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Vipera /ebetina schweizeri 

IN LEIDING 
De ,Commissie Bedreigde Reptielen en 
Amphibieen", waartoe de auteur behoort, 
stelt zich ten doel een bijdrage te leveren 
aan het behoud van zowel de inheemse 
als de uitheemse herpetofauna. Een van 
de wijzen waarop dat gebeurt is door het 
geven van informatie middels artikelen in 
, Lacerta". 

Dit artikel is gewijd aan een slange
soort, die op nog geen enkele wijze be
scherming geniet. Integendeel, de Levan
tijnse Adder van de Cycladen, Vipera 
lebetina sclnveizeri, We r n e r 1935, 
wordt zowel door de lokale bevolking 
a ls door toeristen en professionele van
gers sterk vervolgd, wat binnen afzien
bare tijd het verdwijnen van dit reptiel 
tot gevolg kan hebben. 

VERSPREIDING 
De Levantijnse Adder (Vipera lebetina) 
heeft een verspreidingsgebied dat zich 

uitstrekt vanaf Noord-Afrika (Marokko, 
Algerije en Tunesie) tot diep in Azie 
(uiterste grens India). De soort kan in 
een groot aantal geografische rassen 
onderverdeeld worden, die zowel in 
grootte als in kleur, beschubbing en soms 
in gedrag van elkaar verschillen. Zo kun
nen exemplaren van noordelijk Afrika 
aanzienlijk Ianger (tot 2 m) en forser zijn 
dan vertegenwoordigers van de centraal
aziatische ondersoort Vipera lebetina 
turanica. Overigens behoeft de soort aan
gaande z'n variabiliteit een diepgaand 
onderzoek, want of aile beschreven on
dersoorten (ca 10) als geldige rassen 
aangemerkt kunnen worden, is twijfel
achtig. Daarentegen is het ook niet uit
ges]oten, dat nog nieuwe ondersoorten 
ontdekt zullen worden Een van de onge
Jwijfeld valide ondersoorten is Vipera 
/ebetina sclnveizeri, die alleen op enkele 
eilanden van de tot het Griekse grondge
bied behorende Cycladen voorkomt. Dit 
is het enige ras van de Levantijnse Adder, 
waarvan de gehele populatie zich binnen 
Europa ophoudt. Vipera lebetina obwsa 
komt zowel in Oost-Europa (Turkije) als 
in Azie voor. 
De ondersoort van de Cycladen komt 
merkwaardig genoeg op slechts een vier
tal van deze uit 39 eilanden en eilandjes 
bestaande eilandengroep voor, en wei op 
Milos, Kimolos, Polyegos en Siphnos. 
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Fig. 1. 
De Cycladen 

Fig. 2. 
De Cycladen zijn 
van vulcanische 
oorsprong. Soms 
kan men nog 
een actieve vul
kaan ontmocten, 
zoals hier onder 
de kust van het 
eiland Santorini. 
Foto: G r i e k s 
Verkeers-
b urea u. 

Volgens sommige herpetologen behoort 
ook het eiland Kythnos tot zijn versprei
dingsgebied, doch dit is wei zeer twijfel
achtig. Zingg (1968), die in 1963 dit 
vlakke en groene eiland afstroopte op 
zoek naar aanwijzingen dat de Levan
tijnse Adder ook hier voorkwam, vond 
daarvoor geen enkel bewijs. Herders ver
telden hem nog nimmer een gifslang op 
het eiland ontmoet te hebben en uit an
dere bron vernam hij hetzelfde. 

ENKELE BIJZONDERHEDEN 
VAN DE CYCLADEN 
De 39 eilanden van de Cycladen, waar
vah er 24 bewoond zijn (totaal 90.000 
inwoners) vormen een gedeelte van een 
uit honderden eilanden bestaande archi
pel in het zuidelijke deel van den Ege
ische Zee. De eilanden zijn zo genoemd 
omdat zij in een cirkel om het destijds 
bij de Grieken heilige Dilos gegroepeerd 
liggen, kunnen in drie groepen opgesplitst 
worden, te weten: de oostelijke, de cen
trale en de westelijke Cycladen. De 
verspreiding van Vipera lebetina schwei-



Fig. 3. 
Oleander in een 
droge (rode) 
bergbeek. 
Foto: His. 
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zeri beperkt zich tot de laatste groep. 
Drie van de vier eilanden waar de Levan
tijnse Adder voorkomt, zijn bewoond en 
tellen in totaal slechts zo'n 9000 inwo
ners. Het onherbergzame Polyegos is on-
bewoond. · 
Milos, met een oppervlakte van ca 150 
km2 en een inwoneraantal van 6000, is 
het grootste en meest bekende eiland van 
de vier. Door de aanwezigheid van een 
vliegveld en doordat een veerboot bijna 
dagelijks vanuit Piraeus naar de haven 
Adamanda vaart, wordt het door betrei<
kelijk vee! toeristen bezocht. Milos is 
vooral bekend geworden door de ontdek
king aldaar van het beeld de , Venus van 
Milo". Het eiland bestaat grotendeels uit 
vulkanisch gebergte (hoogste punt ca 
800 m hoven de zeespiegel). De begroei-

