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Opmerkelijk dreiggedrag bij Python reg ius 

C. Ker s ten, Ingezonden:juni 1979 kronke len, net als een ratelslang, doch dan in 
s low motion. Dit op e n neer bewegen van de 
s taart is de eerste keer niet erg hevig, de tweede 
keer echter slaat de s lang als bezetene met de 
staart om vervolgens toe te bijten. Na een keer 
op en neer bewegen valt de slang 2 tot 3 keer uit 
en blijft dan even liggen. Blijft men het dier 
echter sto ren dan herhaalt de hele scene zich 
weer. maar nu wiebelt de slang ook hals en kop 
mee bij het dreigen om dan weer wocst uit te 
val len. De hals schiet dan wei 25 em naar voren 
e n het dier heft de kop zo'n tO em boven de 
bodem. 

Houtrustlaan 26 lnhoudsoverzichr. inleiding - nonnaal gedrag - be-
6081 CX Haelen (L). schrijving vreemd dreiggedrag- Summary . 
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Sinds december 1978 verzorg ik Python regius 
in het terrarium. Het dier meet ongeveer 125 
em. 
Python reg ius is een wurgslang die voorkomt in 
West-Afrika en daar leeft aan de rand van bos
gebieden en in grasland. Het zijn bodembewo
ners, hoewel mijn exemplaar toch ook veel op 
de takken vertoeft en dan regelmatig naar be
neden valt. Hij leeft in een terrarium van 
160X80X 180cm. 
Wat voedsel betreft is het dier nogal lastig. hij 
eet erg weinig . 
De s lang is bij vlagen rustig of geprikkeld . 
Komi men in het terrarium dat hij dee It met nog 
3 wurgslangen, dan kan hij uitvallen en trachten 
te bijten, doch als men hem vast heeft duidt 
niets meer op teke nen van woede . 
Bij deze s lang nam ik een opmerkelijk dreig
gedrag waar. lk sc'hreef reeds dat het dier uitviel 
als men te dicht in de buurt kwam. Bij bijten 
blijft het echter niet. Zodra het dier gestoord 
wordt , heft het de kop op en legt de hats in een 
S-bocht. Daama beg int hij hevig met de staart te 

Dit dreiggedrag is mij van wurgslangen onbe
kend. Ook heb ik er nooit publicaties over kun
nen v inden. Misschien hebben meerdere terra
riumhouders soortgelijke ervaringen . 

SUMMARY 

A Python reg ius was kept in a terrarium. II displayed 
a fonn of threatening behaviour worth mentioning. 
At first it moved its tail to and fro. then attacked the 
author and tried to bite him. When the snake was 
disturbed again it moved both its tail and head to and 
fro. Finally it would try to bite 2 or 3 times at a row. 



De herpetofauna van Oezbekistan ( 6) 

B. L a n g e r w e r f Ingezonden januari 1977 
Benedenkerksuaat36a 
5165 CC Waspik 

ZAAGSCHUBADDER (ECHIS CARINATUS) 

Echis carinatus. 
Foto: 
Langerwerf 

De zaagschubadder dankt zijn naam aan de 
vorm van de schubben op de lichaamszijden. 
Deze zijn heel fijngetand en sterk gekield en 
het dier kan deze middels lichaamsbewegingen, 
waarbij niet van plaats wordt veranderd , over 
e lkaar Iaten schuiven waardooreen "ratelend" 
geluid ontstaat , dat bijzonder duidelijk hoor
baar is en vijanden op een afstand houdt. De 
verspreiding van deze soort is zeer groot. Hij 
komt voor in grote de len van Centraal- en Zuid
Azie, alsmede in Noord- en Oost-Afrika. In 
Oezbekistan bereikt hij zo ·n beetje de noord
grens van zijn verspreidingsgebied. Het gif van 
deze soort is zeer krachtig: hij behoort tot een 
van de gevaarlijkste adders - zijn gif zou zelfs 
aanzienlijk sterker zijn dan dat van de cobra's. 

