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,lacerta' is het maandblad van de Nederlandse 
Verenlglng voor Herpetologle en Terrarlumkunde. 
Het heelt ruim 1500 abonne's, waarvan ongeveer 
200 in hat buitenland. Hat grootste deal van de 
lezers Is amateur op herpetologisch gabled. 
In principe komen aile soorten artikelen over 
amfibleen en reptielen voor opname In aanmer
king. De voorkeur gaat uit naar stukken over hun 
ecologie en ethologie (leefomgeving en gedrag) 
In de natuur en in gevangenschap. Bijzondere be
langstelling bestaat er voor artikelen over de 
voortplanting van amfibieen en reptielen in het 
terrarium. 
De auteurs noch de fotografen ontvangen een ho
norarium, evenmin als de redactie en de andere 
medewerkers. Blad en vereniging maken geen 
wlnst. 

Het lidmaatschap van de vereniging houdt een 
abonnement in. Zowel de jaargang als het ver
enigingsjaar lopen van oktober tot en met sep
tember daar op volgend. De contributie bedraagt 
I 36,- per jaar. 

A. B. VAN WOERKOM, VOLKERAKSTRAAT 19BIS, 
UTRECHT. 
Opgave van lidmaatschap, opzegging en adreswlj
zlging schriftelijk aan dit adres. lnformatiefolder 
en een aanmeldingsformulier op aanvraag. 

H. M. VAN MEEUWEN, Adres: ROODBORST
STRAAT 63, LEIDERDORP. 
G. M. M. FOEKEMA 
M. SPARREBOOM 
A. J. ZWINENBERG 
C. S. GOUDA, Gralische verzorging 

Secretaris E.F. ELZENGA, DENNENBERG 15, 
BUNDE (l.) 
Correspondentie voor het bestuur van de ver
enlging te richton aan de secretaris. 
J. H. M. CORNELISSEN, GRAAF HENDRIK 
III· LAAN 127, BREDA. 
Betaling van de contributie aan de penningmees· 
ter door storting op postgiro nummer 42 93 49. 

N. R. REIJST, KASTEEL ERENSTEINSTRAAT 29, 
MAASTRICHT. TEL. (043) 62 07 67. 
Beantwoordt voor zover mogelijk vragen op hat 
gebied van het terrariumhouden ; verschaft des
gewenst de nog beschikbare uitgaven van het 
informatieblad, en Ievert de nog voorradlge 
oude nummers of jaargangen van dit blad. 
Voor niet-leden is de prljs per los nummer 
Hfl. 4,-. Aile verzoeken om inllchtingen moeten 
vergezeld gaan van een antwoordpostzegel . 
M. TH. MEEUWES, KORTE LAKENSTRAAT 3 
2011 ZD HAARLEM 
Annonces voor de rubrieken 'vraag en aanbod' en 
'kweekresultaten' en mededellngen over activi
telten van de werkgroepen moeten naar dit adres 
worden gezonden. De kopij voor elk nummer 
dient uiterlijk de 20ste van de voorafgaande 
maand ontvangen te zijn. 
Alkmaar: F. Meyering, Bayersholfweg 58, Halloo. 
tel. (072) 33 27 63. Amsterdam: J .G.W. Martens. 
Apollolaan 45, Amsterdam, tel. (020) 795977 
Dordrecht: secretariaat H. Fiolet, Patrijsstraat 17, 
Zwijndrecht, tel. (078) 94136. Eindhoven: J. W. Th. 
M. Verhoeven, Burgemeester Mostermanslaan 
so. 5737 CH lieshout, tel. (0 49 92) • 1927. 
'a-Gravenhage: H. Overmeer, Van Aerssenstraat 
200, Den Haag, tel. (070) 55 62 26. lelden: W. J. 
in 't Veld, Willemstraat 2, l eiden, tel. (071) 121885. 
Limburg: E. F. Elzenga, Dannenberg 15, Bunde 
(l.), tel. (04461) 1726. Noorden: H. Tingen, Gr. van 

Lacerta 37, nr. 3, pp. 33-52, december 1978 
Lacerta 37, nr. 3, pp. 33-52, December 1978 

,Lacerta' is a monthly publication of the 'Neder
landse Verenlglng voor Herpetologle en Terra· 
riumkunde' (Dutch Society for Herpetology). It 
has over 1500 subscribers, of whom about 200 live 
abroad. Most of its readers are amateurs In the 
field of herpetology. 
All kinds of articles on amphibians and reptiles 
may be published. There is a preference for 
papers on their ecology and ethology. Taxonomic 
and systematic problems can be discussed, but 
Lacerta is not a journal for original publications 
on these subjects. There is a special interest for 
articles on the reproduction of amphibians and 
reptiles in the terrarium. 
The society, as well as this journal, are non-profit 
making. No payment Is made to the authors or 
other contributors. 

Subscription includes membership of the Society 
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Rates : D.fl 36,- per annum. U.S. S 20.00 outside 
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Herpetogeografische mededelingen 
I. De verspreiding van de Vroedmees

terpad, Alytes obstetricans (La u
rent i, 1768), in Nederland. 

lngezonden: september 1978 
Inhoudsoverzicht: Inleiding - de ,eerste" 
Nederlandse Vroedmeesterpad - verdere 
waarnemingen in Nederl:1nd - de nieuwe 
vindplaatsen - de huidige situatie van Alytes 
in Nederland - de toekomst - verder on
derzoek - dank - summary - literatuur. 

IN LEIDING 
Tot ongeveer 20 jaar geleden is de ver
spreiding van de Yroedmeesterpad Alytes 
obstetricans (Lauren t i, 1768), in Ne
derland niet systematisch onderzocht. 
Losse mededelingen over vondsten wer
den her en der gepubliceerd en het eerste 
belangrijke werk over kruipende dieren 
van Nederland waarin de soort voor
komt, het boekje van V a n K am p e n 
& Heiman s uit 1927, vermeldt als 
verspreidingsgebied slechts , Z.-Limburg". 
In een niet gepubliceerd rapport van 
1960 gaf Van de Bun d een overzicht 
van de hem bekende gemeenten waar de 

soort tot dan toe was gevonden (D a a n, 
1963). Helaas werden in dat rapport en
kele literatuurgegevens onjuist gelnter
preteerd, waardoor van bepaalde vind
plaatsen ten onrechte meer dan een waar
neming werd vermeld. T e r H o r s t 
(1960) gaf als eerste in een publikatie 
een verband aan tussen de hem uit 
literatuur en eigen waarnemingen beken
de verspreiding en de plaatselijke geolo
gische omstandigheden. Jammer genoeg 
nam hij daarbij de foutieve gegevens uit 
het rapport van Van de Bun d (1960) 
over, maar dit heeft zijn belangrijkste 
gevolgtrekking niet belnvtoed. De noor
delijke grens van het areaal, konkludeer
de hij, schijnt parallel te !open met de 
noordgrens van het Krijtdistrikt. Het 
door T e r H o r s t (1960) tevens opge
merkte verschijnsel, dat na 1945 weinig 
waarnemingen ten noorden van , de Geul 
werden gedaan, houdt zeker verband met 
zijn eigen algemene konstatering over de 
verarming sinds 1945 van de herpeto
fauna op het plateau van J abeek, Bingel
rade, Merkelbeek en Schinveld, en in de 
mijnstreek rond Heerlen, Hoensbroek, 
Brunssum, Kerkrade en Simpelveld. 
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D a an (1963) gaf vervolgens, in een be
perkt verspreid doctoraal-verslag, een kri
tisch overzicbt van gepubliceerde en in 
archieven of museumverzamelingen be
rustende vindplaatsgegevens, aangevuld 
met de resultaten van een door bemzelf 
in de zomer van 1962 verricht veldonder
zoek. Hij meende een positief verband te 
kunnen aanwijzen tussen bet voorkomen 
van Alytes en de aanwezigheid van een 
kalkrijke bodem. Opgaven van naar zijn 
idee al te noordelijke vindplaatsen (Lahr
hof, J abeek, Bingelrade en Merkelbeek) 
werden onder meer vanuit deze theorie 
door hem voor onwaarschijnlijk gebou
den. Zijn verslag bevatte tevens een 
vluchtige historische beschouwing over de 
kennis van bet voorkomen van de Vroed
meesterpad in Nederland. Na Leydig, 
die in 1877 schreef dat de soort niet in 
Nederland voorkomt, zouden volgens 
D a a n aile auteurs van bet tegendeel 
overtuigd zijn geweest. Welke auteurs bij 
daarop nasloeg vermeldde hij niet, en bet 
antwoord op de vraag, wanneer Alytes 
voor bet eerst in Nederland werd ge
vonden, bleef zo in bet midden. 
De volgende publikatie die in dit verband 
van belang is, is bet Vierde Herpetogeo
grafisch Verslag van V a n d e B u n d 
(1964), toentertijd bebeerder van bet ar
chief van de Herpetogeografiscbe Dienst 
(verder: HGD) van de Nederlandse Ver
eniging voor Herpetologie en Terrarium
kunde ,Lacerta". In bet gedeelte over 
Alytes in dit verslag werden helaas de 
inmiddels door D a an (1963) als onjuist 
of twijfelachtig bevonden opgaven zonder 
kommentaar weer opgenomen (maar 
D a a n 's bevindingen waren dan ook 
nauwelijks bekend), terwijl daarentegen 
de aanvullingen die T e r H o r s t pu
bliceerde (1960) niet zijn overgenomen. 
Merkwaardigerwijs ontbreken bovendien 
enkele oudere meldingen die in bet HGD 
archief berusten - zoals men bij verge
lijking met deze mededeling kan kon
stateren. Men krijgt de indruk dat V a n 
d e B u n d bij bet schrijven van dit om
vangrijke verslag in bet geval van Alytes 
misschien eenvoudigweg de gegevens uit 
zijn eerdere rapport van 1960 heeft ge
citeerd. Zijn mening over de verspreiding 
van Alytes in verband met de bodem-

