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Op 4 April 1942 werd het SOste lid onzer 
vereenig·ing ingescr.w.""even! Het was de he:er : 
Ingvar Ki'istensen te Ocsterbeek (Gld.), een; 
cler reetacteuren v~"l ·1Het Aquarium". : 
Di t f'ei t stemt tot ve:.:-heugenis, want het is : 
een be,~js, dat er behoefte heeft besta~~ : 
aan een centraal punt, waar de terrariU!Il
hcuders hun steun kunnen zoeken. Laten ~~ 

,- - - .,/ - hopen, dat deze snelle a£-.:.'lwas van het le
dental voorloopig aanhoudt, opdat vrij een 
stevige kern kunnen vormen vm1 goeda en 
enthousiaste terrariumho1:.ders. Veel zal dar...: 

kunnen worden bereikt, wat tot heden nog steeds niet mogelijk 
is gebleken. 

Uit "Lacerta 
Nieuws" 
eerste jaargang. 
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Eenjubileumjaar: Lacerta bestaat 40 jaar! 

We kunnen elkaar feliciteren; we zijn hei
den lid van een veertig jaar bestaande ver
eniging, U en ik. Een reden voor Uw be
stuur om de nodige feestelijke gebeurte
nissen te organiseren -voor de jubileum
aktiviteiten verwijs ik U naar de agenda 
die onze jubileumcommissaris, de heer 
Verhoeven, U hierachter zal presenteren
en in het komende jaar af en toe eens stil te 
staan bij de geschiedenis van onze vereni
ging. 
We kunnen rustig stellen dat Lacerta in de 
afgelopen veertig jaar heel wat voor de 
hobby en de wetenschap heeft gepres
teerd. Metal zijn werk- en doelgroepen, 
zijn diensten en landdagen worden de lief
hebbers in staat gesteld elkaar te ontmoe
ten en de zo belangrijke ervaringen uit te 
wisselen. V ooral ook ons maandblad met 
al zijn herpetologische gegevens is voor 
liethebbers en wetenschappers in binnen
en buitenland een belangrijke bron van 
informatie. 
Om onze vereniging, juist ook in dit jubi
leumjaar, op deze wijze te Iaten bloeien, 
wilde ik bij deze gelegenheid graag twee 

wensen uiten: 
Allereerst spreek ik het vurig verlangen 
uit, dat onze hobby nog lange tijd zal be
staan en dat de Staten Generaal in Neder
land de Washington Conventie zullen aan
vaarden en Iaten uitvoeren zoals die is be
doeld; het zou immers niet juist zijn als 
Nederland een veel strengere wetgeving 
zou hanteren dan de andere EEG-Ianden 
en het houden van allerlei dieren zou ver
bieden, hoewel ze niet bedreigd zijn en 
goed te houden. 
Vervolgens hoop ik dat U de bijgesloten 
nieuwe informatiefolder niet aileen in deze 
Lacerta zult Iaten liggen, maar dat U er 
ook een nieuw lid mee zolt werven; er zijn 
immers nog vele serieuze terrariumhou
ders die niet zijn aangesloten bij cen ver
eniging. 
Ik wens U een goed jubileumjaar toe (met 
zo mogelijk de nodige kweekresultaten) en 
ik hoop U op een van onze jubileumaktivi
teiten te ontmoeten. 

Drs. Guus N .M. Wijngaards 
voorzitter 



Nog cen Lacerta 
aktiviteit ; de 
Lacerta kalendcr. 
Foto: 
Z u u r m on d. 

De akti viteiten van Lacerta ter gelegenheid van 
haar 40-jarig bestaan 

Nadat de voorzitter, de heer G. Wijn
gaards zo voortreffelijk het jubileumjaar 
heeft ingeluid, is het aan mij om u als 
jubileumkommissaris in kennis te stellen 
van de in dit jaar voorgenomen aktivitei
ten, voor zover reeds bekend. 
Het Lacertanummer van juli-augustus 
1982, het gebruikelijke dubbelnummer, 
zal geheel in het teken staan van het ver
zorgen en kweken van gemakkelijk te hou
den terrariumdieren. Van dit nummer zul
len een aantal overdrukken gemaakt wor
den ten behoeve van nieuwe Ieden in de 
komende jaren. Het spreekt vanzelf dat de 
redaktie van het maandblad iedereen die 
meent een bijdrage aan dit nummer te kun
nen leveren, van harte uitnodigt dit in ver
band met de voorbereidingen zo spoedig 
moge lijk te doen . 
U krijg t dit jaar een verenigingsalmanak. 
Daarin vindt u de statuten, regelementen, 
allerlei wetenswaardigheden en een !eden-