In Oezbekistan is hij het talrijkste tussen Buk
hara, ~amarkand en Termez, maar hij wordt 
ook in de Kizilkum-woestijn aangetroffen. De 
voorkeur geniet loss-achtige grond met een be
groeing van onder meer loogkruid. Ook komt 
de soort voor op leemachtige grond , maar zeld
zamer op zandgrond. Er zijn exemplaren in 
bewoonde of bevloeide gebieden gevonden, 
maar a ileen daar waar de gronden ver-Waarloosd 
en droog waren. Als schuilplaats dienP;-t spleten 
e n erosiegeulen in steile hellingen, .naar ook 
onderkomens van knaagdieren. Op deze plaat
sen wordt ook overwinterd. Tussen midden-fe
bruari en midden-maart komt de zaagschubad
der uiJ de winterslaap, als de buitenlucht een 
temperatuur van 15-20°C heeft. Soms word! 
deze ook op een warme winterdag onderbro
ken. AI in mei gaan de dieren over naar een 
meer nachtelijke levenswijze. 
De kopromp-le'ngte van deze slang bedraagt in 
Oezbekjstan maximaal 75 em (de staart is bij
zonder kort). Het lichaam is bruin-grijs, grijs
achtig of zandkleurig. De scheef gerangschikte 
schubben op de zijden zijn gewoonlijk donker
der dan die op de rug. ~an de rugzijde is een 
witachtige z igzagstreep te onderscheiden. Ook 
heeft het dier daar witte of witachtige dwars
vlekken. 
Bovenop de kop is een kenmerkende. licht
kleurige kruisachtige tekening te zien. 
Uit maagonderzoek bleek dat kikkers het 
hoofdvoedsel vormen. Ook hagedissen worden 
verslonden en in vee! mindere mate muizen. 
Jonge exemplaren bleken zich bovendien met 
kleine ongewervelde dieren te voeden. Begin
augustus werden er· pasgeboren jongen waar
genomen met een totale lengte van 20 em, 
waarvan 2 em voor rekening van de staart 
kwam. 

Literatuur: 
B o g d a n o v, O.P .. 1960. 
De fauna van Oezbekistan, dee! I 
Reptielen en Amfibiccn, Akad. Wet. 
Tajskent. 
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Padden en bet verkeer 

lngezonden: oktober 1980. 
lnhoudsoverzicht: 
inleiding -de gewone pad - de trek - te nemen 
maatregelen - padden en de wet - conclusies -
summary -literatuur- bijlagen. 

INLEIDING 
De laatste tientallen jaren is in Nederland het 
aantal amfibieen en reptielen sterk afgenomen. 
Dit was de voomaamste reden om ze tot be
schennde dieren te verklaren (Besluit Be
schennde lnheemse Diersoorten, Staatsblad 
488, dd. 6 augustus 1973). Op 20 oktober 1973 
trad het Besluit in werking. Deze wettelijke 
beschenning verbiedt onder m~r het vangen, 
doden, verkopen, vervoeren, het onder zich 
hebben en bet verstoren, e.e.a. op straffe van 
maximaal f 10.000,- boete of drie maanden 
hechtenis. Gebleken is echter dat het verlies van 
een geschikte leefomgeving de voomaamste 
oorzaak van deze achteruitgang is. Amfibieen, 
dus kikkers, padden en salamanders hebben 
vooral te lijden door het verloren gaan van de 
voor de voortplanting zo noodzakelijke water
tjes, zoals meertjes, plassen, poelen, sloten en 
beekjes. Het verdwijnen van dergelijke plaat
sen of bet ongeschikt worden van het water, 
doet de populaties langzaam uitsterven. De ge
wone pad is trouw aan de plaats waar hij gebo
ren werd. In de voortplantingstijd trekken de 
geslachtsrijpe dieren naar die poet of sloot 
terug. 
lndien tussen deze plaats en de plaats waar de 
dieren 's zomers verblijven inmiddels een weg 
is aangelegd, kan niets hen ervan weerhouden 
deze weg over te steken. Zeer veel dieren vin
den bij deze oversteek de dood omdat ze over
reden worden. 

