijk beter tegen de droogte. Er 
werden wei 3 ex. van T. hermanni her
manni met 1 supracaudale in plaats van 
2 geteld. Bij bet vastnemen waren beide 
soorten steeds erg agressief en zij gaven 
steeds een witte vloeibare faeces af. Ver
ier konden wij vaststellen dat zij zwaar te 
ijden hebben van bet verkeer. Wij zelf 

.Konden, ondanks de weinige verplaatsin
gen per auto 5 exemplaren van een 
'overrijdingsdood' redden. Langs de ba
nen vonden wij wei veel doodgereden 
schildpadden en nog meer overreden 
egels. Eigenaardig was wei bet feit dat 
wij slechts een juveniel exemplaar van 
Testudo h. hermanni vonden (lengte over 
rug 7 em, lengte buik 6 em, gewicht 36 
gr.). Wat zou hiervan de reden kunnen 
zijn? 

Gekko's: met uitzondering van Tarentola 
m. mauritanica, zoals voornoemd, werden 
er 18 Gymnodactylus k. kotschyi en 4 
Hemidactylus t. turcicus gevonden, zowel 
in de natuur onder stenen als onder brug
gen. Ondanks ons intensief zoeken von
den wij inderdaad geen enkele Tarentola 
m. mauritanica. 

X X X 

X X 

X X 

X X X 

X X 

X X 

X 

X X X 

X X X 

X X 

X 

X X X 

X X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X 

Hagedissen: Er werd geen enkel exem
plaar Ophisaurus apodus (hoe is bet mo
gelijk?) en slechts een exemplaar Anguis 
fragilis colchius in de omgeving van Po
ligiros gevonden (totale lengte 38 em, 
staart 14 em, gewicht 26 gr.) in een 
vochtig dal onder een steen. Podarcis 
muralis sp., Lacerta v. viridis en Podarcis 
t. taurica komen overal voor en zelfs tot 
op de zandstranden. Oat Podarcis t. tau
rica bet heuvel- en bergachtige vermijdt 
(Werner 1938), blijkt uit bet feit dat 
hij niet werd gevonden in Poligiros. La
certa trilineata vraagt wei een specifie
kere biotoop en werd aileen met zeker
heid op de maquis-hellingen rond Volvi 
gevangen. Vooral zijn juveniele 5-strepen 
exemplaren zijn prachtig mooi om te 
zien. 

Slangen: de waarnemingen van de slan
gen gebeurden door: bet vangen met de 
hand van juveniele exemplaren onder 
stenen: Coluber j. caspius en Malpolon 
monspessulanus insignitus; bet vangen in 
bet water zonnend: Natrix t. tessellata en 
Natrix natrix persa; bet vangen met de 
hand in een droge rivierbedding (hetgeen 
een echt karwei was) van een adult ex. 
Malpolon m. insignitus; bet vinden van 



Fig. 3 
Typhlops 
vermicularis. 
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een overreden Coluber j. caspius en een 
overreden Malpolon m . insignitus; het 
visueel waarnemen (dus niet kunnen 
vangen) van Coluber najadum dahlii en 
Elaphe situ/a; het vinden van een ver
velling van Malpolon m. insignitus; het 
vinden en vangen met de hand van 2 
onder stenen aanwezige Typhlops ver
micularis. 

AI de gevangen slangen alsmede de ver
velling werden volledig gedetermineerd 
qua schubtelling, lengte en gewicht (zie 
hiervoor tabel 3). Dit gebeurde echter 
niet voor de 2 Typhlops vermicularis; zij 

gewicht 

Coluber j . caspius 401 gr 
Coluber j . caspius 16 gr 
Natrix 11. persa 20 gr 
Natrix 11. persa 4 gr 
Natrix t. tessellata 5 gr 
N atrix t . tessellata 7 gr 
Malpolon m. i11sig11itus 21 gr 
Malpolo11 m. insig11itus 14 gr 
Malpolo11 m. i11sig11itus 3 10 gr 
Malpolon m. i11signitus 32 1 gr 
Malpolon m. insignitus -
(vcrvell ing) 

waren veel te zenuwachtig en te be
weeglijk; de totale Iengte van elk van hen 
bedroeg een 24 em. 

SLOT 
In vergelijki ng met voor Chalkidiki veel 
voorkomende en gemakkelijk te vinden 
soorten (Ophisaurus apodus, Elaphe qua
tuorlineata quatuorlineata en Bombi11a 
variegata - J . d e R i d d e r en 
B. B u n t c e I 1976) hebben wij hier
aan geen enkele waarneming kunnen 
verrichten. Is het mogelijk dat de vroege 
droge periode hier een rol speelt? 

schubben buikschub staart totale 
rugomtrek ben (ab- ischubben lengte 

dominales) (subca-
dales) 

19 201 104 1.40 m 
19 202 107 0.49 m 
19 181 84 0.43 m 
19 179 59 0.23 m 
19 169 64 0.28 m 
19 174 67 0.28 m 
17 182 84 0,45 m 
17 180 83 0.44 m 
17 175 83 1.19 m 
17 181 83 1.22 m 
17 177 77 1.25 m 