gesteldheid was, dat de soort , voorname
lijk op stenige gronden, in bet bijzonder 
in geaccidenteerde terreinen" leeft. Later 
in 1964 publiceerde D a an een verkorte, 
bijgewerkte versie van zijn verslag van 
1963 in bet Natuurhistorisch Maandblad. 
(Hierin wordt overigens ten onrechte 
opgemerkt dat de herkomst van de ge
gevens in bet Vierde Herpetogeografisch 
Verslag lastig te acbterhalen is door bet 
ontbreken van bronvermelding.) 
Over de meer recente situatie van de 
Vroedmeesterpad in Nederland verscheen 
in 1976, in beperkte verspreiding, een 
doctoraal-verslag van D u ij g b u i s e n, 
H e u k e s h o v e n, Van de r Me y den 
& R a a t e I a n d. Hierin vergelijken de 
auteurs de resultaten van eigen veldon
derzoek in 1975 met betgeen door D a an 
(1963) werd gevonden. De door D a an 
veronderstelde binding van Alytes aan 
kalkrijke grond werd door hen statis
tisch getoetst. Zij vonden dat niet bet 
kalkgchalte, maar, zoals Vande Bun d 
(1964) reeds opmerkte, de stenige struk
tuur van de bodem een belangrijke faktor 
voor de verspreiding is. D u ij g h u i s e n 
et al. raadpleegden wei bet verslag van 
Van de Bun d (1964), maar lieten na 
om bet HGD archief in te zien. 
Deze mededeling geeft een beeld van wat 
nu bekend is over de verspreiding van de 
Vroedmeesterpad in ons land. Aan de 
hand van literatuurgegevens en gegevens 
in bet HGD archief wordt nagegaan hoe 
deze kennis in de loop der jaren is toege
nomen. Een en ander wordt gei11ustreerd 
met v~rspreidingskaartjes volgens bet 
uurhokkensysteem (Bergman s 1978). 
Tot slot wordt aandacht geschonken aan 
de huidige situatie en aan de toekomst 
van de soort in ons land en worden enige 
eigenschappen genoemd die van beiang 
zijn voor de herkenning van de soort. 

DE ,EERSTE" NEDERLANDSE 
VROEDMEESTERPAD 
De opmerking van D a an (1963; 1964) 
dat L e y d i g in 1877 de laatste auteur 
was die bet voorkomen van Alytes in 
Nederland ontkende, is niet geheel juist. 
L e y d i g beriep zich bij die opmerking 
op S c h I e g e I, en doelde zonder twij-



Fig. 1. 
Waamemingen 
van Alytes 
obstetricans 
(Laur.) in Zuid
Limburg, ver
deeld over tijd
vakken van 
10 jaar, volgens 
het uurhokken
systeem 
e: een of meer 
waamemingen 
in het aange
geven tijdvak 
0: een of meer 
waamemingen 
v66r bet aan
gegeven tijdvak. 
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fel op diens verhandeling over de krui
pende dieren van Nederland van 1862, 
waarin de soort niet voorkomt. Dat is 
evenmin bet geval in een lijst van Neder
landse kruipende dieren van V a n 
Be m me I en. (1862), in de latere aan
vullingen daarop (V a n B e m m e I e n, 
1866). ·Maar zelfs nog in 1891 nam 
B o u 1 e n g e r, in zijn bekende bij.drage 
over de larven van Europese amfibieen, 
Nederland niet op in bet verspreidings
gebied van de Vroedmeesterpad. De soort 
was tot dan toe dan ook nog niet met 
zekerheid in Nederland aangetoond. 
Berst op 30 september 1893 toonde J. T. 
0 u d e m a n s enkele exemplaren, waar
onder een mannetje met eieren, aan een 
vergadering van de Nederlandsche Dier
k•mdige Vereeniging. Deze ,eerste" Ne
derlandse Alytes had hij, kennelijk in de 
zomer van 1893, gevonden in bet Geuldal 

· bij Valkenburg. De vondst werd in het
zelfde jaar gepubliceerd in bet verslag 
van de bewuste vergadering (J. T. 
0 u d em an s, 1893). In 1911 om
schreef A. C. 0 u d e m a n s de vind
plaats van deze eerstelingen wat nauw
keuriger, als ,onder stenen in bet Geul
dal tussen Valkenburg en St. Gerlach 
(Houthem)". Van Lidth de Jeude, 
die in 1895 een nieuwe lijst van Neder
lands kruipend gedierte opstelde, ver
meldde de Vroedmeesterpad onder ver
wijzing naar 0 u d e m a n s' vondst. 
D ii r i g e n in zijn uitvoerige werk van 
1897 doet dat nog niet, maar eveneens in 
1897 neemt BouIe n g e r, in zijn ,The 
Tailless Batrachians of Europe" de ver
melding wei over, en na hem bij mijn 
weten elke serieuze auteur. 
Toch was 0 u d e m a n s in 1893 mis
schien niet de eerste die Alytes in Neder
land herkende. In 1829 schreef Van 
A 1 ten a over Bufo obstetricans (de 
naam waaronder L a u r e n t i de soort 
oorspronkelijk beschreef) ,rarius in Bel
gio invenitur", ofwel ,zeldzaam in de 
Nederlanden gevonden". Helaas speci
ficeerde hij deze opgave niet, en bet was 
in zijn tijd ook niet gebruikelijk om ,be
wijsexemplaren" te konserveren. De Ne
derlimden omvatten, toen hij dit schreef, 
nog juist ook bet huidige B.elgie, en bet 
is dus goed mogelijk dat de vondsten of 

waamemingen waarop hij zich baseerde 
werden gedaan op wat nu Belgisch grond
gebied is. A. C. 0 u d e m a n s (1911), 
die belangrijke historische notities ver
zamelde over bet voorkomen van amfi
bieen in Nederland, heeft zich dat laatste 
niet gerealiseerd, maar beschouwde V a n 
A 1 t e n a 's opgave hoe dan ook als du
bieus, daar deze geen bronnen noemde: 
,Hoogstwaarschijnlijk wist hij het van 
geruchte". 

VERDERE WAARNEMINGEN 
IN NEDERLAND 
Er zijn enkele andere opgaven van Ne
derlandse Vroedmeesterpadden uit de tijd 
van 0 u d e m a n s' vondst die echter 
geen van aile zonder meer betrouwbaar 
kunnen worden genoemd. Tijdens dezelf
de vergadering waar 0 u d e m a n s zijn 
eerste exemplaren demonstreerde, deelde 
,de Heer H o r s t" mee dat C. R i t z e
m a Czn nabij Valkenburg ,een Amphi
bie waarnam, dat een geluid voortbracht, 
dat aan orgelmuziek deed denken". 
H o r s t achtte bet waarschijnlijk dat dit 
eveneens Alytes geweest was. Nu is het 
geluid van de Vroedmeesterpad al op 
vele manieren beschreven, bet meest nog 
als gelijkend op klokjes of belletjes. De 
beschrijving door H i 11 e n i u s (1956), 
die vond dat het deed denken aan ,het 
gefluit van een verlegen jongetje dat nog 
maar een toon kan halen en dat telkens 
probeert" komt er echter veel dichter bij. 
Het geluid bestaat uit afzonderlijke, 
korte, tamelijk heldere fluit-stootjes, die 
met tussenpozen van 2 tot 3 seconden 
herhaald worden. Volgens R. M e ij e r s 
(1946: op een meldingskaart in het HGD 
archief) komt de fluittoon overeen met 
een E of Es op de piano. Ik kan 
H o r s t 's mening over de ,orgelmuziek" 
dan ook moeilijk delen. Jongetjes die 
amper kunnen fluiten doen daarbij niet 
aan orgelmuziek denken. (Met enige fan
tasie een heel koor van zulke jongetjes 
misschien wei?) Volgens Waage (1927) 
deelde een Dr. V roe men in 1913 mee 
,dat deze dieren (Vroedmeesterpadden) 
in zijn jeugd voorkwamen te Lahrhof (Sit
tard)''. Er zijn geen latere waarnemingen 
van deze plaats bekend en V r o e m e n 's 
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determinatie achteraf - ,in zijn jeugd" 
moet slaan op een periode waarin Alytes 
nog maar net, of misschien zelfs nog niet, 
in Nederland ontdekt was - kan niet 
zonder meer als betrouwbaar gelden. 
H e i m a n s (1928) vermeldde Houthem 
als vindplaats; uit zijn archief bleek dit te 
berusten op een waarneming door C. 
Kerber t in 1893 (D a an, 1963). Ook 
bier geldt dat de determinatie niet volle
dig betrouwbaar is. Indien Ke r b e r t de 
soort goed kende, is het merkwaardig dat 
hij zijn vondst van een voor Nederland 
nieuwe, of nog maar juist ontdekte, soort 
niet eerder bekend maakte. De determi
natie is er dus mogelijk ook een ,achter
af" geweest. 
Een mogelijk van na 1893 en voor 1913 
daterende vondst van Alytes werd door 
Waage (1927) vermeld van Rolduc. 
De determinatie kon toentertijd niet door 
een ,deskundige" worden geverifieerd, 
zodat deze opgave niet betrouwbaar is. 
Latere waarnemingen uit Rolduc zijn niet 
bekend. 
De vindplaatsen in bovenstaande opgaven 
vallen intussen niet (Houthem; Valken
burg) of niet ver (Sittard; Rolduc) buiten 
het tegenwoordig bekende areaal van de 
soort. 