DE GEWONE PAD. Bufo b. bufo 
In ons land komt de gewone pad in de meest 
uiteenlopende leefgebieden (biotopen). voor. 
Hij is meestal van begin maart tot ongeveer half 
november aktief. Daama graaft hij zich in in de 
grond, soms zelfs in een al bestaand holletje om 
hierin zijn winterslaap te beginnen. Daar de 
winterverblijfplaats vaak ver verwijderd ligt 
van de voortplantingsplaats, moeten de dieren 

in het vooijaar massaal op reis. Tussen om
streeks half maart en half april, na het aan
breken van de schemering, vooral bij relatief 
hoge avondtemperaturen ( 6 - 10 °C) en bij re
gen, begeven de padden zich dikwijls met hon
derden tegelijk naar de paringsplaatsen. 
Vrouwtjes doen dit waarschijnlijk eenmaal per 
twee jaar, mannetjes daarentegen doen het ieder 
vooijaar. De niet geslachtsrijpe dieren trekken 
nietmee. 
In de tweede en derde week van april zet het 
merendeel van de vrouwtjes hun eieren af in 
snoeren tot een a twee meter lengte. Het aantal 
eieren dat een vrouwtje op deze wijze afzet, kan 
varieren van 2000 tot 7000 stuks. De eiersnoe
ren worden verankerd aan de waterplanten-zon
der waterplanten dus geen eierafzetting- de 
soort waterplant speelt geen direkte rol. Nadat 
de vrouwtjes de eieren hebben afgezet, verlaten 
ze de voortplantingsplaats. De mannetjes trek
ken later weg. Deze terugtrek vindt veel minder 
op een punt gericht en ook minder massaal 
plaats dan de heenreis. 
Ben week nadat ze afgezet zijn komen de eitjes 
uit; de larven blijven (afhankelijk v.d. tempe
ratuur) nog ± drie maanden in het water voor
dat ze metamorfoseren tot circa een centimeter 
grote padjes. Daama trekken ook die naar dro
gere oorden (waarschijnlijk via dezelfde weg 
als de ouderdieren). Na ongeveer vier jaar keren 
zij pas voor het eerst naar hun geboorteplaats 
terug, want zolang duurt het tot padden ge
slachtsrijp zijn. 
Een steeds vaker voorkomend verschijnsel is 
het doorkruisen van de trekroutes door ver
keerswegen die verhard worden en daardoor 
intensiever gebruikt. Het is duidelijk dat dit 
voor deze plaatsgetrouwe dieren zeer nadelige 
gevolgen kan ·hebben. 
Zowel bij de been als terugtrek lopen de ge
slachtsrijpe dieren de kans om overreden te 
worden. Ook de jonge dieren moeten na de 
metamorfose de geboorteplaats verlaten en de
zelfde weg oversteken om bij de zomerverblijf
plaatsen te komen. Bij grotere verkeersdicht

·heid heeft een pad nauwelijks kans levend de 
weg over te komen. 
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Paddentrek van 
en naar de 
voortpJantings
pJaats van de 
Barrieres. 
A= verharde 
weg 
B = afzetting 
C=vangemmer 
D=vijver 
E=bomen en 
heesters 
F=heentrek 
G = terugtrek 
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Een wegafzetting. 
Foto: 
B I e u m i n k. 
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Op een weg door een natuurreservaat bij Nij
megen waar ongeveer 10 auto's per uur pas
seerden, werd 30% van de overstekende vrouw
tjes doodgereden. Voor de mannetjes wordt een 
zelfde percentage verondersteld. Her is moge
lijk dat een dergelijk hoog sterftepercenrage de 
netto gebooneaanwas ovenreft. In dergelijke 
gevallen kan de totale verdwijning van zo' n 
paddengemeenschap slechts enkele jaren ver
gen. 
Het grote aantal dode dieren op de wegen en de 
mogelijke fatale gevolgen voor de verschillen
de paddenpopulaties hebben op verschillende 
plaatsen in het land geleid tot reddingsak.ties. 
Soms droegen deze ak.ties een dierenbescher
mingskarak.ter, soms een natuurbeschermings
karak.ter, vaak. ook een mengeling van be ide 
benaderingen. 
Hieronder willen wij trachten een technische 
handleiding voor reddingsak.ties te geven, die 
dikwijls een aanvaardbare oplossing voor vaak. 
specifieke gevailen geeft. 