Fig. 4 
Juveniel van 
Lacerta trilineata. 
Foto: H o r d i e s. 
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Vermeldenswaard is nog even het vol
gende. De laatste dag van ons verblijf 
leerden wij een plaatselijk legerofficier 
kennen. Hij was tamelijk vertrouwd met 
de herpetofauna en sprak goed Engels. 
Van hem vernamen wij o.a. dat het nog 
te vroeg was om adder en hoornadder te 
vinden (2 soorten waarnaar wij ook te
vergeefs hebben gezocht). Deze zouden 
volgens hem nl. eerst in de helft van mei 
uit winterslaap komen. Ook deelde hij 
ons mede dat de schildpadden vooral op 
Chalkidiki nu beschermd worden door de 
plaatselijke bevolking en het Ieger (ook 
aan grensposten en op de luchthavens). 
Zij willen namelijk zelf een stop zetten op 
de .massale vangsten en uitvoer van 
,hun" landschildpadden. Alvast verheu
gend nieuws! 

SUMMARY 
The author spent 12 days (April, May 
1977) in central Macedonia, watching 
amphibians and reptiles. The three tables 
list the species which could be observed. 
That some species were not seen may be 
due to the long period of dryness. The 

inhabitants of Chalkidiki were reported 
to protect their 'own ' tortoises. 
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BOEKBESPREKING 

H. G. COGGER: Reptiles and Amphibians 
of Australia. 

Nog nimmer verscheen er een hoek, dat 
de gehele Australische herpetofauna om
vatte. Wei werden er regelmatig allerlei 
minder omvangrijke publikaties in de 
handel gebracht, bijvoorbeeld aileen 
handelend over hagedissen of over slan
gen, doch geen herpetoloog had tot dus
ver de moed opgebracht ( .. of misschien 
ontbrak de kennis) om zo'n uitgebreid 
naslagwerk als bet onderhavige over aile 
reptielen en amfibieen van bet Vijfde 
Werelddeel samen te stellen. Het om
vangrijkste hoek over de Australische 
herpetofauna verscheen in 1963 (in 1970 
werd een tweede herziene druk uitgege
ven) onder de titel ,Reptiles of Austra
lia", geschreven door Eric W orr e II, 
doch hierin werden enkel de tot dan be
kende reptielen besproken. 
Cog g e r werd in 1959, direct na bet be
eindigen van zijn universitaire studie, 
benoemd bij de afdeling reptielen en 
amfibieen van bet ,Australian Museum" 
in Sydney; reeds in 1962 werd hij hoofd 
van deze afdeling, een funktie, die hij 
thans ook nog bekleedt. Vele wetenschap
pelijke artikelen, niet aileen over de 
Australische maar ook over de herpeto
fauna van andere gebieden in de Indische 
en Stille Oceaan, alsmede allerlei popu
laire publikaties werden in de loop der 
tijd door hem geschreven. Behalve ver
maard herpetoloog, is hij ook een enthou
siast fotograaf, getuige de vele schitte
rende foto's in bet bier behandelde boek
werk. 
In totaal worden er in C o g g e r 's hoek 
664 soorten amfibieen en reptielen be
sproken: van elke soort is wei een ver
spreidingskaartje, doch geen foto afge
drukt. Een aantal soorten staat meerdere 
keren afgebeeld. 
Na een inleidend gedeelte van slechts 33 
biz. over allerlei algemene onderwerpen 
aangaande reptielen en amfibieen, zoals 
nomenclatuur, behandeling van slange
beten en bet houden in gevangenschap, 
alsmede over de gebruikswijze van bet 
hoek, volgt een bijna 400 biz. omvattend 

tekstgedeelte, waarin aile per 31 decem
ber 1974 bekende soorten besproken 
worden. Ze zijn gerangschikt naar orde 
en familie, terwijl de genera en species 
in alfabetische volgorde staan. Bij elke 
familie wordt een determinatietabel van 
de genera gegeven, terwijl bij elk genus 
een determinatietabel van de species is 
opgenomen, bier en daar nog verduide
lijkt met tekeningen van karakteristieke 
kenmerken. Tussen de tekst vindt men 
aparte bladzijden (ongenummerd) met 
duidelijke kleurenfoto's (16 stuks per 
pag.), terwijl de zwart-wit foto's bet 
laatste deel van bet boekwerk vullen. 
Een verklarende woordenlijst der ge
gebruikte herpetologische uitdrukkingen, 
benevens een vrij uitvoerige selektie van 
herpetologische publikaties, zowel over 
de Australische als over de herpetofauna 
in het algemeen, besluiten dit lijvige 
boekwerk. 
lndeling en tekst zijn duidelijk; bet ge
bruikte lettertype laat toe dat van elke 
soort vrij veel gegevens - zij bet in te
legramstijl - vermeld worden. De kleu
renfoto's zijn aile werkelijk uitmuntend, 
terwijl de zwart-wit foto's over bet alge
meen uitstekend te noemen zijn. Een 
nadeel vind ik het ontbreken van syno
nymic. C o g g e r heeft veel soorten 
onder 'nieuwe' geslachtsnamen beschre
ven, terwijl hij daarnaast veel van de 
vroegere ondersoorten tot soorten ver
hief. Daardoor is bet opzoeken van een 
bepaalde soort, waarvan de 'verouderde' 
wetenschappelijke naam vaak ingebur
gerd is, soms nogal tijdrovend. Het hoek 
is vooral bedoeld als naslagwerk bij 
determinatie. Dikwijls zal men daarom 
eerst verschillende foto's bekijken en 
vergelijken, en dan de bijbehorende tekst, 
die veelal in een geheel ander deel van bet 
hoek gezocht moet worden, nalezen. 
Helaas is er bij de foto's geen verwijzing 
naar de bijbehorende tekst te vinden 
(orrigekeerd wei). 
Verwarrend is dat, alhoewel Cog g e r 
vaak nieuwe genera introduceerde (b.v. 