ing is niet uitbundig en bestaat veelal uit 
hoog, stekelig gras en uit stekelige strui
ken. Dit struweel, dat veel op de Franse 
,maquis" lijkt, wordt ,phrygana" ge
noemd. Yooral in en langs veelal droge 
bergbeken (in het Grieks , potamoi") 
groeit vee[ Poterium spinosum (een 
Rosacae), evenals trouwens Juniperus 
oxycedrus (een jeneverbes-achtige). In de 
droge beddingen, waar dikwijls rood
achtige stenen liggen, hebben ook Olean
derstruiken (Nerium oleander) het goed 
naar de zin. Het eiland herbergt weinig 
echte bosgebieden - wei zijn er cultuur
streken met olijf- en vijgebomen. Het met 
stenen bezaaide Milos heeft uiteraard een 
mediterraan klimaat, d.w.z. vee! zonne
schijn en betrekkelijk weinig regen. De 
zomerregens zijn bij temperaturen van 
35° C of meer spoedig verdampt; de 
winterregens daarentegen kunnen soms 
overvloedig zijn en de in de zomer droge 
potamoi voeren dan behalve onstuimig 
water vanaf de hellingen ook stenen en 
aarde mee naar de lagerliggende streken 
en naar zee. Aan de westkust en in het 
gebied van Probata zijn moerasgebieden 
te vinden. De Jente zet al vroeg in, om
streeks februari , terwijl de herfst later 
dan bij ons aanvangt. 
Kimolos en Polyegos verschillen niet zo
veel van Milos, afgezien dan van de 
grootte, doch zij zijn wei minder groen. 
Siphnos, dat een oppervlakte van 74 km2 
heeft, is vooral beroemd geworden door 
zijn goud- en zilvermijnen en begint 
Jangzamerhand ook bij toeristen wat 
meer in de belangstelling te komen. Ar
temona b.v. is bekend om zijn pitoresque 
windmolens. Daar aile eilanden van vul
kanische oorsprong zijn, vertoont het 
Iimdschap veel gemeenschappelijke ken
merken, ook wat de flora betreft. 
De opmerkelijke verspreiding van Vipera 
lebetina sclnveizeri binnen de Cycladen 
heeft te maken met de wordingsgeschie
denis van deze en andere eilandengroe
pen. In het jonge Plioceen (ruim 1 mil
joen jaar geleden) zou een groot gedeelte 
van de EgeYsche Zee nog uit land bestaan 
hebben met verbindingen met het tegen
woordige vasteland van Griekenland. Wei 
ontstonden er in die tijd al brede zee
armen, die de Cycladen o.a. van de Pelo-



Fig. 4. 
De bcgrociing 
op Milos is nict 
uitbundig. 
Foto: His. 
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ponncsos scheidden. Werking in de aard
korst, ijstijden en stijging van het zeepeil 
deden vervolgens de vele tientallen eilan
den in de Ege"ische Zee ontstaan, doch 
toen had Vipera /ebetina al kans gezien 
zijn verspreidingsgebied vanuit Klein
Azie tot aan de Cycladen uit te breiden. 
Toen ook deze laatste verbinding (met 
Klein-Azic) verbroken werd (zo'n 
300.000 jaar geleden) raakte de Levan
tijnse Adder geheel gei"soleerd, wat af
wijkingen in lichaamsbouw en gedrag in 
de hand workte. Mogelijk vormden de 
Cycladen tijdens het Pleistocene tijdvak 
nog cen of meerdere grote eilanden, die 
later door verdere stijging van de zee in 
kleinc re eilanden uiteenvielen, wat de 
aanwezigheid van Vipera lebetina op 
slechts 4 eilanden zou kunnen verklaren. 

UITERLIJK 
De Levantijnse Adder van de Cycladen 
onderscheidt zich wat uiterlijk betreft 
niet van de doorsnee-adder. De kop is 
fors en driehoekig en steekt duidelijk 
van de hals af. Het Iichaam is gedrongen 
en dik; de korte staart eindigt vrij ab
rupt in een punt. De neus is afgestompt, 
wat hem de Engelse naam ,Blunt-nosed 
Viper" bezorgde. 

Vipera lebetina schweizeri is meestal 
korter dan 85 em, bij uitzondering 1 m 
of Ianger en kenmerkt zich gewoonlijk 
door de aanwezigheid van 23 rijen dor
sale, gekielde schubben, waarmee hij 
zich duidelijk onderscheidt van o.a. 
Vipera lebetina obtusa, die 27 schubben
rijen heeft, evenals trouwens Vipera /. 
lebetina, die op het eiland Cyprus voor
komt. De ,Cycladen-Adder" heeft ver
der 148-160 ongekielde ventralia (buik
schilden); 33-45 subcaudalia (onder
staartschilden), welke bij het mannetje 
varieren van 40-45 en bij het vrouwtje 
van 33-41 ; 9-12 supralabialia (bovenlip
schilden), waarvan gewoonlijk het 4e en 
5e onder het oog gelegen zijn. Tussen 
het oog en deze schilden 2 tot 3 rijen 
kleine schildcn, waarmede overigens bij
na de hele kop bedekt is. 
Op het feit, dat de Levantijnse Adder 
veel variatie in kleur en tekening ver
toont, werd reeds eerder gewezen. Maar 
ook binnen een ondersoort treffen we 
wat dat betreft weinig uniformiteit aan. 
De grondkleur van volwassen dieren kan 
grijsachtig, bruinachtig of zelfs geelachtig 
zijn met al dan niet duidelijke donker
bruine, groenachtige, grijze, nagenoeg 
zwarte of rossige vlekken, die soms een 
regelmatig vlekkenpatroon vormen, dat 