VOORBEREIDING OP TE NEMEN MAAT
REGELEN. 
Alvorens op zinvolle wijze maatregelen te kun
nen nemen is ailereerst studie nodig. De v<;>l
gende gegevens dienen verzameld te worden: 
I) Verhouding mannetjes: vrouwtjes (manne

tjes zijn meestal kleiner en hebben aan de 
binnenzijde van de duimen een soort kus
sentjes. Deze zijn donkerbruin tot zwart. 
Ook ziJn de poten van het mannetje meer 
gedrongen dan die van het vrouwtje.) 

2) totaal aantal overstekende dieren, 
3) trekrichting over de weg, 
4) · plaats waar de dieren over de weg trek:bn 

en de intensiteit per wegdeel, 
5) percentage dieren dat wordt doodgereden. 

N.B. I is niet perse noodzak.elijk. Voor het 
verzarnelen van deze gegevens, met uit
zondering van 5, is het noodzak.elijk de 
weg af te sluiten voor het verkeer. Om 
een goed inzicht te krijgen, is het Ievens 
nodig een tijdelijke barriere aan te bren
gen. Het verzamelen van deze gegevens 

in meer dan een jaar verdient aanbeve
ling. 

TE NEMEN MAA TREGELEN. 
lndien uit bovenstaande gegevens blijkt dat het 
percentage gedode dieren niet of onvoldoende 
wordt overtroffen door het aantai dieren dat per 
jaar geslachtsrijp wordt (aileen globaal vast te 
stellen.) dienen maatregelen te worden geno
men. Er zijn naar gelang de omstandigheden 
een aantal maatregelen denkbaar. 
1) Het plaatsen van waarschuwingsborden. 

Op deze borden wordt de automobilist ge
vraagd de overstekende padden te ontwij
ken. Het effect van deze borden is, mede ge
zien de door de padden geprefereerde 
weersomstandigheden, vrijwel nihil, zelfs 
in combinatie met snelheidsbeperkende 
maatregelen. 

2) Wegen in de trekroute afsluiten. 
Een veel betere, hoewel niet ideaie, maat
regel is het afsluiten van de wegen die door 
de padden moeten worden overgestoken. 
Dit afsluiten dient gedurende het gehele 
trekseizoen in het vooijaar te geschieden 
tussen zonsondergang en zonsopkomst. 
Het verkeer moet dus iedere avond en nacht 
omgeleid en de weg afgesloten. Dit ornlei
den van het verkeer is aileen effectief indien 
het tijdig in het seizoen gebeurt. 
Voortdurende observatie tijdens de ver
wachtte aanvang van de vooijaarstrek is hier
bij noodzak.elijk (vaak. zijn ai talloze pad
den doodgereden voordat men bemerkt 
dat de trek begonnen is). Leidt het afsluiten 
vaneen weg voor het verkeer in het vooijaar 
soms ai tot protesten van omwonenden en 
weggebruikers, het afsluiten van zo'n weg 
tijdens de terugtrek moet ais vrijwel onhaal
baar worden beschouwd. De terugtrek vindt 
imrners veel gespreider plaats en het aantal 
slachtoffers ''lijkt'' hierdoor rninder dan in 
het vooijaar. De pas gemetamorfoseerde 
jonge padjes worden zelfs in het geheel niet 
waargenomen ais ze zijn overreden, vanwe
ge de minimaie afmetingen en omdat de 
zuigwind die achter auto's ontstaat ze naar 
de kant doet waaien. 



Permanente 
afzetting; 
Boven- voor- en 
zijaanzicht. 
P=palen 
V=valemmer 
Tekening: 
J a cob i. 
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3) Barrieres langs de wegkanten. 
Deze mogelijkheid is bijzonder doeltreffend 
maar arbeidsintensief. De barriere moet 
± 25 em bovengronds zijn en ± 10 em wor
den ingegraven. 
Deze barrieres kunnen worden vervaardigd 
van diverse materialen. Hoe Ianger zo'n 
barriere mee moet, hoe duurzamer het toe
gepaste materiaal moet zijn. Vaak gebruikt 
men voor kortdurende akties plasticfolie 
met omgebogen stukken betonijzer als 
steun. Voor wat langduriger akties wordt 
meestal gaas gebruikt met houten of ijzeren 
paaltjes. De maaswijdte van het gaas mag 
nooit groter zijn dan 4 mm. Bij het gebruik 
van gaas moet men ervoor zorg dragen dat 
de afzetting onder een hoek van ongeveer 
40° ten opzichte van de berm wordt ge
plaatst. Een andere mogelijkheid is om het 
gaas rechtop te zetten, maar aan de boven
zijde ongeveer 5 em breed om te buigen 
(kwetsbaarder!). Het doel hiervan is te 
voorkomen dat de padden over de barriere 
klauteren. Aan beide zijden van de weg 
dient een barriere te worden aangebracht, 
een voor de heen- en een voor de terugtrek. 
v oor de barriere moet om de dertig a veer
tig meter een plastic emmer worden ingegra
ven. De padden zullen bij hun terugtrek 
naar en van het water de barrieres op hun 
weg vinden en daarlangs gaan lopen, waar
door ze vroeg of laat in een emmer vallen. 
's-Morgens vroeg kunnen de emmers dan 
over de weg gebracht en geleegd worden 