pp. 282, 35 figs., 
51 kleuren
platen, versprei
dingskaarten. 
Illustraties: 
L. Led o en 
R. Reque na. 
Uitgever: 
Servicio de 
publicaciones 
agrarias, Paseo 
de Infanta 
Isabel 1, 
Madrid-7. 
Prijs: onbekend. 

32 

genus Lerista en Rhodona, skink-acbti
gen), wat wetenscbappelijk ongetwijfeld 
verantwoord was, er in daarna (o.a. in 
1976) verscbenen boeken over de Austra
Iiscbe bagedissen en slangen wederom 
soorten onder de 'oude' geslachtsnaam 
opgevoerd zijn. Jammer dat bierin nog 
steeds geen· uniformiteit bereikt is. 
C o g g e r sloot zijn manuscript af op 
31.12.1974. Nadien zijn er al weer nieuwe 
soorten gevonden en bescbreven. De au
teur zelf beiHndigde in juni 1976 een 
veldonderzoek in bet Noordelijk Terri
torium. Van de gevonden kikkers (21 
soorten) en reptielen (67 soorten), ble
ken 2 hagedissen en 1 kikker nog geheel 
onbekend te zijn. Compleet is bet boek
werk dus al niet meer! 

A. SALVADOR, 1974. Guia de los anfibios 
y reptiles espano/es. 

Dit boekje is (zeer verbeugend teken) 
gescbreven in de landstaal en daardoor 
voor veel Nederlanders waarscbijnlijk 
tamelijk moeilijk toegankelijk. Vergele
ken met de nog te bespreken boekjes 
van B r u n o over de reptielen van Ita
lie, maakt dit Spaanse boekje mijns in
ziens de meest gedegen indruk: bet 
geeft determinatietabellen, een inleiding 
over de geologische gescbiedenis van bet 
lberisch Schiereiland, de invloed van de 
ijstijden op de verspreiding en (sub)spe
ciatie van de verschillende taxa, uitge
breide beschrijvingen van de verschil
Iende soorten, waarbij o.a. tamelijk veel 
biologische gegevens worden verstrekt 
en bet besluit met een geannoteerde 
checklist van aile op bet Iberisch Schier
eiland en op de Canarische eilanden 
voorkomende soorten. Op de tekst zelf 
valt weinig aan te merken, wei echter op 
de typografie die bet bijzonder lastig 
maakt om te zien waar de bebandeling 
van de ene soort begint en die van de 
voorgaande ophoudt. De kaartjes geven 

Dat bet aantal beschreven reptielen en 
amfibieen in dit werelddeel in korte tijd 
sterk uitgebreid is, moge blijken uit een 
enkel cijfer: W o r r e II vermeldt 21 
Rhodona, C o g g e r 35 Lerista; C I y n e 
(1969) vermeldt 28 Hyla, Cog g e r 43 
Litoria. (Litoria is de nieuwe geslachts
naam voor de Australische Hyla) 

U gelieve prijsbewust te zijn bij eventuele 
aanschaf van bet boekwerk. Bij onze 
oosterburen wordt circa f 40,- meer 
gevraagd, dan ik betaalde voor toezen
ding vanuit ... Australie! 
Een scbitterend boek, boordevol infor
matie over prachtige dieren. 

A. J. Zwinenberg 

een grove indruk van de verspreiding 
van de verschillende soorten, die mijns 
inziens soms wei wat aan de optimisti
sche kant is. In een aantal gevallen is 
pas na veel gezoek duidelijk bij welke 
soort een kaartje hoort omdat ze onge
nummerd zijn 'en niet altijd zijn ingeslo
ten door de ·tekst van de betreffende 
soort. Deze typografische problemen zijn 
waarschijnlijk te wijten aan de geringe 
ervaring die men in Spanje beeft met 
het publiceren van dit soort gidsen. 

De gekleurde afbeeldingen van de die
reo zijn van redelijke kwaliteit, alboewel 
minder fraai dan die van de 'Field 
Guide' van A r n o I d, B u r t o n en 
0 v e n d e n. Ondanks de opgesomde 
gebreken is dit boekje voor allen die 
zich voor de Spaanse herpetofauna inte
resseren bijna onmisbaar. 

Dr M.S. Hoogmoed 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 
Lei den 