In latere jaren werden vele nieuwe vind
plaatsen gepubliceerd. Zij zijn in de hier
na volgende lijst in chronologische volg
orde van ontdekking gerangschikt. In de 
lijst zijn tevens een tiental nog niet eerder 
gepubliceerde vindplaatsen opgenomen 
waarover gegevens in het HGD archief 
berusten. Achter de plaatsnamen, die 
tel kens staan voor het gebied. van de ge
lijknamige plaats en /war omgeving, zijn 
de bronnen vermeld. Een diskussie over 
de betrouwbaarheid van een aantal van 
deze opgaven volgt na de lijst. 

1913: Jabeek en Merkelbeek (C r e
mers, 1913, in: Cremers, 
1914). 

1914: Mheer (Waage, 1927). 
1915: Arensgenhout en Bingelrade 

(Cremer s, 1915). 
1919: Meerssen en Vilt (D a an, 1963). 
1920: Epen (Heiman s, 1928; D a an, 

1963); Ubachsberg (Daan, 1963). 

1923: Heerlen (He i m a n s, 1927). 
1924: Eperheide (T e r Horst, 1960). 
1928: (of eerder): Benzenrade (He i-

m a n s, 1928). 
1930: Cottessen (W a a ·g e, 1930). 
1938: tussen Mechelen en Epen, en om

geving (als ,gemeente Wittem": 
Van de Bun d, 1964). 

1943: Schimmert (Van de Bun d, 
1964). 

1946: Bissen en Koulen (HGD archief). 
1948: tussen Bemelen en Berg en Ter

blijt (waarschijnlijk als ,Berg": 
D a an, 1963). 

1950: Imstenrade, Vijlen en Wijnands-
rade (D a a n, 1963). 

1951: Holset en Kamerig (D a a n, 1963 ). 
1953: Gronsveld (HGD archief). 
1955: Kuttingen (M or z e r B r u ij n s, 

1956). 
1958: Wabersberg (TerHorst, 1959b, 

in: D a an, 1963); Eckelrade, Rie
senberg, en Rijckholt (D a a n, 
1963); tussen Cadier en Keer en 
Gronsveld (als ,gemeente Grons
veld": Van de Bun d, 1964; 
mogelijk dezelfde vindplaats die 
door D a a n, 1963, als ,Riesen
berg" wordt vermeld). 

1959: Kunderberg en Welterberg (als 
,Kunderberg": T e r Horst, 
1959b, in: D a an, 1963). 

1959-1963 (precieze datum niet ge-
noemd): Slenaken (W ali-
b rink, 1964). 

1960: Elkenrade, Putberg en Ravens
bosch (T e r Horst, 1960). 

1961: Berg, Berghoven, Bronckweg, 
Eiserheide, Enrade, Heerlerheide, 
Colmont, Vrakelberg (D a a n, 
1963). 

1962: De Heek, Kloosterbosch, Lands
rade, .Raar, 't Rooth, St. Antho
niusbank, Terblijt, en Walem 
(D a an, 1963). 

1973: Kasen (Ens inc k, 1973); Mun
stergeleen (HGD archief). 

1975: De Fontein, Heyenrade, Limbur
ger Bosch, Overgeul (D u ij g -
h u is en et a/., 1976); Cadier en 
Keer, en Geulhem (HGD archief). 

1976: Oirsbeek, Savelsbosch en Wint
raak (HGD archief). 

1977: Kunrade (HGD archief). 
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Recentelijk zijn ook Vroedmeesterpad
den gemeld van Echt (1975, 1976, 1977), 
Obbicht (1976) en Vento (1977). In Echt 
is vrijwel zeker sprake van uitgezette die
reo (W. G. Vergoossen, brief 31-
VIII-1978), en de incidentele waarnemin
gen te Obbicht en Venlo dienen, juist 
om de bijzondere geografische posities, 
eerst te worden geverifieerd alvorens ze 
in een kritisch overzicht kunnen worden 
opgenomen. 
D a an (1963) gaf van alle hem bekende 
opgaven (tot en met 1962) aan of ze zijns 
inziens betrouwbaar waren. Daarbij ging 
hij ervan uit dat volwassen dieren ge
makkelijk herkenbaar zijn, dat larven 
,ook door ervaren herpetologen" vaak 
verkeerd gedetermineerd worden, en, 
zoals uit zijn vindplaatsenkaart blijkt, dat 
de noordgrens van bet huidige versprei
dingsgebied verloopt volgens een lijn van 
oost naar west ter hoogte ·van Wijnands
rade. Om die laatste reden vooral achtte 
hij Lahrhof (Sittard), Jabeek, Bingelrade 
en Merkelbeek - die aile slechts een 
maal, en lang geleden, als vindplaatsen 
waren gepubliceerd - niet waarschijn
lijk. Indien de nieuwe opgaven van een 
plaats bij Munstergeleen (1973, 1976 en 
1977) van nature voorkomende dieren 
betreffen, worden genoemde vindplaat
sen al wat minder onwaarschijnlijk. Het 
ontbreken van recentere waarnemingen 
vormt nog geen bewijs, dat Alytes er niet 
is voorgekomen (of misschien zelfs nog 
voorkomt). Op de volgende plaatsen, aile 
vindplaatsen van larven, vond D a a n bij 
kontrole in 1962 geen Alytes, waarom ze 
door hem eveneens van een vraagteken 
werden voorzien: Schimmert, Vijlen, 
Rijckholt, Wabersberg, Elkenrade, Berg
hoven, Eiserheide, Enrade, Bronckweg 
(abusievelijk ontbrekend in tabel II van 
D a an, 1963), en Heerlerheide. D u ij g
h u is en et al. (1976) bezochten van dit 
rijtje in 1975 Enrade en Bronckweg (door 
hen als respektievelijk Harles en Riesen
berg aangeduid) en · namen er evenmin 
Alytes waar. 
In bet HGD archief bevinden zich, met 
betrekking tot enkele door D a an (1963) 
betwijfelde vindplaatsen, een aantal on
bekende gegevens. 
Schimmert: Op 1-VI-1943 nam R. H. 

C o b b e n bier 12 adulten en zeer veel 
larven waar. Naar zijn idee kwam Alytes 
in Schimmert nog maar in een poet voor. 
,De overplantingen in andere poelen al
daar gelukten niet", vermeldde hij, en in 
september 1943 bracht hij een twintigtal 
volwassen dieren over naar een poet bij 
Roermond (zijn woonplaats). De resul
taten daarvan meldde hij niet. W. G. 
0 n s t e n k meldde adulte dieren van 
onder deurstoepen e.d. van, of nabij, boe
renwoningen te Schimmert, waargenomen 
in de zomer van 1945 en eerder. D. P. 
van W ij k hoorde Alytes te Schimmert 
op 3-V-1951, te 20 uur, dicht bij de poel 
duid. Tezamen met de opgaven in V a n 
die door Cobb en in 1943 was aange
d e Bun d (1960, geciteerd in: D a an, 
1963) vormen deze waarnemingen over
tuigende bewijzen voor Schimmert als 
vindplaats. 
Vijlen: J. Th. t e r H o r s t en Th. C o r -
n e 1 i s s e n meldden een halfwas exem
plaar op 26-VII-1950. Dit dier zwom een 
poet over (ongewoon gedrag voor Alytes). 
W. G. v a n 0 y e n zag twee eM met 
eieren op 8-VII-1953. Vooral de laatste 
waarneming laat geen twijfel over Vijlen 
als vindplaats. De waarnemingen van 
larven in drie poelen door L. v a n 
N i e u w e n h o v e n - S u n i e r in 1961 
(D a a n, 1963) verkrijgen hierdoor een 
zekere betrouwbaarheid, ondanks de ne
gatieve resultaten van D a an (1963) en 
van D u ij g h u is en et al. (1976). 
Wabersberg: J. Th. t e r H.o r s t vond 
bier op 23-VII-1958. tientallen larven van 
Alytes en, zoals expliciet vermeld staat, 
ook larven van Bombina variegata (L.). 
Waarschijnlijk berusten dezelfde gege
vens ook in bet archief Staatsbosbeheer, 
dat door D a a n (1963) werd geraad
pleegd. Volgens D a an worden Alytes 
larven vooral verward met die van Bom
bina variegata en van Rana temporaria L. 
Beide mogelijkheden lijken bier uitgeslo
ten (de tweede al door de datum) en de 
opgave dient m.i. serieus te worden ge
nomen. 