• • 
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( een aantal noodzakelijke gegevens kan nu 
verzameld worden). Vaak wordt eerst 
een tijdelijke en goedkope barriere aan
gelegd en wordt later met behulp van de 
verzamelde gegevens bepaald of een of 
meer definitieve barrieres moeten worden 
aangelegd en zo ja, hoe lang en waar. 

4) Tunnels onder de weg door. 
lndien besloten wordt om permanente bar
rieres aan te leggen, is het beter om het sys
teem van ingegraven emmers te vervangen 
door het aanbrengen van buizen onder de 
weg door. Op die plaatsen van de weg waar 
de meeste dieren oversteken wordt een twee
tal buizen onder de. weg aangelegd. De bui
zen dienen een doorsnee te hebben van 30 
centimeter. Een buis is voor de heentrek de 
andere voor de terugtrek. De onderkant 
van de uitgang dient 7 a 10 em boven het 
maaiveld uit te komen. De bovenkant van 
de ingang dient geheel onder het maai
veld te worden aangebraeht, omgeven door 
een valkuil. Op deze wijze komen de dieren 
lopend langs de barriere vanzelf in de val
kuil terecht. De enige uitgang voert dan door 
de buis, onder de weg door. Aan de uit
gang moeten ze dan een sprong van 
7 a 10 em maken. Het verdient aanbeveling 
om voor de valkuil een ronde of vierkante 
plastic emmer zonder bodem te gebruiken 
(de kuil stort dan Diet in), opzij moetdan na
tuurlijk een aansluiting op de onderdoor-

• • 4 
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Onderdoorgan
gen, zij- en bo
venaanzicht. 
Tunnelgangen 
afhankelijk van 
de lengte 
30-100 em 0, 
5°/o aflopend. 
Openingen 
afdekken met 
gaas van 8 em 
maaswijdte om 
te voorkomen 
dat andere 
dieren in de 
kokers vallen 
{egels b.v.). 
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1 
gang gemaakt worden. Aangezien de val
kuil altijd het diepste punt vonnt dient de 
valkuil gedraineerd te worden {puin, grint 
of drainagepijp). 
Geen van voorgaande maatregelen is een 
echte oploaing te noemen, immmers de 
dieren blijyen de weg passeren. Jaarlijks is 
veel oplettendheid geboden om de aanvang 
van de trek goed te begeleiden en banieres, 
afzettingen, ondertunnelingen, emmers en 
valkuilen 8dequaat te onderhouden. Een 
echte oplossing van bet probleem volgt hier. 

5 AaDleg van eeo Dieuwe voortplantinp
plaats. 
Een nieuwe voortplantingsplaats dient aan 
me zijde van de weg te worden aangelegd, 
waar zich ook de zomer- en winterverblijf
plaats bevindt. De aanleg van een -beter is 
enkele kleinere met dezelfde totaalopper
vlakte- nieuwe poel is vaak verrasse~ een
voudig en relatief goedkoop (modeme 
graafmachines kunnen per dag honderden 
kubieke meters grond verzetten voor onge
veer f 15,- per uur). Zo'n nieuwe poel c.q. 
poelen dient ongeveer dezelfde oppervlakte 