Fig. 5. 
De Levantijnse 
Adder zont vcel, 
doch meestal in 
de buurt van 
water om bij 
gevaar een vcilig 
heenkomen in te 
zoe ken. 
Foto: His. 
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zich tot in de nek voortzet. Kleur en 
tekening zijn bij mannctjes doorgaans 
duidelijker dan bij vrouwtjes; op Kimo
Ios bebben beide geslacbten ecbter een 
even duidelijke tekening. Tekening en 
kleur maken dat bet dier in zijn natuur
lijke omgeving nauwelijks opvalt en zo
lang bet onbeweeglijk blijft liggen moet 
men er (bijna) op trappen om bet te 
ontdekken. Zoals reeds eerder opgemerkt 
zijn de beddingen van de droge potamoi 
roodacbtig van kleur, wat een gevolg is 
van bet sterk ijzerhoudende water dat er 
op onregelmatige tijden doorstroomt. In
dien er nog slecbts een dun stroompje 
resteert, dan ziet bet water er roodachtig 
uit. S c h wei z e r, die in 1931 melding 
maakte van het voorkomen van Vipera 
lebetina op Milos en waarnaar de onder
soort in 1935 door Werner vernoemd 
werd, raakte in vervoering toen hij in 
deze omgeving een steenrode Levantijnse 

Adder aantrof. Ook andere herpetologen 
hebben een cnkele keer bij de rode beek 
deze kleurvarieteit vaak zonder enige 
tekening aangetroffen. Alhoewel zeld
zaam, is hij volgens mijn laatste infor
matie echter minder zeldzaam dan altijd 
aangenomen werd, terwijl het voorkomen 
ook niet aileen tot de rode potamoi be
perkt is. 
De ventrale lichaamszijden zijn Iichter 
van kleur dan de dorsale en doorgaans 
getooid met donkere vlekjes. 

LEVENSWIJZE EN VOEDSEL 
De beschrijving van de eilanden waar 
de , Cycladen-Adder" voorkomt, geeft 
een beeld van zijn biotoop, zij bet slechts 
oppervlakkig. De adder heeft een zekere 
voorkeur voor zonnige plaatsen in de 
buurt van water, waarin hij bij gevaar 
v~rdwijnt. Alboewel in feite een nacht
dier, is hij overdag regelmatig waar te 
nemen, althans wanneer men erin slaagt 
hem te ontdekken. In voor- en najaar 
Iigt het dier een groot gedeelte van de 
dag in de zon, in de zomer aileen 's mor
gens vroeg en in de namiddag. De winter 
wordt onder stenen en in spelonken door
gebracbt. Overigens is de slang niet aan 
een bepaald habitat gebonden. In droge 
beekbeddingen, op zonnige hellingen en 
in moerassige streken voelt bij zicb even
geed thuis. Een merkwaardige gewoonte 
vormt bet klimmen in struiken. Hij kan 
uitstekend klimmen en is regelmatig in 
het struikgewas aan te treffen tot een 
boogte van zo'n 3 m. Vooral in de berfst 
is dat h.et geval, wanneer de Cycladen 
bezocbt worden door ontelbaar vee! trek
vogeiHes op weg naar het warme zuiden. 
Dit klimmen houdt waarschijnlijk aileen 
verband met het verwerven van voedsel 
(M e r ten s, 1966, 1966a) en is ook 
van andere ondersoorten van de Levan
tijnse Adder bekend (B o g d a n o v et al. 
1965), evenals trouwens van andere ad
dersoorten. 
Tijdens de oogsttijd zijn regelmatig ad
ders onder graanschoven en booioppers 
te vinden, waar ze op zoek zijn naar 
muizen. De Levantijnse Adder jaagt be
halve op muizen en ratten ook op andere 
kleine zoogdieren, op vogels en zelfs op 



Fig. 6. 
Vipera lebetina 
schweizeri, hier 
op stenen langs 
een bergbeek, 
beschikt over 
uitstekende 
schutkleuren. 
Foto: His. 
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hagedissen. Met zijn gifapparaat is hij in 
staat een muis binnen tien seeonden te 
doden. Het slaan van de prooi gebeurt 
met zo'n ongelooflijk grote snelheid, dat 
men dit met het blote oog maar ter
nauwernood kan volgen. Ofsehoon in de 
litcratuur staat, dat Vipera lebetina 
schweizeri niet agressief is en gehecl op 
zijn sehutklcur vertrouwt (hij sist aileen 
luid als hij beetgepakt wordt), dient men 
toch wei rekening te houden met het feit, 
dat deze soort tot de gevaarlijkste gif
slangen van Europa behoort (C I a e s -
sen, 1977). 
Een beet van de Levantijnse Adder kan 
voor de mens fatale gevolgen hebbcn. 
Vandaar dat hij op de Cycladen door de 
lokale bevolking zeer gevreesd wordt en 
als gevolg daarvan bij aantreffen onmid
dellijk . gedood wordt. De gevolgen van 
zo'n beet voor de mens worden uitvoerig 
besehreven door Marin k e II e (1959). 

VOORTPLANTING EN JONGEN 
Er is nogal wat verwarring omtrent de 
voortplantingswijze van de Levantijnse 
Adder. In de ene publikatie spreekt men 
over een levendbarende (vivipare) slang, 
in andere daarentegen over eierleggend 
(oviparie). Seide beweringen zijn juist 
gebleken. Ruwweg kan gestcld worden, 
dat in het oostelijke gedeelte van hct ver
spreidingsgebied de vrouwtjes eieren af
zetten en dat overal elders levende jon
gen geboren worden (V o g e I, 1963). De 
vorm van levendbaren is geen eehte vivi
parie, doeh ovoviviparie, dat wil zeggen 
dat de eieren in het liehaam van het 
vrouwtje tot ontwikkeling komen (in de 
eileider) en dat op het moment van leg
gen de dunne , eisehaal", wat niet meer 
dan een vliesje is, verbroken wordt. Men 
zou ovoviviparie met ,eier-levendba
rend" kunncn vertalen. Een en ander 
houdt verband met het heersende klimaat 
in het gebied waar het reptiel voorkomt. 
Stewart (1971) maakt melding van 
het feit, dat de Levantijnse Adder in de 
Kaukasus geen eieren afzet, terwijl dit 
elders in Rusland wei het geval is. 
Pet z o I d (1973) vermeldt dat Vipera 
lebetina lebetina op Cyprus levende jon
gen ter wereld brengt. Ook hier dus uit
zonderingen op de regel. 
Vipera /ebetina sclnveizeri is ovipaar. Een 
vrouwtje zet omstreeks juli 3-6 eieren 
af, die een gemiddelde lengte van 3,5 em 
hebben en een grootste brcedte van 2 em. 
Afhankelijk van temperatuur en voehtig
heid van de omgeving breken na zo'n 4 a 
5 weken, soms duurt de ineubatie Ianger, 
de heldergekleurde jongen met huri ei
tand door de eisehaal. Op rug en flanken 
hebben zij groenaehtige vlekken, welke 
zodanig gerangsehikt zijn; dat bet lijkt 
(en soms is dat ook zo) alsof bet' dier 4 
lengtestrepen o'ver het ·lieha11m;Qe,~ft. De 
jongen zijn bij geboorte 15-181e~lahg. 