Op een na aile andere door D a a n 
(1963) betwijfelde opgaven zijn afkomstig 
van L. v a n N i e u w e n h o v e n - S u
n i e r (Berghoven, Eiserheide, Enrade en 
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Bronckweg) en J. Th. t e r Horst 
(Rijckholt, Elkenrade). (De uitzondering 
is een opgave van Heerlerheide door J. 
van de Pep p e 1.) Beiden zijn kritische 
waarnemers - D a a n heeft andere op
gaven van hen aileen maar kunnen be
vestigen - en bet lijkt mij dat er meer 
nodig is dan een enkele negatief uitge
vallen kontrole om hun waamemingen 
in twijfel te trekken. Tenslotte bestaat 
bovendien de mogelijkheid van bet ,niet 
meer" voorkomen. 

DE NIEUWE VINDPLAATSEN 
Over de bier voor bet eerst gepubliceerde 
vindplaatsopgaven bevat bet HGD ar
chief de volgende bijzonderheden. 
Bissen. Th. D e t e r m a n hoorde de 
soort bier omstreeks 1-VIII-1946. Hij 
meldde tevens dat een boer ter plaatse 
eens een o met eieren had gezien, en 
voorts dat ook N.J.N.-ers bier Alytes 
hadden waargenomen. 
Gronsveld. J. Th. t e r Horst zag op 
6-VII-1953 nabij Gronsveld enkele tien
tallen larven van Alytes (samen met lar
ven van Bombina variegata). 
Munstergeleen. D u ij g h u i s e n et a/. 
(1976) schrijven dat er volgens Staats
bosbeheer in de buurt van Munstergeleen 
enkele jaren v66r 1976 Vroedmeester
padden waren gehoord. Zij vonden daar 
zelf begin IX-1975 een opgedroogde poel 
,bezaaid met dode, half uitgedroogde 
larven" die niet meer te determineren 
waren. Het HGD archief bevat vier mel
dingen: van 20 larven in X-1973 (F. W. 
A. v a n H o o g s t r a t e n); van onge
veer 200 larven op 11-VII-1976 en 8-IX-
1976 (H. Do Is); van twee juvenielen 
(gemetamorfoseerd) op 9-X-1976 (F. W. 
A. Hoogstraten); en van 200 larven 
,dood onder bet ijs" in 1-1977 (G. 
V o r s e I e n). AI deze waarnemingen 
zijn van dezelfde vindplaats bij Munster
geleen. 
Cadier en Keer. C. 1. R a a ij m a k e r s 
nam bier op 18-V-1975 tientallen larven 
waar. 
Geulhem. Op 18-VI-1975 werden bier 
negen exemplaren, jonge en volwassen, 
gezien door F. H. Ens inc k. 
Koulen. R. M e ij e r s nam bier op 22-

VII-1946 twee adulten waar, na eerst een 
week lang iedere avond bet geluid te heb
men gehoord. 
Kunrade. Heiman s (1927) noemde bet 
Kunrader Krijt als waarschijnlijke vind
plaats. Op 22-V-1977 hoorde C. J. 
R a a ij m a k e r s vele exemplaren, en 
zag hij 20 larven, te Kunrade. 
Oirsbeek. F. W. A. van H o o g s t r a
ten zag bier op 7-V-1977 10 larven. 
Savelsbosch. Op 31-VII-1976 nam A. 
V I u g g e n bier 28 jonge padjes en hon
derden larven waar. 
Wintraak. F. W. A. van H o o g s t r a
ten zag bier op 8-VII-1976 6 adulten, 
waaronder een o met eieren, en onge
veer 150 larven. 

DE HUIDIOE SITUATIE VAN 
ALYTES IN NEDERLAND 
In fig. 1 is de toename van de kennis 
van de verspreiding van Alytes obstetri
cans in Nederland in beeld gebracht. 
Het laatste kaartje (i) geeft de huidige 
stand van kennis weer. Doordat bij bet 
uurhokkensysteem aile vindplaatsen bin
nen een uurhok telkens bijeen worden 
genomen, zegt de figuur niets over even
tuele veranderingen in bet aantal be
kende vindplaatsen per uurhok. Men kan 
er niet uit opmaken, hoe bet met de 
Vroedmeesterpad in Nederland is ge
steld. Het enige dat men zou kunnen 
zeggen is dat de soort nog over bet ge
hele gebied in Zuid-Limburg, waar men 
haar op grond van eerdere waarnemingen 
mag verwachten, verspreid voorkomt. Op 
zichzelf is dit at een belangrijk gegeven. 
Zouden de kaartjes van fig. 1 vindplaat-

. sen aangeven, dan zou blijken dat deze de 
laatste jaren sterk in aantal zijn achter
uitgegaan. D u ij g h u i s e n et al (1976) 
kwamen tijdens hun veldwerk in 1975 
in dit opzicht tot treurige ontdekkingen. 
Uit gegevens van Staatsbosbeheer en van 
L. van N i e u wen hoven-Sun i e r, 
en uit bet verslag van D a an (1963) 
leidden zij af dat in de jaren 1959-1964 
op 44 plaatsen in Zuid-Limburg Vroed
meesterpadden (larven) waren waargeno
men. (D a an nam bijvoorbeeld in 1962 
op 36 plaatsen larven waar.) In 1975 
bleken 19 van de 44 poelen te zijn dicht-
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gegooid. Bij slechts vier daarvan werden 
nog volwassen dieren gevonden, die zich 
in aile vier gevallen in naburige andere 
poelen bleken te hebben voortgeplant. 
Bij de nog bestaande poelen werd in 11 
gevallen geen A lyres gevonden, in vijf ge
vallen adulten die andere poelen waren 
gaan gebruiken, en in negen gevallen 
adulten en larven. Slechts negen van de 
44 oude poelen werden dus nog maar 
gebruikt, maar ook in 13 , nieuwe" poe
len werden larven gevonden; twee daar
van waren reeds vroeger als poet be
kend, van vier is de geschiedenis niet 
bekend, en zeven waren pas na 1964.ont
staan of aangelegd (aile op plaatsen 
waarvandaan A lyres · reeds bekend was). 
Dit vermogen tot overstappen op andere 
poelen is een nuttig gegeven. De kon
klusie van D u ij g h u is en et a/. (1976) 
was, dat de afname van broedbiotopen 
(en dus van de soort) vooral te wijten is 
aan het verdwijnen van drinkbakken en 
-poe! en. 

DE TOEKOMST 
Het ziet er dus somber uit voor onze 
Vroedmeesterpadden. De vervanging van 
oude drinkpoeltjes en -bakken voor het 
vee door andere, voor Alytes niet bruik-

bare systemen zet helaas door. Soms 
wordt weiland omgezet in akkerland, 
waarbij veedrinkplaatsen eveneens ve·r
dwijnen. Dit gevaar is overigens al bijna 
25 jaar geleden onderkend door V a n 
W ij k (1956). Op zijn initiatief kocht de 
Staat in 1954 een miniem terreintje te 
Epen, waarbinnen een belangrijke maar 
in dat jaar gedempte poet weer werd 
opengegraven. Reeds in 1955 werd deze 
poet, in , het kleinste natuurreservaat ter 
wereld" weer door Aly tes gebruikt. Ech
ter, de laatste mij bekende waarneming 
van Iarven in deze poet werd gedaan in 
1962 (D a an, 1963). D u ij g h u i s en 
et a/. (1976) vonden er in 1975 geen 
Alytes en vernamen van omwonenden 
dat zij er die zomer slechts een exem
plaar hadden gehoord. Het is mij niet 
bekend wat van deze achteruitgang de 
oorzaak zou kunnen zijn. Onderzoek 
hiernaar zou, met het oog op andere 
soortgelijke acties, van groot belang kun
nen zijn. 

lnmiddels zijn enkele proeven genomen 
met bet aanleggen van nieuwe poelen in 
de direkte omgeving van verdwenen oude 
poelen: een op aandrang van J. Th. t e r 
Horst door Staatsbosbeheer, in 1975 in 
bet Reservaat Kunderberg - en voor zo-
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ver dat in de zomer van 1978 al kan 
worden vastgesteld, met sukses -, en 
een in 1977 te Holset door leden van de 
Werkgroep Limburg van ,Lacerta" (ano
nymus, 1977), waarvan mij nog geen 
resultaten bekend zijn. 