l :ll'f•l ' l :t 
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lijst. Aan de uitgave hiervan zijn voor onze 
vereniging geen kosten verbonden. Moch
ten er onverhoopt leden zijn die liever nict 
hun naam en adres in deze Iedenlijst zien 
opgenomen, dan worden zij verzocht voor 
15 november a. s. de heer F. R. van Leeu
~en van de ledenadministratie schriftelijk 
htervan mededeling te doen. De almanak 
is aileen voor de !eden van de vereniging 
en wordt niet naar buiten verstrekt. 
Geprobeerd zal worden het Lacenavignet 
gedurende ditjubileumjaar aan te passen. 
In de loop van dit jaar komt er een vereni
gingsspeldje tegen redelijke prijs beschik
baar. 
In de loop van ditjaarontvangen aile Ieden 
ook een aardige attentie ter gelegenheid 
van hetjubileum. 
Voor trouwe ledenaanbrengers: de be
staande naaldband- en abonnementenpre
mie wordt dit jaar voortgezet. 
De doelgroep slangen organiseert op 17 
oktober a .s. een lezingendag met tentoon
stelling te Utrecht. 
De voorjaarslanddag op 17 april 1982 
wordt georganiseerd door de heer C. van 
Sliedregt en zal vanzelfsprekend ook ge
deeltelijk in het teken staan van het jubile
umjaar. 
De werkgroep Nijmegen zal komend voor
jaar een excursie organiseren naar de Ha
tertse vennen onder Ieiding van enige be
kende vakherpetologen. 
De werkgroep Limburg zal de najaarsland
dag organiseren. 
Vanzelfsprekend verwachten we dat ande
re werk- en doelgroepen zullen volgen. 
Van de jubileumaktiviteiten zult U in het 
vervolg op de hoogte gehouden worden op 
de eerste bladzUde van het mededelingen
blad. 
Ik wens u allen een goed jubi leumjaar toe. 

J .W.Th.M. Verhoeven. 



Bufo viridis 
van hct ciland kos. 
Foto: 
v a n L c c u w c n. 
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Enkele eilanden in 
de Ege"ische Zee 
Tekening: 
HAGE
DOORN 

Herpetologische ontmoetingen op het eiland Kos 

lngezonden:april 1981 

INLEIDING 
Eind juli 1978 verbleef ik enige tijd op het 
Griekse eiland Kos. 
Kos is lang en smal en behoort tot de 
Zuid-Ege"ische eilanden, die verspreid on
der de Turkse kust liggen. Het eiland heeft 
een mild klimaat en is rijke1ijk voorzien 
van bronnen . Men treft er een traditione1e 
zijde- en wijncultuur aan. In de stadjes en 
dorpen vindt men een rijke begroeiing van 
bomen en bloemen (Hibiscus en Winde), 
zodat ondanks de zomerse hitte zich her en 
der een koele ondergroei aanbiedt. 

De stad Kos (hoofdp1aatsen hebben vaak 
dezelfde naam als het e i1and) is van ouds
her een haven met een rijke historie. Er 
zijn nog rui"nes te aanschouwen uit de der
de eeuw voor Christus. 
In tegenstelling tot bijvoorbee1d Rhodos 
en andere delen van Griekenland komt 
men het ei1and Kos niet vaak in de herpeto
logische literatuur tegen. Reden temeer 
misschien om eens een aanta1 dieren op 
een rijtje te zetten. 