. - ~ ~· :-~;r . 
~ .· ; 

VERVOLGING EN STATUS 
In het algemeen kan gesteld worden, dat 
de mens een aangeboren angst voor slan
gen heeft, waarbij bet niet uitmaakt of 
het giftige of niet-giftige soorten betreft. 
Als reaktie hierop wordt een slang, zodra 
hij zieh laat zien, gedood. In Griekeoland 



Fig. 7. 
Een van de 
biotopen van 
Vipera I. 
schweizeri. 
Foto: His. 

Fig. 8. 
Vooral in de 
herfst is de 
adder regelmatig 
in bomen en 
struiken aan te 
treffen waar
schijnlijk op zoek 
naar uitgeputte 
trekvogeltjes. 
Foto: His. 

is dat niet anders. Op de Cycladen heeft 
men een bijzondere afkeer van de Levan
tijnse Adder, omdat het dier in vroeger 
tijden nogal eens een schaap, geit of 
ander huisdier beet, tengevolge waarvan 
dit dier het tijdelijke met het eeuwige 
verwisselde, wat vaak een kostbaar ver
lies betekende. Bovendien was de adder 
in het verleden bijzonder talrijk. Door de 
beroemde Romeinse geleerde P I i n i u s 
(23-79 n. C.) werd een verblijf op het 
eiland Kimolos als zeer gevaarlijk aange
merkt vanwege de vele daar voorkomen
de gifslangen, wat op Vipera lebetina 
sclnveizeri betrekking gehad moet heb-

ben, omdat dit de enige gifslang op het 
eiland is. Aan het begin van deze eeuw 
schreef S c h rei be r (1912) over de 
Levantijnse Adder: , Dit geweldige 
dier ... wordt door de inwoners bijzonder 
gevreesd, omdat het zich meestal in tui
nen ophoudt en na zonsondergang maar 
al te vaak midden in de dorpen wordt 
aangetroffen". 
Door het geven van een beloning bij in
levering van een adderkop trachtte men 
in het verleden (en ook thans nog) de 
populatie te decimeren, wat grotendeels 
gelukt is. Duizenden slangen vonden de 
d6od, evenals trouwens onschuldige an-
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dere reptielen, zoals de Milos-Ringslang 
(Natrix natrix schweizeri) en endemiscbe 
bagedissen als Podarcis milensis milensis 
en Lacerta trilineata hansschweizeri, want 
een reptiel is een reptiel ... 

Werner (1935) vermeldt in zijn werk 
over de reptielen van de Egeiscbe Zee, 
dat bij inlevering van een exemplaar van 
Vipera lebetina 25 Drachmen betaald 
werden, wat in die tijd een bijzonder hoog 
bedrag geweest moet zijn. Dit vergrootte 
de vernietigingsdrang uiteraard aanzien
lijk en reeds toen werd er gewaarschuwd 
dat dit premiestelsel bet voortbestaan 
van de slang in gevaar zou brengen. 
Thans wordt er nog altijd door bet Mini
sterie van Landbouw op Milos voor elke 
ingeleverde kop van de Levantijnse 
Adder van de Cycladen een premie be
taald, zij bet dan dat deze nu nog 
,,slechts" 10 Drachmen (ca 65 cent) be
draagt. De jacht is dan ook lang zo lu
kratief niet meer en in feite aileen nog 
maar voor arme herders interessant. 
Volgens de Zwitserse herpetoloog K rat
z e r, die een studie van de ,Milos-Ad
der" maakte, zouden er aileen op Milos 
jaarlijks tussen de 600 en 1000 koppen 
ingeleverd worden. Gedurende 1971/72 
zou de buit op Milos minstens 1500 a 
2000 koppen omvat bebben (Hone g
g e r, 1977); mogelijk is dit een wat 
hoge schatting. 
Sedert jaren is Vipera /ebetina schweizeri 
op de prijslijsten van vooral Duitse han
delaren te vinden. In 1978 vroeg men 
voor een exemplaar DM 85. Niet aileen 
professionele vangers maar ook ama
teurs ( o.a. toeristen) leggen zich op de 
vangst van de adder toe, meestal om die 
in een terrarium te gaan houden. Hoe
vee) exemplaren jaarlijks uit de vrije na
tuur meegenomen worden is onbekend, 
doch dit zou weleens vrij aanzienlijk 
kunnen zijn. Omstreeks mei 1978 stroop
te een groep werkloze Duitsers de heuvel
hellingen van Milos af op zoek naar 
reptielen. De vangst bestond uit zo'n 70 
slangen, waarbij Natrix n. schweizeri en 
Vipera lebetina schweizeri, alsmede 
Reuzesmaragdhagedissen (Lacerta trili
neata hansschweizeri). 
In april van datzelfde jaar waren 2 Zwit-