Hebben deze experimenteD kans van sla
gen? Het antwoord hangt samen met dat 
op de vraag, of de achteruitgang van 
Alytes in Zuid-Limburg geheel aan men
selijke invloeden te wijten is, of dat er 
ook andere, meer ,natuurlijke, oorzaken 
zijn. Zoals bet er nu uit ziet, draagt de 
mens in ieder geval sterk tot deze achter
uitgang bij - alhoewel bet ook goed is 
om te bedenken dat hij dan aanvankelijk, 
door bet graven en onderhouden van vee
drinkplaatsen, de verspreiding en in
standhouding van de soort in Zuid-Lim
burg ook lange tijd sterk positief moet 
hebben beinvloed. 
Wanneer de achteruitgang van bet aantal 
mogelijkheden tot voortplanting echter 
de enige oorzaak is van bet verdwijnen 
van Alytes, zouden de experimenteD in 
theorie moeten kunnen slagen. Het lijkt 
dan ook zeker de moeite waard die voort 
te zetten. Tenslotte gaat bet bier niet om 
een uitgesproken ,moeilijke" soort: bet is 
geen kultuurvlieder (vaak worden oude 
muren, stoepen e.d. als domicilie ge
kozen), een populatie is voor de voort
planting blijkbaar niet op een poel ge
fixeerd, en bet water in de poelen be
hoeft niet zeer schoon te zijn (A. Z u i -
d e r w ij k, mondelinge mededeling). En 
hoe bet ook zij, Alytes komt nog steeds 
op een aantal plaatsen voor. 

VERDER ONDERZOEK 
Met bet oog op de hierboven geschetste 
situatie is bet van groot belang dat bet 
voorkomen van Alytes in Limburg, en 
mogelijke veranderingen daarin, onder
werp van voortdurende studie blijven. 
Iedere geinteresseerde kan daartoe bij
dragen door aile waarnemingen over 
Alytes in Limburg te melden aan bet 
adres hoven dit artikel. Volwassen Alytes 
zijn gemakkelijk te herkennen. Het zijn 
kleine, enigszins wrattige, bovenop brui
nige of grijzige diertjes met een kop-

romplengte tot 5 em, en vertikale ellips
vormige pupillen. De pupilvorm onder
scheidt ze van de Gewone Pad -de 
enige soort waarmee ze nog wei eens 
worden verward - die horizontale ellips
vormige tot ronde pupillen heeft. Larven 
van Alytes onderscheiden zich van andere 
kikker- en paddelarven door de ligging 
van bet ademgat, dat zich op de buik
zijde voor bet midden van bet lichaam 
bevindt; de larven kunnen een totale 
lengte bereiken van 40 tot 80 (soms nog 
meer) mm. Volwassen dieren kan men 
verwachten van maart/april tot septem
ber/oktober. Men krijgt ze niet gemakke
lijk te zien, maar wanneer men bet ka
rakteristieke geluid goed kent, geldt bet 
horen daarvan zeker ook als waarne
ming. Larven kan men van mei af ver
wachten, maar omdat larven ook wei als 
zodanig overwinteren, kan men ze eigen
lijk bet hele jaar door te zien krijgen. 
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SUMMARY 
The present paper summarizes data on 
the occurrence of Alytes obstetricans 
(Laurenti, 17{;8) in The Netherlands, 
where the species is restricted to the 
south of the Province of Limburg. Here 
it was discovered for the first time in 
1893. In the maps of fig. 1, all coveting 
10-year periods, observations have been 
plotted together per 5 x 5 km squares 
(black dots refer to one or more obser
vations during the period involved, open 
circles to earlier observations). The spe
cies does not thrive, which may be due 
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largely to the clearing of cattle drinking 
pools since about 1950. These pools are 
often favoured by Alytes for the depo
sition of larvae. It is suggested that ex
periments with newly dug pools in the 
vicinity of cleared old ones should be 
continued. Two such experiments proved 
at Iea5t partly successful. Hopes to save 
this species for the Dutch fauna are 
based mainly on four apparent condi
tions: the species still occurs, be it less 
dense than in earlier years, over most of 
its range; it does not avoid human sett
lements; individual populations are not 
fixed on one and the same pool for 
breeding; the water in breeding pools 
need not be very clean. 
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Fig. 1 
Thamnophis 
sauritus 
proximus, 
volwassen 9. 
Foto: 
M ee rm a n. 

De westelijke lintslang Thamnophis sauritus 
proximus in het terrarium 

lngezonden: januari 1978 
lnhoudsoverzicht: inleiding - de dieren - het 
terrarium - voedsel - ziekten - de kweek -
conclusie - summary - literatuur. 

IN LEIDING 
Het genus Thamnophis is in zijn ver
spreiding beperkt tot noord- en midden
Amerika. Om nauwkeuriger te zijn, van 
het zuiden van Canada zuidwaarts tot 
Costa Rica. Thamnophis s. proximus 
komt voor van zuid-Wisconsin tot zuid
oost-Colorado, en zuidwaarts tot Loui
siana, Texas en oostelijk Mexico. In de 
vrije natuur zou hij een semi-aquatiel Ie
ven leiden, en zeker in de meer droge 
delen van zijn verspreidingsgebied steeds 
dicht in de buurt van water blijven. 
Thamnophis s. proximus is een vrij kle ine 
en slanke slang, maximale Iengle onge
veer 80 em. De grondkleur kan bruin of 
zwart zijn, de buik en de zijstreep zijn 
wit van kleur met een blauwgroen of 
lichtbruin waas. De rugstreep kan geel, 
oranje, rood of bruin zijn. 
In zijn gehele voorkomen lijkt hij erg veel 
op de oostelijke lintslang, Thamnophis s. 
sauritus. Het duidelijkste verschil is dat 
T. s. proximus aan weerszijden van de 
bovenkaak 8 labiale schubben heeft tegen 
7 bij T. s. sauritus. Ook wordt hij vaak 
verward met T. sirtalis. Hij is evenwel 
daarvan gemakkelijk te onderscheiden 
aan de plaats van de Iichte Iaterale streep. 
Als men van de schubben van de buik
schilden af naar boven gaat tellen, be
vindt de streep zich bij T . s. proximus en 
T. s. sauritus op de 3e en 4e schub, ter
wijl de streep bij T. sirtalis zich op de 2e 
en 3e schub bevindt. Bovendien beslaat 
de staart van T. s. proximus )4 tot 1/ s 
van de totale Iichaamslengte, en bij T. 
sirtalis zelden meer dan )4. 



Fig. 2 
Thamnopbis 
sauritus 
proximus, 
volwassen ~ . 
Foto: 
M ee r man. 
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DE DIEREN 
Eind april 1976 schafte ik mij 1 o en 
1 <.? van deze soort aan. Volgens de 
handelaar ging het hier om T. s. sir
talis, maar daar ik al meer ervaren heb 
dat men het met de naamgeving van de 
aangeboden dieren vaak niet zo nauw 
neemt, heb ik later een dood jong opge
stuurd naar H o o g m o e d van bet 
RMNH in Leiden. 
Deze kwam tot de conclusie dat het 
proximus (Say) betrof. Ik ben van me
ning dat de Iiefhebbers wat meer aan
dacht zouden moeten besteden aan de 
naamgeving van hun dieren. Men neemt 
meestal klakkeloos de naam over die de 
handelaar voorschotelt. 
Bij aanschaf waren de dieren resp. 70 en 
43 em lang, waarbij vermeld moet wor
den dat het S? het grootste gedeelte van 
de staart miste. Begin juni van hetzelfde 
jaar werd een tweede S? aangeschaft, dit
maal met een Iengte van 68,5 em. Ook zij 
miste een stukje van de staart. 
Het eerste 2 overleed in juni 1977 in 
zwangere toestand tengevolge van vita
mine 81 deficientie. 