BUFO VIRIDIS VIRIDIS 
In tegenstelling tot de Westeuropese ex
emplaren, die he1der groen en wit gek1eurd 
zijn of de Noordafrikaanse, die grauw
bruin en groen zijn, va1t van de Griekse 
groene padden onmiddellijk het overheer
sende rood tot roestrode patroon op. Over 
het a1gemeen zijn de dieren ook wat k1ei
ner dan bijvoorbeeld die, we1ke we kennen 
van Tunesie. 
In de stad Kos trof ik de dieren vee1vu1dig 
aan in de plantsoenen in de al eerder ge
noemde ondergroei, die beha1ve koe1er 
ook wat vochtiger is. 's Zomers worden 
deze padden echter pas in de avond actief, 
als de hitte afneemt. De temperatuur zakt 
dan rap van 40 naar 20°C. Ze wagen zich 
dan zelfs op de terrassen tussen de poten 
van de stoe1en, waarop men dan diverse 
toeristen en autochtone , genietend van een 
koele dronk, kan waarnemen. 
Opvallend is overigens dat voora1 de jon
gere padden van rond de drie em het ta1-
rijkst zijn. 

RANA RID/BUNDA RID/BUNDA 
Deze kikvors komt we1haast overa1 voor 
waar zoet water aanwezig is. WERNER 

( 1938) en WETISTEIN ( 1953) stellen dat de 
Grote Groene Kikker voor Grieken1and 
bont gekleurd is, terwijl PIEPER ( 1970) 
voor Karpathos de bevinding heeft dat het 
dier aldaar steengrijs is zonder een spoor-
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tje groen. Welnu, de exemplaren die ik op 
Kos waarnam waren steengrijs met bier en 
daar een vlekje groen. Dit overigens in 
tegenstelling tot de dieren die ik op Samos 
zag. Deze badden een volstrekt groene 
rug. Het waren wei uit de kluiten gewassen 
exemplaren. Langzaam maar zeker vane 
bij mij de veronderstelling post, dat juist 
de jonge dieren nog geen groen bezitten. 
Ik trof de soort bij bet dorp Tingaki in een 
sloot aan. Deze sloot is rond een vlakte 
aangelegd, waar men zout wint door op 
gezette tijden zeewater te Iaten binnenstro
men. 

GEMISTE KANS 
HAROLD PIEPER ( 1970) noemt Pelobates 
syriacus syriacus reeentelijk voor bet ei
land, docb jammergenoeg beeft dit dier 
mijn pad niet gekruist. Deze Knoflookpad 
is ten noordwesten van de stad Kos waar
genomen. Het is overigens een typiscb 
Zuidoosteuropees dier. 

MAUREMYS CASPICA RIVULATA 
In de hierboven al genoemde sloot bij Tin
gaki kwam ik een voor dit land niet onbe
kende klant tegen: de Kaspisebe Beek
sehildpad. In grote aantallen liggen ze 
zonnend op de oevers. De dieren zijn in 
staat om mens en dier reeds op een afstand 
van 20 meter te ontwaren en dan eventueel 
het hazepad te kiezen. 
Opmerkelijk is overigens dat deze soort 
zeer vaak in niet al te belder water voor
komt, dit in tegenstelling tot Emys orbicu
laris, die meer in rijkelijk van planten 
voorzien ondiep water vertoeft. 
Van be ide soorten treft men althans in 
Griekenland de jonge exemplaren in zeer 
ondiep water aan, kennelijk omdat bier 
diehtbij ook de eieren afgezet worden. Op 
Kreta heb ik jongen van de Beeksehildpad 
in greppeltjes gezien, die 10 em diep en 15 
em breed waren. 

TESTUDO GRAECA IBERA 
Op een zware en lange wandeling door de 
bergen van Kardamena naar Pili, toen de 

temperatuur al begon te dalen, kwam ik 
plotsklaps de Griekse landsebildpad tegen 
op het pad nabij Pili. Tocb anders dan ik 
van landsehildpadden in Griekenland ge
wend ben, was het op deze plek werkelijk 
zeer droog. Naar de uitwerpselen te oorde
len, die groen en vezelig waren, staan hier 
geen slakjes en andere lekkemijen op het 
menu. 
Het was niet gemakkelijk deze soort als 
zodanig te determineren. Doch uiteinde
lijk kwam ik met hulp van dhr. HOOGMOED 
tereeht bij twee Bulgaarse beren: BURESCH 

en ZONKOW 1933). 