sers eveneens op Milos op slangenjacht 
en kort daarvoor was een Spanjaard ge
signaleerd, die hetzelfde nastreefde. Hoe 
groot hun buit was, is niet bekend ge
worden. 
Lief tin c k (1974) kwam bij zijn be
zoek aan Milos bij een oude Griek te
recht, die in een drum onder een boom 
ongeveer 60 Levantijnse Adders gevangen 
hield ter verkoop aan biologen, dieren
tuinen en seruminstituten. Dit zijn uiter
aard maar enkele voorbeelden van 
vangstpraktijken. K r a t z e r is van me
ning ctat door deze vervolging de popu
latie op bet eiland Milos (bet hoofdver
spreidingsgebied van Vipera /ebetina 
schweizeri) langzaam maar gestaag ach
teruitgaat. Op Siphnos was de adder 
altijd al betrekkelijk zeldzaam, terwijl op 
Kimolos de overlevingskansen ietwat 
gunstiger zijn als gevolg van bet onher
bergzame terrein en de geringe bevol
kingsdichtheid. Nog geen acuut gevaar is 
er voor de populatie op bet onbewoonde 
eiland Polyegos. 
In 1977 bericbtte Honegger aan de 
,Raad van Europa", dat hij bet totale 
aantal dieren op de 4 eilanden op 3000 
a 5000 exemplaren schatte en dat de on
dersoort bijzonder kwetsbaar was, mede 
als gevolg van bet premiestelsel. 
De enige maatregel, welke bet hestand 
van de Levantijnse Adder op de Cycladen 
op korte termijn in gunstige zin zou kun
nen beinvloeden, is bet opheffen van bet 
premiesysteem. Een volgende maatregel 
zou een vangst- of uitvoerverbod kunnen 
zijn. Een handelsverbod zou ook een 
gunstige uitwerking kunnen hebben. Ne
derland zou Vipera /ebetina schweizeri 
kunnen opnemen in de lijst van be
schermde dieren, die ingevolge de ,,Wet 
Bedreigde Uitbeemse Diersoorten" niet 
meer verhandeld of in gevangenschap ge
houden mogen worden ... 

DANK 
lk ben de Zwitserse herpetologen Peter 
H i s, R e n e E. H o n e g g e r en 
H e n r i K r a t z e r bijzondere dank ver
schuldigd voor de soms uitvoerige infor
matie die zij mij over Vipera /ebetina 
schweizeri en de Cycladen verschaften. 
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SUMMARY 
The author describes the biology and 
present status of the vulnerable Cyclade 
Blunt-Nosed Viper (Vipera lebetina 
schweizeri). It is found on four islands 
only (Milos, Kimolos, Siphnos and Po
lyegos), while the occurence on a fifth 
island (Kythnos) is doubtful. These 
Greek islands form part of the 39 vul
canic islands called the ,Cyclades", 
which are situated in the Aegean Sea 
north of Crete. Information about the 
geological structure of the four islands 
is given, as well as about its flora. The 
present total population is estimated at 
3000 to 5000 specimens. The subspecies 
is endangered, mainly as a result of a 
bounty system. The Greek Department 
of Agriculture on Milos nowadays offers 
a bounty of 10 Drachme for each head 
handed over. About 600 to 1000 vipers 
are killed annually by inhabitants of 
Milos to collect the money. An unknown 
number of snakes is collected each year 
by tourists as well· as by professional 
hunters, mainly to keep and to sell the 
reptiles as pets. Proposed conservation 
measures are abolition of ·the bounties 
and a total export ban. 
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De gouden zeggekikker Hyperolius puncti
culatus} in de natuur en in het terrarium 
Ingezonden: november 1978 
Inhoudsoverzicht: inleiding - veldwaarne
mingen- terrariumwaarnemingen - summary 
- dankwoord - literatuur. 

IN LEIDING 
Yerspreiding: Kenia, Tanzanic, Malawi, 
Mozambique en Natal CS t e w a r t, 
1967). De soort ontbreekt in Zambia 
(Broadle y, 1971 ). 
Lengte: cf cf 25 - 35 mm, 99 32 - 43 
mm (Stewart, 1967). 
Sexueel dimorfisme: De cf cf bezi ttcn 
een citroengele gulaire schijf die de 
kwaakblaas in rust bijna geheel bedckt. 
Aile cf cf die we observecrden bleken 
bovendien veel minder gekleurd te zijn 
dan de 99· De voor deze soort typische 
laterale witte tot gele banden (al dan niet 
omgeven door een boord zwart pigment) 
zijn bij de cf cf haast niet zichtbaar. De 
grondkleur van de cf cf is vaal bruin, ter
wijl die bij de 99 steeds citroengeel is. 
De witte hielvlekken hebben we steeds, 
en bij beide geslachten, zij het minder 
duidelijk bij de cf cf, kunnen waarnemen. 