HET TERRARIUM 
Als terrarium gebruik ik een vermaakt 
hoeklijnaquarium met de maten 70 bij 50 
bij 80 em. De rechter zijwand bestaat uit 

een scharnierende deur van transparante 
kunststof, met onderin 5 ventilatie-ope
ningen met 0 van 3 em afgedicht met 
bronsgaas. Ook in de metalen lichtkap zit 
een ventilatie-opening met de maat 25 bij 
4 em. In de Iichtkap zit zowel voor de 
verlichting als voor de verwarming een 
gloeilamp van 150 W die voor een tempe
ratuur van ongeveer 25° C zorgt, midden 
in de bak gemeten. Om de daglichtlengte 
automatisch te regelen is een tijdklok tus
sengeschakeld. 
Aanvankelijk had ik bet terrarium ge
vuld met potaarde, waarin een vrij groat 
aantal planten gepoot waren. Verder 
enige klimtakken en een grote waterbak. 
Spoedig bleek dat deze inrichting niet 
korte tijd uit alsof ze in een meeuwen
voldeed. De planten zagen er na vrij 
kolonie hadden gestaan. Verder waren 
de ruiten voortdurend beslagen, en began 
zich in de vochtige aarde een bloeiende 
mijtenfauna te ontwikkelen, die overi
gens de dieren geen kwaad scheen te 
doen. 
Op een gegeven moment ging het goed 
mis. Een van de smaragdhagedissen (La
certa viridis) waarmee ze destijds het ter
rarium deelden, stierf. Na sektie bleek 
deze overleden te zijn tengevolge van 
een schimmelinfectie in de longen. 
Op aanraden van Z w a r t werd de in
richting van het terrarium nu volledig 
gewijzigd, en is nu als volgt: de waterbak 
van transparant plastic met de maten 
80 bij 15 bij 15 em staat tegen de voor
ruit. Deze wordt nooit verder gevuld met 
water dan tot 3 em onder de bovenrand. 
Het landgedeelte is opgevuld met 'Foetsie 
ba' kattebakkorrels, tot een niveau gelijk 
met de waterspiegel. Er ontstaat dus een 
rand die twee voordelen biedt. Het voor
komt dat er kattebakkorrels, of zelfs stuk
jes vis, die op een schaaltje worden aan
geboden, te water raken. Ten tweede 
komt er niet zo snel water op het landge
deelte mocht een van de slangen wat te 
keer gaan in het water. 
Op het landgedeelte heb ik enige grillige 
dikke takken (uit een oude meidoorn
haag) geplaatst als klimgelegenheid en 
als decoratieve blikvanger. Het terrarium 
bevat slechts een plant, een Canna 
(bloemriet) in pot. Dit is meer om hct oog 



Fig. 3 
Thamnophis 
sauritus 
proximus, 
jong van I jaar 
oud. 
Foto: 
M e erma n. 
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dan om de slangen te plezieren. Enkele 
grote stenen, zo gegroepeerd dat ze 
sehuilgelegenheid seheppen, eompleteren 
het geheel. Zo nu en dan worden de 
takken en de stenen gesehrobd, de plant 
vervangen door een nieuwe, en de katte
bakkorrels ververst. 

YO EDSEL 
In de vrije natuur zal T. s. proximus 
voornamelijk Ieven van kikkers en sala
manders, en zo nu en dan een visje. Re
genwormen worden, a lthans bij mij in het 
terrarium, sleehts bij hoge uitzondering 
geaeeepteerd . Yoor de terrariaan komen 
kikkers en salamanders als voer niet in 
aanmerking, aileen al uit ethisehe over
wegingen. Daarom vormen visjes het aan
gewezen voedsel. Aile soorten vis, bv. 
guppen, zwaarddragers , stekelbaarsjes en 
voorntjes voldoen. Vooral stekelbaarsjes 
zijn bijzonder geliefd. Wei knip ik eerst 
met een klein sehaartje de stekels er af, 
waar het beestje overigens niets van over
komt. Dit verwijderen van de stekels is 
eeht wei noodzakelijk, zoals ik zelf onder
vonden heb. Eens had ik stekelbaarsjes 
gevoerd, waarvan ik niet de stekels ver
wijderd had. De volgende morgen ont
dekte ik dat bij een van de slangetjes de 
borststekels van het visje de slokdarm 
doorboord hadden, en nu zelfs aan weers-

zijden van de hals door de huid naar 
buiten staken. Met een pineet heb ik een 
van de stekels zover mogelijk naar buiten 
getrokken, en daarna met een sehaartje 
vlak boven de huid afgeknipt. Waarna ik 
aan de andere kant preeies hetzelfde 
deed. De slang heeft daarna enkele dagen 
voedsel geweigerd, maar is snel hersteld 
en leeft nog steeds. 
De slangen kunnen overigens behoorlijk 
grote prooien aan ; een volwassen 2 ver
orbert met gemak een voorn van 7 em, 
terwijl een pasgeboren jong een 2 a 3 em 
grote stekelbaars aan kan. 
Om de vis te vangen houden de slangen 
er twee methoden op na: 
1. De slang ligt op een tak boven het 
water loerend naar een vis, de hats in een 
horizontale s gebogen, waarbij de tong 
voortdurend het wateroppervlak raakt. 
Plotseling sehict de kop naar voren, en 
wordt de vis gegrepen. 
2. De slang zwemt geheel onder water 
met geopende bek ·rond. Zodra er wat in 
de bek komt slaan de kaken dieht. Deze 
methode zal waarsehijnlijk ontwikkeld 
zijn voor de visvangst in troebel water. 
De prooi wordt meestal het land opge
sleept, een paar maal tegen een steen ge
slagen, en vervolgens naar binnen ge
werkt. Meestal met de kop naar voren, 
maar ook wei andersom of zelfs dubbel
gevouwen. 
Het grote voordeel van T. s. proximus is 
dat meestal zonder problemen dood 
voedsel aangenomen wordt, hoewel daa r
in zeer duidelijke individuele versehillen 
zijn. Bij de vishandel wordt vis aange
sehaft, die men in porties invriest. Zo 
heeft men voor lange tijd goedkoop voed
sel bij de hand. Gesehikte vissoorten z ijn 
o.a.: wijting, voorn, snoekbaars, ansjovis 
en kabeljouw. Zelf geef ik graag zuider
zeespiering, die in zijn geheel gevoerd 
kan worden. Indien men dode vis 
voert, en zeker wanneer men visfilet 
geeft, is het belangrijk om de vis onge
veer 5 minuten onder te dompelen in 
heet water (80° C). Visvlees bevat name" 
Jijk ecn stof die vitamine Bl vernietigt. 
En een tekort aan Bl kan na verloop van 
tijd de dood van de slang tengevolge 
hebben. Deze stof is niet hestand tegen 
hoge temperaturen, zodat men door heel 



Fig. 4 
Tbamnophis 
sauritus 
proximus. 
Jonge diereo 
kunnen soms erg 
agressief zijn. 
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eenvoudig onderdompelen in beet water, 
nare verliezen kan voorkomen. Wei daar
na nog gistocal o.i.d. over de vis strooien. 
Bovendien geef ik eens in de twee weken 
een verdunde oplossing van V 12 vita
minesiroop over de vis. 
Pasgeboren slangetjes accepteren meesta) 
reeds na een paar dagen reepjes vis. 
Mocht het niet lukken ze aan het eten te 
krijgen, kan men het proberen met kleine 
stekelbaarsjes of kikkervisjes, in een klein 
schaaltje water aangeboden. De volgende 
stap is ze' stekelbaarsjes- maar nu dood 
- op het droge aan te bieden. 

ZIEKTEN · 
Het meest opvallende ziekteverschijnsel 
bij T. s. proximus is het vreemde kronke
len als de slang zich wil voortbewegen. 
De kop beweegt zich dan in een boog 
naar achteren, waarna hij kantelt. Kort
om een soort 'kurketrekker' beweging. 
Dit nare verschijnsel wordt veroorzaakt 

door een gebrek aan vitamine BL Zelf 
heb ik bier een volwassen ~ en een jong 
mee verspeeld. Dat vitamine Bl gebrek 
gemakkelijk te voorkomen is heb ik reeds 

· onder 'voedsel' beschreven. 
. Pas aangescbafte slangen bebben vaak 

last van pokken, tengevolge van bet ver
blijf in een te vocbtige omgeving. Gene
zing is na 3 a 4 vervellingen een feit, in
dien men de dieren in een droog, bygie
niscb terrarium zet. Ernstige gevallen kan 
men eventueel met wat jodium aanstip
pen. Heel ernstige aantastingen moeten 
bebandeld worden met een injectie met 
een vitaminepreparaat, hetgeen een serie 
snel opeenvolgende vervellingen tot ge
volg heeft. 
Dat ik zo betrekkelijk weinig last heb 
gebad van ziekten, moet voor een be
langrijk gedeelte worden toegeschreven 
aan de hygieniscbe inrichting van bet ter
rarium. Daar mag nog wei eens extra op 
gewezen worden. 

DE KWEEK 
T. s. proximus is een gemakkelijk te kwe
ken dier. Speciale condities om paringen 
te bewerkstelligen schijnen niet nodig te 
zijn. Ook zijn de paringen in het terra
rium niet seizoengebonden, ondanks bet 
feit dat de tijdklok met de seizoenen mee 
een wisselend aantal uren Iicht aanbood. 
Een bewust doseren van de daglichtlengte 
zoals bij Elaphe guttata (Van R i e I, 
1977) is bier dan ook overbodig. 
Wei dient het in bet terrarium rustig te 
zijn, dus niet al te veel dieren, hoewel 
een klein groepje paringsstimulerend 
schijnt te werken (Z w a r t, pers. med.). 
Ook het aantal eventuele medebewoners 
beperkt houden. Verder blijft T. s. proxi
mus vrij scbuw, en kan werkelijk in een 
wilde paniek geraken als men iets in het 
terrarium doet, bv. de voorruit schoon
maken. Dus rustig aan, en niet onnodig in 
het terrarium komen. 