.. · . 
..·· . ... 
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te hebben als het oorspronkelijke water. De 
breedte moet minimaal drie meter zijn en de 
lengte minimaal vier meter. De gemiddelde 
diepte is minimaal50 em. De kanten mogen 
niet te steil worden opgezet omdat de dieren 
makkelijk uit het water moeten kunnen ldau
teren. De poel zullen doorgaans vanzelf een 
natuurlijke vegetatie ontwikkelen. Men kan 
de natuur ook een handje helpen door water
planteD aan te planteli. De plantensoort is 
van weinig belang, a1s ze ten tijde van de 
eiafzetting maar voldoende vertikale delen 
hebben gevormd waar de eisnoeren aan kun
nen worden bevestigd. Een lijst van min of 
meer aanbevolen planten volgt als bijlage. 
Dergelijke poelen moeten afhankelijk v~ 
de groei van de aangebrachte vegetatie 
ongeveer eenmaal per jaar (medio novem
ber) van hun bovengrondse plantendelen 
worden ontdaan om verlanding van de poe
len te voorkomen. Aan de noordzijde van de 
poel moeten hogere planten worden aange
bracht. Aan de zuidzijde moeten lager blij
vende, met hun bladeren op bet water drij
vende planten worden aangebracht, b. v. 
veenwortel. De poel mag onder geen voor
waarde zwaar beschaduwd worden. Een si-



Constructie van 
tijdelijke 
afzetting. 

Betonijzer 
80 em lang en 
6 mm dik. 
Ombuigen, zodat 
een korte poot 
van 35 em en 
een lange van 
55 em ontstaat. 
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Lange poot 
in de grond 
steken. 

Korte poot 
270° draaien. 

L ~~,~J ·-.· , .. ··. 
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Korte poot 
10 em in de 
grond steken. 
Plastic aan de 
onderzijde 10 em 
ingraven of 
ombuigen en met 
grond vastleggen. 
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tuering op ruime afstand van de weg is ge
wenst om te voorkomen dat regenwater olie 
van de weg mee zal voeren naar de poel. 
De poel dient omgeven te worden door een 
omheining. Deze dient op dezelfde wijze als 
de barrieres geconstrueerd te worden. Bo
vendien dient thans aan de zijde van de weg 
waar zicb het zomer- c.q. winterverblijfbe
vindt, een barriere compleet met emmers te 

worden aangebracht. Tijdens de heentrek 
worden de dieren dagelijks overgebracbt 
naar de nieuwe poel die niet kan worden 
verlaten omdat deze omheind is. Zodra de 
eiafzetting heeft plaatsgevonden en de die
reo proberen aan de terugtrek te beginnen, 
kunnen de barrieres langs poel en wegkant 
gebeel of gedeeltelijk worden verwijderd tot 
bet volgende jaar. Deze werkwijze dient 
tenminste vier a vijf jaar te worden voortge
zet; indien men ook de laatste pad wil redden 
wei tien jaar. Dejonge dieren die nu in deze 
poel geboren zijn zullen als ze geslachtsrijp 
zijn bier naar terugkeren en niet naar de poe I 
waar hun ouders geboren zijn. Ze zullen niet 
meer tracbten de weg over te steken ( een 
enkele uitzondering daargelaten). Op deze 
wijze kan een leefgemeenscbap van padden 
voor uitsterven worden beboed. 

PADDEN EN DE WET. 
Zoals reeds in de inleiding werd vermeld, bebo
ren padden, evenals aile andere amfibieen en 
reptielen, tot de bescbermde inheemse dier
soorten. Iedere handeling met deze dieren is 
verboden. In principe wordt voor bandelingen 
die bet voortbestaan van de soort beogen, door 
het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat
schappelijk Werk ontheffing verleend. Deze 
ontheffing moet ecbter wei worden aange
vraagd en wei bij bet Hoofd van de Afdeling 
Fauna en Aora van voomoemd Ministerie (zie 
bijlage II). 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Het verlies van geschikte leefgebieden van 
inheemse amfibieen, waaronder de gewone 
pad, vormt de voomaamste oorzaak van de 
achteruitgang van de soorten. 

- Het zou aanbeveling verdienen om de leef
gebieden van amfibieen en reptielen in 
gemeentelijke bestemmingsplannen op te 
nemen en te bescbermen. 