YELDWAARNEMINGEN 
In de loop van november en december 
1977 konden we twee kolonies van H. 
puncticulatus observeren in de buurt van 
Chintheche (Malawi, Noordelijke regio). 
Op het genoemde tijdstip is het regensei
zoen goed op gang. De vondst van deze 
zeggekikker op die plaats is niet verras
send. S t e w a r t (1967) meldt de soort 
op verschillende plaatsen in Malawi. Zij 
heeft zelf waarnemingen verricht te 
Nkhata Bay, een dertigtal km benoorden 
ons wcrkgebicd. 
De eerste kolonle hebben we aangetrof
fen aan de Katendeza, ten westen van 
Chintheche. De Katendeza is een 2 a 
5 m brede snelstromende beck. Op bet 
ogenblik van de exploraties is de beck in 
de omgeving van de vindplaats nergens 
dieper dan 80 em. De ·bodem bestaat uit 
grind en stenen die op plaatsen waar wei
nig stroming heerst, bedekt zijn met een 
fijne sliblaag. Het normaal glasheldere 
water vertroebelt sterk na regenval. Er is 
geen echt aquatische vegetatie aanwezig. 
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Fig. 2. 
Sonagram van 
H. puncticulatus, 
zie tekst. 
Type B/65 Sona
gram - Kay 
Elemetrics C0 , 

Pine Brook N.J. 
Tekenin'g: 
E ycker m a n 
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De vegetatie aan de oevers bestaat uit 
overstroomde grassen, graspollen in zom
pige bodem, laag riet en overhellend 
st ruikgewas. Meer stroomopwaarts van 
de vindplaats is de Katendeza omgeven 
door hoog en vrij dens galerijwoud. 
Stroomafwaarts is er overwegend kul
tuurland (Banaan en Maniok). 
Op dezelfde plaats. maar in verschillend 
microhabitat hebben we A/rixalus b. 
brachycnemis (B o u I e n g e r) (roepend 
in uitstekende graspollen) en Bufo regu
laris R e u s s (die als roeppost de over
stroomde grassenvegetatie prefereert) 
aangetroffen. De roepende H. puncticu
/atus hebben we zonder ui tzondering 
aangetroffen in het loof van de overhei
Iende struiken. In overeenstemming met 
Stew a r t (1967) hebben wij waarge
nomen dat de d d 1 a 2 m van elkaar 
verwijderd zitten. Tijdens het roepen ver
plaatsen zij zich slechts in zeer geringe 
mate. S t e w a r t (1967) noemt de roep 
luid en scherp, zoals bet kwaken van een 
eend. Zelf zijn we van mening dat de 
roep meer weg heeft van het tjirpen van 
een grote huiskrekel. De dieren roepen 
sterk intermitterend. Na een 10-tal snel 
op elkaar volgende kreetjes (totale duur 
5-8 sec.) volgde soms een kwartier totale 

stilte. Dit heeft het zoeken naar de dieren 
sterk bemoeilijkt. Hierbij is een roepstoot 
sonografisch weergegeven. Het is de der
de stoot in een serie van 4. 

De tweede kolonie is geobserveerd in de 
omgeving van de monding van de Ka
wiya, iets benoorden Chintheche. De 
Kawiya is breder (10-15 m) en stroomt 
trager dan de Ka tendeza. Het water van 
de rivier was gedurende heel ons verbl ijf 
erg troebel. Yoor zover wij konden waar
nemen bestaat de bodem uit een dikke 
sliblaag. Pistia stratiotes en N ymphea 
spec. zijn de enige waterplanten die we 
hebben aangetroffen. Aan de oevers is 
een meer dan manshoge rietkraag. Op 
sommige plaatsen kent het riet zo'n ont
wikkeling, da t er geen open water meer 
is. Behalve aan de monding van de rivier 
is het gebied zeer moeilijk toegankelijk. 
D it heeft er nachtelijke tochten onmoge
Iijk gemaakt. Overdag hebben we er tal
rijke exempla ren aangetroffen in rust. 
We vonden ze zonder uitzondering in 
bananebomen, en dan nog meestal in de 
cent rale, opgerolde bladeren, waar ze 
samenleven met Afrixalus b. brachycne
mis (B o uI e n g e r) en Afrixalus f. for
nasinii (B i a n c o r i). In de opgerolde 
bladeren die bezel zijn door dwergvleer
muizen Pipistrellus twnus (P e t e r s), 
hebben we nooit kikkers aangetroffen. 
De aanwezigheid van enkele roepende 
d d aan de Kawiya-monding staat vast. 
Op die plaats hebben we de dieren nooi t 
precies kunnen lokalisc ren daar hun roep 
overstemd werd door het oorverdovende 
gekwaak van een reusachtig aantal Hy
perolius marmora/us marginatus P e
t e r s. 

Ongeveer midden december zijn twee 
koppeltjes H. puncticulatus gevangen ge
nomen aan de Katendeza. Ze zijn in een 
plastieken doos ondergebracht. Ecn van 
beide d d heeft de hele nacht onge
stoord verder gekwaakt. 's Anderen
daags kleefde enkele em hoven het water 
een legsel aan de dooswand. De diame
ter van het legsel dat ruwgeschat uit 70 
geelwitte eieren bestond was ongeveer 
6 em. De daaropvolgende avond is in een 
overhellende struik aan de Katendeza op 



Fig. 3. 
Het biotoop van 
H. puncticulatus 
aan de Kawiya. 
Foto: 
Fonseca en 
M e r tens. 
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ongeveer 70 ern boven het water een ana
loog legsel waargenornen. Deze waarne
rningen zijn in strijd met de data van 
Stewart (1967, /oc cit): ' ... numerous 
clusters of eggs attached loosely to sub· 
merged vegetation. Clusters, 1-2 inches 
in diameter, were located at various 
depths.' Het legsel in de doos is bevrucht 
gebleken. Het is niet verder geobserveerd. 
De gevangen dieren zijn rneegebracht 
naar Belgie. 