Hieronder Jaat ik het verslag volgen van · 
een paring waargenomen op 16 december 
1976, overgenomen uit het notitieboek. 
11.00 uur. Het ~ glijdt van een boom
stammetje over de grond. Het cJ ligt 
grotendeels op de rug van het ~ met zijn 
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kin stijf op haar rug gedrukt. Beide die
ren kruipen tussen de stammetjes door, 
het cJ komt iets omhoog langs bet ~, en 
strijkt met zijn kin over baar kop. Krult 
vervolgens :!ijn staart onder die van bet 
~ en zoekt haar cloaca op. Moet daarbij 
iets achteruit, waardoor hij met zijn kop 
op de hals van het ~ komt te liggen. 
Strijkt ook nu enige malen met zijn kin 
over haar bals. Het lichaam van bet cJ 
begint nu met tussenpozen hevig te 
schokken. Door de Jigging van de beide 
dieren kan ik niet zien of er werkelijk 
een paring plaatsvind. Het ~ ondergaat 
alles alsof er niets aan de hand is. Pas 
om 13.30 uur gaan de beide dieren uit
een. 

Vaak is het cJ bijzonder actief, en poogt 
dagen acbtereen tot paring te komen, om 
daama wekenlang niet geinteresseerd 
zijn. De meeste pogingen lopen overigens 
op niets uit. Of dit misschien komt om
dat het ~ niet in de juiste stemming is, 
is mij niet duidelijk geworden. T. s. 
proximus is als aile Thamnophis ovovivi
paar. Dat wit zeggen dat de jongen in 
een eivlies geboren worden, en daar on
middellijk uitkruipen. Hoelang de dracht 
duurt, durf ik niet precies te zeggen. 
Maar 3 maanden is een waarschijnlijke 
waarde, zoals uit onderstaande gegevens 
valt af te leiden. 

4- 6-'76 Aangeschaft. 
25- 6-'76 7 jongen geboren. 
16-12-'76 Paring(?) gezien, gew. 94 g. 
25- 1-'77 Paring(?) gezien. 
16- 5-'77 Gewicht 107 g. 
2- 6-'77 7 jongen geboren, waarvan 

niet levensvatbaar, gewicht nu 
75 g. 

6- 6-'77 Paring(?) gezien. 
25- 7-'77 Gewicht 108 g. 
25- 8-'77 Gewicht 110 g. 
4- 9-'77 8 jongen geboren, gewicht nu 

82 g. 

Meestal stopt bet ~ enkele dagen tot een 
paar weken v66r de geboorte van de jon
gen met eten, terwijl ook het gedrag zich 
wijzigt. Zo veranderde ze bij mij in een 
verwoed zwemmer, en kon ze uren op 
een tak liggen, terwijl ze zich anders 
meestal op de bodem van het landgedeel-

te ophield. Pas een paar dagen na de ge
boorte keerde langzaam bet normale ge
dragspatroon terug. 

Zodra de jongen bet eivlies doorbroken 
hebben, kruipen ze kwiek bet terrarium 
rond, om zich na een paar minuten onder 
een steen o.i.d. te verstoppen. De volwas
sen dieren trokken zich van de jongen 
niets aan. Niettemin heb ik telkens de 
jongen zo snel mogelijk verwijderd, om 
ze gescheiden van de ouderdieren op te 
kweken. Bij een goede verzorging groeien 
de jongen snel op, en kunnen op een 
leeftijd van 1 a 1,5 jaar geslachtsrijp zijn. 
Bij de geboorte is de lengte 19 tot 21 em, 
na 2 maanden 25 tot 28 em, na 14 maan
den 44 tot 66 em. 

CONCLUSIE 
Thamnophis sauritus proximus is een 
zeer goed te houden sl~ng, ondanks bet 
feit dat het dier altijd schrikachtig blijft. 
Kweek is zeer goed mogelijk en moet 
binnen niet al te lange tijd wildvang
importen overbodig kunnen maken. 
Waarbij bet misschi~n wenselijk is dat 
enige kwekers van dit dier kontakt met 
elkaar onderhouden, teneinde inteelt te 
voorkomen. 

SUMMARY 
The author describes the snake Thamno
phis sauritus proximus (S a y), and how 
one might identify it. He also gives a de
tailed description of his terrarium, wich 
is maintained as hygienically as possible. 
Thamnophis s. proximus reproduced in 
the terrarium. and the author con
cludes that this beautiful snake is rela
tively easy to keep. 
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Geslaagde kweek van de reuzenschildpad van 
Aldabra, Testudo gigantea gigantea 
lngezonden: december 1976 
Inhoudsoverzicht: inleiding - onbevruchte 
eieren - verblijfplaats en voedsel - be
vruchte eieren - jongen - groei - ter
raria - summary - literatuur. Vertaald 
uit het Duits en bewerkt door A. J. Z w i
n en berg. 

INLEIDING 
In 1947 importeerde de 'Taronga Die
rentuin' in Sydney, Australie, een onbe
kend aantal jonge reuzenschildpadden 
van het eiland Aldabra in de Indische 
Oceaan, een van de minstens 3 geogra
fische rassen van de bekende Seychel
lenreuzenschildpad Testudo gigantea 
(Schweiger). Deze bijna zwarte land
schildpad lijkt zeer sterk op de naver
wante Galapagosreuzenschildpad (Testu
do elephantopus). Beide soorten doen 
hun naam eer aan, want zij kunnen uit
groeien tot reusachtige dieren met een 
rugpantser van 110 tot 120 em. Toch 
zijn ze gemakkelijk van elkaar te onder
scheiden - Testudo gigantea heeft na
melijk aan de voorrand van bet rug
pantser een nekschild (nuchale), dat bij 
Testudo elephamopus tevergeefs gezocht 
zal worden. Ook bij de ondersoort Tes
tudo g. gigantea in de dierentuin van 
Sydney was dit kenmerkende nekschild 
aanwezig. Bij aankomst in Sydney zou
den de schildpadjes ongeveer 300 mm 
gemeten hebben, doch juiste opgaven 
daaromtrent ontbreken. In 1967., het jaar 
waarin de auteur van dit artikel de rep
tielen-afdeling in de Australische dieren
tuin overnam, waren er nog 2 volwas-

sen mannetjes en 3 volwassen vrouwtjes 
aanwezig. Een van de vrouwtjes stierf 
kort daarna. 

ONBEVRUCHTE EIEREN 
De dieren hebben een buitenverblijf van 
flinke afmetingen tot hun beschikking, 
dat ze overigens moeten delen met een 
aantal Galapagosreuzenschildpadden. 
Binnen deze verblijfplaats bevindt zich 
een verwarmd onderkomen, alsmede en
kele grote bomen, die overdag voor de 
nodige schaduw· zorgen. Ook is er een 
vijver, die voor de kolossale dieren he
laas te ondiep is. Tussen 1967 en 1972 
werd herhaaldelijk waargenomen, dat er 
pogingen tot paren ondernomen werden. 
Elk jaar ook werden er door de vrouw
tjes eieren gelegd, die evenwel verspreid 
in het zand afgezet werden en altijd mis
vormd waren. Ze waren omgeven door 
een onregelmatige kalkachtige schaal 
van 4-5 mm dikte en bleken, ondanks 
hoopvolle verwachtingen, bovendien on
bevrucht. 

VERBLIJFPLAATS EN VOEDSEL 
Kennelijk schortte er iets aan de ver
blijfplaats van de dieren en aan het ver
strekte voedsel. Besloten werd daarom 
het buitenverblijf, dat grotendeels uit 
een onbegroeid zandgedeelte bestond, 
met gras te Iaten begroeien. Daarnaast 
werd door voortdurend langzaam Iaten 
overlopen van het waterbekken bereikt, 
dat vooral in de nabijheid van de vijver 
een grote vochtigheid heerste, terwijl 
hier en daar het water in kuilen bleef 
staan. Ook in het verstrekte voedsel 
werden veranderingen aaneebracht. De 
dieren kregen in het vervolg tweemaal 
in de week een mengsel van bananen, 
appels, tomaten. komkommers, wortels 
en sla aangeboden. Daarnaast werd. 
eveneens tweemaal in de week. een ern
mer 'Baseler Menschaffen Mischung' 
verstrekt. Dit deegachtige mengsel, dat 
hoofdzakelijk aan mensapen wordt ver
strekt, bestaat uit voornamelijk Iicht ver-



No. geboren 
I 23.09.76 
2 25.09.76 
3 27.09.76 
4 28.09.76 
5 29.09.76 
6 30.09.76 
7 01.10.76 
8 06.10.76 
9 14.10.76 

Tabel 1. 
Over7.icht van 
geboorteda ta, 
-gewichten (in 
grammen) en 
pantserafme
tingen (in mm) 
van 9 Aldabra 
Reuzenschild
padden, Testudo 
gigantea gigantea 

Tabel 2. 
Overzicht van 
gewichten en 
afmetingen op 
15.12.76 van 
dezelfde Aldabra 
Reuzenschild
padden (no. 6 
is bij de geboorte 
gestorven) als uit 
tabel 1. 