- Regelmatige inventarisatie van bovenbe-

doelde leefgebieden, verdient aanbeveling. 
Het doorkruisen van een trekroute door een 
verbardde weg kan in veel gevallen leiden 
tot het uitsterven van de daar aanwezige 
paddengemeenschap. 
lndien trekroutes toch doorkruist moeten 
worden, verdient bet aanbeveling de kosten 
van de aanleg van nieuwe poelen bij de 
kosten van de weg in te kalkuleren. Deze 
dienen aangelegd te worden aan die zijde 
van de weg waar zich de zomer- en winter
verblijfplaats bevindt. 

- Bij het doorkruisen van trekroutes of het 
verloren gaan of ongeschikt worden van de 
leef- en voortplantingsplaatsen kan aileen 
het creeren van nieuwe voortplantings
plaatsen een defmitieve oplossing zijn. 

- Definitieve invoering van milieueffect
rapportage zal in de toekomst een vroeg
tijdige signalering van bovengenoemde pro
blematiek kunnen waarborgen. 

Summary 
A description of life-
history and behaviour of the common toad is given. 
Emphasis is laid on protection during the mating 
season. 
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BDLAGEI 
Wanneer men een nieuwe poel gegraven heeft, kan 
men de vestiging van planten daarin aan de natuur 
overlaten. Men kan echter ook de natuur een handje 
helpen door er waterplanten in aan te planten. Het 
verdient aanbeveling om uitsluitend planten die van 

nature in een gebied voorkomen in de nieuwe 
poe)( en) aan te planten. Indien bet niet mogelijk is om 
uit omringende sloten d.m. v. uitdunnen planten te 
winnen, moeten ze een kwekerij worden bettokken. 
Met * gemerkte planten zijn beschennd en mogen 
uitluitend van kwekerijen worden bettokken. 

INHEEMSE WATER· EN OEVERPLANTEN. 

Nederlandse naam 

Ondergedoken waterplanten. 
Gewoon sterrekroos 
Gedoomd hoomblad 
Brede waterpest 
Waterviolier 
Drijvend fonteinknaid 
Gewone waterranonkel 
Driebergen. Telefoon 03438-18697. 

LatijllSe naam 

Callitriche platycarpa 
Ceratophyllum demersum 
Elodea canadensis 
Hottonia palustris 
Potamogeton natans 
Ranunculus aquatilis 

Met de bladeren op het water drijvende planten. 
Drijvende waterweegbree Luronium natans 
Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae 
Gele plomp Nuphar luteum 
Waterlelie Nymphaea alba 

Boven het water \litgroeiende planten. 
Kalmoes Acorus calamus 
Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica 
*Zwanebloem Butomus umbeUatus 
Watergentiaan Nymphoides peltata 
Pijlkruid Sagittaria sagittifolia 
Kleine lisdodde Typha angustifolia 
Grote lisdodde Typha latifolia 

Moerasplanten 
Slangenwortel 
Dotterbloem 
* Gelelis 
* Waterdrieblad 
Watermunt 

BDLAGEII 

Calla palustris 
Caltha palustris 
Iris pseudacorus 
Menyanthes trifoliata 
Mentha aquatics 

Waterdiepte in em. 

20-60 
zwevend 
10-20 
15-80 
30- 100 
30-150 

10-30 

85-300 
85-300 

10-40 
10-50 
10-20 
10- 100 
10-30 
20-50 
20-60 

moeras-15 
moeras-15 
5-25 

10- 15 
moeras-15 
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A no lis extremus Gray, 1840 

Anolis exrremus is afkomstig van het eiland 
Barbados in het Caraibisch gebied. Hij maakt 
deel uit van de zgn. roquet-groep, die een ver
spreiding hee ft van Martinique (noordelijk) tot 
Bonaire (zuid-westen) en Tobago (zuid-oos
te n) . Andere anolissen uit deze g roepen zijn A. 
roquer. A. luciae, A. rriniraris, A. griseus, A. 
aeneus , A. richardi e n A. bonairensis 
Anolis ext remus is een hoofdzakelijk mos-groe
ne anolis (wat kan veranderen in donker-bruin) 
met een fe l o ranje keel wand die met gele schub
jes versierd is. Kenmerkend voor de soort is 
echter de grijs-blauwe kop en nek en de don
ker blauwe tot zwarte rand om de ogen. De buik 
is geel-groen tot oranje. Het ~ komt wat betreft 
kleur met het o overeen, alleen de grijze kleur 
ontbreekt geheel! Ook hebben de vrouwtjes nog 
vaak een m iddenstreep die vllik achter de kop 
begint e n doorloopt tot de staartwortel . Het ~ is 
relatief klein, zoals bij vee! roquet-soorten. 
Deze Anolis (hoofdzakelijk het o ) is erg fana
tiek en agressief wat zich uit in zijn gedrag 
tegenover andere anolissen. Het d ier is zeer 
moeilijk te combineren met andere anolissen, 