TERRARIUMWAARNEMINGEN 
De inrichting: volglasaquariurn 80x40x40 
ern, (lbh). 
Bodernbedekking: potaarde ( ± 5 ern dik) 
beplanting Papyrus en Dracaena. Enke
Je bladeren van de Dracaena hellen over 
het in het midden gelegen vijvertje. ( 30x 
8x5 ern, (lbh). 
Ternperatuur: dag 22°C, nacht l9°C; de 
bodern is supplernentair verwarrnd door 
de lichtbak van een onderstaand terra
rium 
Belichting: TL 15 W (van 7-22h) 
Luchtvochtigheid: 85- 95 % 

Er is slechts 1 koppeltje H. puncticulatus 
in de bak ondergebracht. Zij worden ge-

voederd met diverse vliegesoorten en 
weideplankton. Waarschijnlijk door de 
reis- en verhuisperikelen blijft het stil in 
de bak tot begin februari. Nadat hct 
rnannetje enkele nachten nu en dan ge
kwaakt heeft gaat het er geleidelijk hef
tiger aan toe. In april is het kwaken echt 
hevig geworden. Het concert be6int 
reeds een half uur voor het Iicht uitge
daan wordt. Het dicr reageert op iedcre 
beweging van het vrouwtje. (Het betreft 
dat vrouwtje dat hoogstwaarschijnlijk 
nog niet afgelegd had in Malawi). Een 
eerste amplexus, van korte duur en zon
der eiafzetting ten gevolg hebbend is pas 
waargenornen in het begin van rnei. 
Gedurende de nacht van 23 op 24 rnei 
kornt het tot een eiafzetting. Het Jegsel 
kleeft op een van de Dracaena-bladeren 
die boven het water hangen. Het Jegsel 
bestaai uit een 80-tal eieren. De klornp is 
in aile opzichten analoog aan de twee die 
in Malawi gezien zijn. 

Ontwikkeling 
le dag: 
Het is duidelijk te zien dat zogoed als 
aile eieren bevrucht zijn. 
3e dag: 
Het blad met de eieren wordt uit het ter-



Fig. 4. 
Hyperolius 
puocticulatus, 
juveniel exem
plaar ongeveer 
100 dagen na de 
ontluiking. 
Foto: 
Coessens 
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rarium verwijderd. Het wordt met een 
draadje aan de stengel opgehangen in een 
hoog bokaal. De eiklomp hangt ongeveer 
1 0 em boven het wateroppervlak. 
Om een hoge luchtvochtigheid te beko
men wordt het bokaal totaal afgesloten. 
Binnenin heerst een dagtemperatuur van 
23-25 °C. 's Nachts daalt de temperatuur 
tot 18-19 °C. 
4e dag: 
De embryonate ontwikkeling gaat bijzon
der snel. De eerste bewegingen van de 
larfjes zijn zondet moeite waar te nemen. 
5e en 6e dag: 
De ogen worden zichtbaar. De larven 
liggen uitgestrekt. Zij meten 6 mm. 
7e en 8e dag: 
De dooierzak wordt geheel geconsu
meerd. De bewegingen van de larfjes 
worden heviger. Het hele aspect van het 
fegsel verandert. De gelei wordt weker 
zodat de afzonderlijke eicapsules niet 
meer als dusdanig herkenbaar zijn. 
9e dag: 
De dril zakt naar omlaag. Wanneer deze 
het water raakt komen dadelijk de eerste 
larfjes vrij. Ze Iaten zich naar de bodem 
van het bokaal zakken waar ze vrijwel 

roerloos blijven liggen. Geleidelijk aan 
komen door het verdere uitzakken van 
de gelei meer en meer Iarfjes in het water 
terecht. Een de.el van de gelei is als een 
slijmerige diffuse massa, zonder Iarfjes 
erin, aan het blad blijven kleven. Het an
dere dee) is me"t de larfjes in het water 
terecht gekomen. Dit gebeuren heeft de 
hele dag geduurd. 
lOe- dag: 
De larven worden in een klein aquarium 
ondergebracht dat gevuld is met regen
water en voorziim is van een luchtpomp. 
Als plantaardig materiaal zijn groenwie
ren, sterrekroos en javamos in de bak 
gezet. 
12e dag: 
We zien de larven voor het eerst eten aan 
de waterplanten en aan Tetramin-Haupt
futter. Hun pigment verdiept van bleek 
beige naar grauwbruin. 
18e dag: 
De larven worden ovcrgebracht naar een 
groter aquarium 45 x 20 x 19 em, (lbh) 
met een inhoud van 12 I regen
water. De larven zijn uitgesproken Iicht
schuw geworden en vertonen bovendien 
felle paniekreacties op iedere beweging 
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buiten de bak. De schuilplaatsen tussen 
en onder een stapeltje platte leistenen 
bleken voldoende om aJthans gedeeJtelijk 
de rust te herstellen. De luchtdoorborre
Jing van bet water is sterk gehouden, dit 
om .zo goed mogelijk de eigenschappen 
van een stromende beek waar de larve 
p.ormaal schijnt op te groeien, na te boot
sen. 
Overdag bedraagt de temperatuur van 
bet water 23 °C, 's nachts 20 °C. 
23e dag: 
Voor bet eerst komen enkele larven aan 
de oppervlakte om Iucht te happen. Ze 
bebben een gemiddelde lengte van 25 mm 
(waarvan 18 mm staart). Als voedsel lij
ken de halfvergane delen sterrekroos en 
de Tetraminvlokken erg in trek. 
28e dag: 
De achterpoten beginnen te ontwikkelen. 
Het is nodig om meer leistenen in de bak 
te brengen: de larven zijn zodanig in volu
me toegenomen dat er een tekort aan 
schuilruimte ontstaan is. 
41e dag: 
De larven meten ongeveer -5 em (waar
van 3,5 em staart). De achterpoten zijn 
ongeveer helemaal ontwikkeld. Bij bet 
lucbthappen zwemmen de dieren zo 
kraehtig naar omhoog, dat ze met bet 
hele liehaam uit bet water komen. 
52e dag: 
Bij enkele larven verscbijnen de voorpo
ten. Meestal komt de reehtervoorpoot als 
eerste tevoorsebijn. Op dit tijdstip zijn de 
bleke laterale band en, die typisch · zijn 
voor de vrouwelijke adulte kikker, goed 
ziebtbaar. 