' 
No. gewicht 
1 126.1 
2 106.2 
3 116.4 
4 116.8 
5 96.7 
7 103.7 
8 106.2 
9 64.2 

carapax- plastron- plastron-
gewicht Iengle lengte breedte 

53.3 81 56 45 
58.3 75 56 49 
56.6 75 55 45 
53.5 70 53 50 
56.5 74 52 50 
49.1 64 39 -
57.3 73 54 50 
58.9 76 55 48 
49.2 73 53 47 

teerbare plantaardh!e kindervoeding. 
waaraan aile noodzakelijke vitaminen en 
sporenelementen zijn toegevoegd. 

BEVRUCHTE EIEREN 
Deze veranderingen bevielen de dieren 
uitstekend. Bovendien konden ze zo 
zachtjes aan ook bet eerste gras naar 
binnenwerken. In de daaropvolgende ja
ren werden bij herhaling paringspogin
gen waargenomen, waarbij de mannetjes 
knorrende en grommende geluiden 
voortbrachten. Helaas werden ook thans 
de eieren nog zeer verspreid afgezet en 
bleken ze nog steeds onbevrucht te zijn. 

Op 15 april 1976 vertoonde een van de 
vrouwtjes eindelijk een afwijkend ge
drag. Ze groef een ongeveer 25 em diep 
gat en zette daarin 13 eieren af, die er 
ogenschijnlijk goed uitzagen. Ze hadden 
de afmetingen van een tennisbal. On
middellijk werden de eieren weer opge
graven om ze kunstmatig uit te broeden. 
De methode, die daarvoor in Sydney 
wordt aangewend, Iijkt nogal primitief in 
vergelijking met de gebruikelijke metho
den in andere instituten. De resultaten 
zijn in een lange reeks van jaren echter 
dusdanig suksesvol geweest, dat bet zin
loos zou zijn er thans van af te stappen. 
Een eenvoudig plastic bakje wordt aan 
de binnenzijde met vochtige papieren 
handdoeken bedekt. De eieren worden 
zodanig gelegd, dat ze tegen elkaar ko-

carapax- plastron- plastron-
lengte lengte breedte hoogte 

114 75 64 46 
104 70 61 43 
105 75 61 43 
107 72 62 42 
98 72 60 45 

101 73 59 39 
98 76 60 40 
84 62 51 as 

men te liggen en hierover wordt dan 
weer een vochtige papieren handdoek 
gelegd. Nadat bet bakje is afgesloten, 
wordt dit op een donkere plaats ergens 
in bet reptielenhuis opgeborgen. De tem
peratuur, die met een thermostaat gere
geld wordt, schommelt bier altijd tussen 
de 28 en 30° C. 
Na 3 maanden werd een van de eieren 
ter inspektie geopend; dit bleek onbe
vrucht te zijn. De teleurstelling was 
groot. Aan de overige 12 eieren werd 
daarna geen aandacht meer geschonken. 
Op de morgen van de 25e september 
1976 zou bet broedbakje schoongemaakt 
en de eieren vernietigd worden. Intussen 
waren er 162 dagen verstreken sedert 
de eieren gelegd waren. Groot was de 
verbazing, toen bij het openen van bet 
bakje 2 gezond uitziende schildpadjes 
ontwaard werden, die opgewonden over 
de nog aanwezige eieren klauterden. 

JONGEN 
In een periode van 21 dagen werden er 
in totaal 9 schildpadjes geboren. wat 
een uitkomstpercentage van 680/o ople
vert. In vergelijking met de resultaten 
van een broedstation op Aldabra, waar 
'slechts' een percentage van 500/o be
haald werd, is dit een alleszins accepta
bele opbren~st te noemen. De jongen 
werden genummerd in de volgorde 
waarin ze geboren werden, zodat voor 
de diertjes afzonderlijk aantekeningen 
omtrent groei en gewicht konden wor
den bijgehouden. Tabel 1 geeft een over
zicht van geboortedata ,grootte en ge
wicht bij geboorte, label 2 geeft grootte 
en gewicht van de dieren weer op een 
leeftijd van ongeveer 2-21/2 maand. Ove
rigens worden de dieren elke 3 dagen 
gewogen en eenmaal in de maand ge
meten. Jong no. 6 was aileen maar in 
staat de eischaal ·te doorbreken en stierf 
v66rdat bet bet ei kon verlaten. 

Gedurende de eerste week van hun Ieven 
namen de jonge schildpadjes geen enkel 
voedsel tot zich en verloren dan ook 
iets aan gewicht. In de tweede week 
werd dat echter anders en begonnen ze 
geestdriftig te eten van bet rijk gevarieer
de menu, dat hen voorgezet werd. Da-
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gelijks werkten ze flinke hoeveelheden 
groente en fruit van gevarieerde samen
stelling naar binnen, alsmede luzerne, 
grassen, hooi, paardebloemen (bloemen 
zowel als bladeren), meelwormen en 
vliegepoppen. Ook Hibiscus sp. worden 
op prijs gesteld (van dit geslacht van ca. 
300 heesterachtige planten, herbergt 
Australie er vele tientallen). 

GROEI 
Van ander~ dierentuinen was reeds ver
nomen, dat de dieren ontzettend snel 
kunnen groeien, vooral als bet voedsel ge
varieerd is en veel voedingsstoffen 
bevat.. Ook in Sydney was dat bet geval. 
Sommige dieren zagen kans in 2 maan
den tijds hun geboortegewicht te verdub
belen (zie tabel 2). Een enkeling kwam 
daar zelfs nog bovenuit. Om deze snelle 
groei binnen grenzen te houden, werden 
de schildpadjes in hun derde levens
maand op een streng dieet geplaatst. 
Slechts eenmaal in de week krijgen ze 
nog een gevarieerd en overvloedige 
maaltijd voorgezet, terwijl ze zich de 
overige 6 dagen tevreden moeten stellen 
met gras, hooi en bloemen. Een te snelle 
groei kan tot vergroeiingen van bet 
pantser leiden. soms in zeer ernstige ma
te. In San Diego en Honolulu werd dit 
ervaren bij jonge schildpadjes van de 
zeldzamere Galapagosreuzenschildpad 
(Testudo elephantopus). Overigens was 
dit de eerste keer dat met sukses in een 
dierentuin · gekweekt werd met T estudo 
g. gigantea. 

TERRARIA 
De schildpadjes in Sydney hebben 2 ter
rariums tot hun beschikking. Het ene 
bestaat in feite uit niets anders dan een 
goed afsluitbare (om diefstal tegen te 
gaan) gazen kooi, waarin de dieren bij 
goed weer elke dag 1 - 2 uur een zonne
bad nemen. Het andere terrarium is ge
heel uit bout vervaardigd. Uit hygieni
sche overwegingen wordt de bodem 
aileen met een stuk papier bedekt, dat 
elke dag vernieuwd wordt. In bet ge
deelte waar geen Iicht doordringt is een 
laag stro aangebracht, waarin de reptie
len graag wegkruipen. Een ondiepe wa-

terbak maakt de inrichting compleet. De 
schildpadden hebben, gezien de her
komst van de soort, behoefte aan een 
hoge luchtvochtigheid. Dit wordt verkre
gen door meerdere keren per dag te 
sproeien. 

SUMMARY 
In 1947 the 'Taronga Zoo' of Sydney 
(Australia) imported a number of young 
Aldabra tortoises, Testudo gigantea 
gigantea (S c h w e i g e r). Two males 
and two females grew up to true giants, 
made mating attempts and on numerous 
occasions the females laid eggs, but 
until 1976 nothing else happened. The 
eggs were cast loose · in the sand, mal
formed and in each case infertile. 
Finallv, on April 15th, 1976, one of the 
two females changed its behaviour pat
tern. It dug a hole of approx. 25 em 
depth in the sand and deposited 13 eggs. 
Immediately the eggs were dug up and 
incubated artificially. After an incuba
tion of 162 days, two fully hatched, very 
lively tortoises were found in the plastic 
incubator on the morning of September 
25th, 1976. A total of nine tortoises 
hatched over a period of 21 days, which 
prooves a fertility rate of 680/o. 
Only in the second week of their life the 
hatchlings began to eat and devoured 
large varieties of food daily. Lucerne, 
different grasses, brawn, minced carrots, 
apples as well as mealworms and fly
pupaes were readily taken. Authorities 
warned about a too rapid growth, which 
may result in serious shell deformations. 
For that reason the diet of the tortoises 
is carefully watched. From the third 
month they get a copious and nutritious 
meal once a week, while the remaining 
6 days they must be contented with 
grasses, hay and blossoms. 
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