OPHISOPS ELEGANS 
De Slangeooghagedis is een alleraardigst 
beestje, dat niet groter wordt dan 15 em. 
Het opvallende is dat het diertje, net zoals 
een slang, geen oogleden beeft, maar een 
doorziehtig vlies. Het kan derhalve de 
ogen niet sluiten. 
Ik vond deze hagedisjes even ten zuiden 
van Kardamena, op nog geen 5 meter van 
de zee, doeh ze waren niet eebt algemeen. 
Toen ik later met een kennis een studiereis 
naar Cyprus maakte, viel het ons op dat de 
soort aldaar kleiner is en als het ware een 
rondrennend onkruid vormde bij elke stap 
die we in het laagland zetten. 

CYRTODACTYLUS KOTSCHYI STEIN
DACHNERI 
In de sehemering, op de buitenmuren van 
niet bewoonde huizen komt deze soort 
voor. Oat verwonderde mij, daar ik de 
Naaktvingergekko op mijn reizen meren
deels buiten de bewoonde wereld tegen
kwam. 
Behalve in de hak van Italie (BRUNO 1977) 
komt deze gekko binnen Europa nagenoeg 
aileen in Griekenland voor en in de meeste 
Ianden oostelijk daarvan. Hij is een van 
mijn meest geliefde terrariumdieren en is 
met enige moeite tot voortplanting te bren
gen, bovendien verliezen zeal gauw hun 
sehuwheid. Het is overigens een kleine 
gekko, die gewoonlijk niet groter wordt 
dan IOem. 



Agama stellio. 
Foto: 
Burger s. 
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AGAMA STELL/0 STELL/0 
En ' last but not least' de Hardoen, die van 
de meeste Zuidege'ische eilanden bekend 
is . De Hardoen vonnt altijd het vertrouw
de baken op wandelingen die men rond 
nederzettingen maakt. Ziet men deze 
voorhistorisch ogende draak van 30 cen
timeter niet meer, dan kan men gerust aan
nemen dat ook de activiteiten van de au
tochtonen daar een halt houden. 
Vooral wanneer de zon naar zijn laatste 
punt zakt, althans in de hete zomennaan
den, komen de dieren uit allerlei holen en 
spleten in groten getale te voorschijn. Te
gen rotsblokken op de zuidwestkant, op 
stapelmuurtjes, op daken van geitestallen 
en op allerlei andere niet nader te definie
ren bouwsels net buiten de bebouwde 
kom, ontwaart men de reptielen jong en 
oud door elkaar. De jongen zijn lichtgrijs, 
terwijl de volwassen exemplaren bruin
achtig zijn. 
Op Kos vertoonden de grotere exemplaren 
gele koppen. D a an (1967), die een on
derzoek heeft gedaan naar de ondersoorten 
van Agama stellio, beschrijft van Delos en 
Mikonos ook dieren met gele koppen. 
Doch GRUBER en FUCHS ( 1977) stellen dat 
dit beperkt is tot juist deze twee eilanden. 
Op andere plaatsen zouden de dieren 
grauwblauwe koppen bezitten. Ze zouden 
derhalve opnieuw ingedeeld moeten wor
den. 
Het lijkt mij verstandiger wat op afstand 
van dit gewoel te blijven en de gele koppen 
van Kos voorlopig af te doen als varieteit 
in plaats van toe te geven aan de drang, 
sommige biologen eigen, te snel een afwij
kend dier als ondersoort te beschouwen. 

TOTBESLUIT 
WETISTEIN ( 1937) noemt voor het eiland 
de Scheltopusik (Ophisaurus apodus), ik 
kwam het dier echter niet tegen. 
Tot slot·moet ik CLARK noemen, die zich 
met name met slangen heeft bezig gehou
den (1967). Hij vermeldt voor Kos Colu
ber najadum dahlii en Malpolon monspes
sulanus insignitus. Ik heb geen enkele 

slang op Kos mogen zien kruipen, maar in 
het zelfde jaargetijde nam ik in 1977 be ide 
slangen waar op het eiland Chios. 