maar ook met andere hagedissen. 
Het kweken met de anolis Ievert geen moeilijk
heden. op, doch de productiviteit van het ~ is 
erg gering. Voor een succesvolle kweekpoging 
is veel zorg e n geduld nodig. De zelfde ervarin
gen heb ik ook met een ander lid van de roquet
g roep gehad (Hack 1977), Anolis aeneus Gar
man 1887. De geringe kweekresultaten zijn 
we llicht een gevolg van het feit dat de ~~ erg 
klein zijn; mi het leggen van 2 a 3 e itjes heeft het 
~ een rustperiode nodig (varierend van I tot 3 
mnd.) om weer 'op adem te komen' . Geduren
de deze tussenpauze is het aan te raden het ~ 
afgezonderd van het o te houden. 
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LIM, B.L. 1979. 
Poisinous snakes of Peninsular Malaya. Ma
layan Nature Society. Vii+6 1p., 
40fig. Prijsonbekend . 
Malayan Nature 
Society 
P.O. Box 750 
Kuala Lumpur 
MALAYA. 

De auteur, werkzaam op het ' Institute for 
Medical Research' in Kuala Lumpur en reeds 
meer dan 30 jaar bezig met het bestuderen van 
slangen, heeft dit boekje bedoeld voor leken. 
H ij spreekt in de inleiding dan ook de hoop uit 
dat het zijn nut zal bewijzen door angst aileen 
gebaseerd op verkeerde in!ormatie en onkunde 
uit de wereld te helpen. 
De 37 soorten g ifs langen voorkomend in Ma
leisie (2 1 zee- eQ 16 landslangen) worden aile 
behandeld. Onder iedere soort vindt men: we
tc:nschappelijke, Engelse, en (indien d ie er is) 
Maleise naam; een eenvoudige beschrijving; 
gegevens over voortkomen (waar, algemeen/ 
zeldzaam); wat er bekend is over agressiviteit 
en g iftigheid; of er specifiek serum bestaat. 
Verder worden van II zee- en aile landslangen 
op enkele uitzonderingen na, goede kleuren
foto 's gegeven. 
De bladzijden 32-36 zijn gebruikt voor een, 

m .i. overbodige, "sleutel voor gifslangen ... 
Vee! nuttiger lijkt mij het hoofdstukje gewijd 
aan het per soon of soortengroep karakteristie
ke patroon van tandafdrukken dat na de beet in 
de huid achterblijft , hiermee kan een behande
lend arts tenminste wat aanvangen. 
Verder wordt in aparte hoofdstukjes op korte en 
krachtige , van zeer vee! kennis van zaken ge
tuigende, wijze aandacht besteed aan: de wer
king van s langengif; symptomen van vergifti 
g ing e n aanwijzig ingen voor ziekenhuisperso
nee l hoe te handelen bij beten van gei'denti
ficeerde en niet ge.identificeerde s langen; eerste 
hulp bij heten in het veld; hoe s langenbeten in 
het veld te voorkomen; het voorkomen dat slan
gen een huis binnendringen. Een lijst met 47 
referenties en een index op wetenschappelijke, 
Engelse, en Maleise naam vormen het sh:itstuk . 
Een boekje over d ieren die men meer dan waar
schijnlijk , nooit in zijn terrarium zal houden . 
Natuurlijk zijn er omvangrijker e n bete r ge
documenteerde werken op dit gebied. Maar 
toch, zelden zag ik in zo ka rt bestek zoveel 
goede en terzakekundige info rmatie. Gecn 
standaardwerk, maar voor mensen met bclang
ste lling voor de herpetofauna van Maleisie en 
voor mogelijke bezoekers van d it land zekereen 
leuk bezit. 

T.J .J. de Boo 