Zobaast de twee voorpoten versebenen 
zijn beginnen de kikkertjes bet water te 
verlaten, en dit terwijl er aan de staart 
nog geen regressieversebijnselen te zien 
zijn. Dit betekent mogelijk een adaptatie 
aan metamorfose in snelstromend water. 
Dagelijks verlaten een 1 0-tal dieren bet 
water. Ze worden in een klein terrarium 
ondergebracht waarvan de bodem be
dekt is met een dikke laag nat mos. De 
staart is pas verdwenen na een 7-tal da
gen landleven. Pas dan beginnen de die
reo te eten. Ze worden gevoederd met 
bladluizen afkomstig van een wilde prui
melaar. (De bladluizen worden met de 

bladeren waarop zij zitten in de bak ge
deponeerd.) De kikkertjes meten 12 mm. 
Na een 10-tal dagen bladluisregime zijn 
ze in staat om buisvliegen naar binnen te 
werken. Ingeveer 100 dagen: De dieren 
meten 1,7-2,0 em (SN). Er zijn vrijwel 
geen nakomertjes. Tot onze verbazing 
stelden we vast dat reeds dan de eerste 
kikkers beginnen te kwaken. Het geluid 
en bet zangritme zijn dezelfde als van de 
volgroeide kikker. Het klinkt enkel iets 
minder luid. De mannetjes beginnen her
kenbaar te worden aan hun pigment. Van 
een gulaire schijf is nog niets te zien. Ook 
de kwaakblaas is in rust niet te bespeu
ren. 
Op het ogenblik dat dit geschreven wordt 
(de 120e dag) zijn meer dan 65 kikkers in 
Ieven. Met een dergelijk laag percentage 
aan verliezen (dan nog meestal onbe
vruchte eieren) mogen we de verzor
gingsmethode als optimaal beschouwen. 
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SUMMARY 
Some field observations of Hyperolius 
puncticulatus (P f e f f e r) made in Chin
theche (Malawi) are given. 
A case of breeding in captivity is treated 
witq qetails on the care of tadpoles and 
juveniles. Contrarily to S t e w a r t 
(1967) the spawn we saw (hi the field and 
in the terrarium) was deposited on leaf 
overhanging the water. 
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De herpetofauna van Oezbekistan (2) 
lngezonden januari 1977. 

STEPPENAGAME 
(AGAMA SANGU/NOLENTA) 
In Oezbekistan komt een vijftal vertegen
woordigers van het zo'n 60 soorten om
vattende geslaeht Agama (eehte Aga
men) voor. De Steppenagame is er do01 
een van. Hij bereikt een kopromplengte 
van maximaal 11,5 em, terwijl de staart 
zo'n 17 em lang "kan worden. Pasgebo
ren dieren hebben een kopromp-lengte 
van 3,5 em. Het trommelvlies is onzieht
baar. Het mannetje bezit gewoonlijk 2 
rijen grote preanale porien; het vrouwtje 
heeft daarentegen maar 1 rij preanale 
porien, die bovendien kleiner zijn. De 
rug is grijs of geelgrijs. Jongen hebben 
op de rug 1 rij en op de Iiehaamszijden 
2 rijen Iiehtgrijze ovale vlekken. Onder 
invloed van temperatuur of door andere 
omstandigheden verkleuren mannetjes 
dikwijls: de onderzijde en de poten wor
den dan blauwaehtig en de staart gee[f 
oranje. Vrouwtjes worden onder zulke 
omstandigheden groenaehtig of ook 
blauwachtig, waarbij de donkere vlekken 
op de rug tot oranje/rood verkleuren. 
De · soort komt in grote del en van Cen
traal-Azie voor, tot in Noord-lran en 
Afghanistan. In Oezbekistan wordt hij 
o.m. aangetroffen ten zuiden van het 
Aralmeer, aan de monding van de Amoe
Darja en tussen Samarkand en Termez. 
Het talrijkst is hij op !age hellingen in 
steppegebieden, waar een tamelijk diehte 
en boge begroeiing van alsem, tamarisk 

en stekelige planteil voorkomt. Ook 
wordt de steppenagame gevonden in 
steen- en zandwoestijnen, op zoutgron
den met een begroeiing van tamarisk en 
in leemgebieden met een schaarse be
groeiing. Volgens waiunemingen varieert 
hun aantal, afhankelijk van het biotoop, 
van 0.06-0,62 exemplaren per ha. Vooral 
plaatsen met veel holen van knaagdieren 
genieten de voorkeur. 
Omstreeks half/maart komen de eerste 
dieren uit de winterslaap. De Iaatste 
exemplaren worden eind- oktober gezien. 
In juni zijn de hagedissen 's morgens
vroeg en laat in de namiddag aktief -
ze verdwijnen als de luchttemperatuur 
boven 34 °C komt. Uit maagonderzoe
kingen bleek dat het voedsel uit lieve
heersbeestjes, kevers, mieren, sprinkha
nen, bijen, wespen, libellen, krekels, ter
mieten, wantsen, teken, rupsen en larven 
bestond. Verder werden er in enkele ma
gen plantedelen zoals zaadjes en droge 
grassprietjes gevonden, alsmede steentjes. 
De paring vindt omstreeks april tot begin 
mei plaats. Vanaf eind mei tot eind juli 
worden de eitjes gelegd. Een vrouwtje 
zet per seizoen 3, hoogstens 4 legsels af. 
Afhankelijk van de grootte van bet 
vrouwtje varieert bet aantal eitjes per 
legsel van 4 tot 18 stuks. 

(wordt vervolgd) 
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