SUMMARY 
July 1978 an inventory w,as made of the reptiles 
and amphibians from the Greek island of Kos. 
Bufo viridis viridis was frequently encountered 
in the town of Kos. The animals were coloured 
red or rusty-red. Ran a ridibunda ridibunda 
from Kos were greyish with few green spots. 
The species was found near Tingaki in a ditch 
around a plain which is used to win salt from the 
sea. At the same location Mauremys caspico 
rivulata could be seen basking. On a path near 
Pili Teswdo graeca ibera was observed; this 
locality was very dry. Ophisops e/egans was not 
abundant like on Cyprus, near Kardamena less 
than 5 meters from the sea they were seen. At 
twilight Cyrtodactylus kotschyi steindaclmeri 
were observed on the walls of uninhabited hou
ses. Near all human settlements Agama stellio 
stellio could be seen on walls, roofs, rocks, 
etcetera. These lizards were most active at the 
setting of the sun. The harduns from Kos, espe
cially the bigger specimens, have a yellow co
loured head, like the lizards form Delos and 
Mikonos, this in contradiction with GRUBER & 
FUCHS. Pe/obates syriacus syriacus, Op
hisaurus apodus, Coluber najadum dahlii 
and Malpolon monspessulanus insignitus 
could not be found on Kos. Both species of 
snakes could however be observed on the 
island of Chios. 
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! ·v··o···o··a-·-w-··o···o··a-··n················d;~;··i~·B·:···t·;;;··v·~-;~···v~·~;~it·t~~·:·················· ··········· 

~Daar zijn wlj dan met het eerste nummer van one eigen o~saan. 
~Nog klein en sober in uitvoering hebben ~ gemeerid toch zoo 
~spoedig moge~k ·tot de uitgifte er van te moeten overgaan ten 
~einde de band tussohen de over het geheele land verspreide le
~den zoo stevig mogelijk te maken. 
~ "Daar zijn: wij dan", kan i·k ook zeggen van ·onze vereeniging, die 
~eindelUk de benoodigde goedkeuring v9rkrseg en d~rd~r in de 
i rJJ van geoorloofde vereenigingen naar bui ten kan optr.e_den.. Het 
11s wel onder ·de meest ongunstige omstandigheden, aat wij tot 
1oprioht1ng besloten. Onder normale verhoud-il;lge~ heb fk zelfe 
~ dri=e maal medegewerkt OlD tot opriohting van· een vereen.i:ging te 
lkomen, de laatste poging was zeer grootsoh door den heer 
iD.J. van.der Laan opgezet. Echter konden wij in alle gevallen 
i sleohts een hm.tdj evol mens che-n bij elkaar brengen, een resul
ltaat, dat z66 schamel was, dat het ons.de lust ontnam hierop 
~verder voo~t ~e bouwen. Wij hebben gewaoht op gunstiger ~ijden. 
E·Be't tfjdsohrift 11 HET AQ.UARIUMtt heeft hiervoor het pad ge~ffend. 
~Beginnend met e~n speciaal terrarium-nummer heeft het maande
~ lijks. een- rubriek· V:o·or ODS opengesteld, waarbij. een dusdanige 
lmedewerking is ontstaan, da.~ wij.- wat oopy betreft- ongeveer 
lander~alf 3aar vooruit zijn. De iiefde voor onze mooie liefheb
Iberij blijkt due wsi gestegen te zijn. Er was nu nog maar 6&n 
~s~oot n6odig om"een.nieuwe poging tot opriohting van een ver
~ eenigi~ te wagen. Deze kwam do.or de oproep van den heer 
lP.J. van der Werff in het nummer van Augustus 1941 van 11 Het 
IAquarium"o Terstond waren versoh~llende heeren, die blj de vo
lrige pogingen ook al paraat waren geweest, weer bereid de 
l~aak in handen te nemen. 
iBet ~esultaat kent g~: 'LACERT4" werd h1eru1t geboren. Een 
ibijzonder woord ~an erk~ntelijkheid moet ik hier neersohrljven 
~aim bet adres van onzen seoretari~, den heer J.Th. ter Horst, 
[die in deze _tijden met zijn buitengewone moe11ijkh~den bergen van 
~ w-erk he eft· verzet, hoewel h.fj al s seoretaris van ee;n andere 
~groote vereeniging ook daaraan zijn beete kraohten ~dt. Hij is 
;voor ona "de Juiste manop de juiste plaats". Op zijn sohouders 
~rust 95~ der werkzaamheden. De resultaten daarvan zijn schitte
~ rend. 
fMaar niet alleen·hij moet zoo 1 n stuwkraoht zijn, wij allen moeten 
. : ........ ~-·· ................................................................................................................................ --················· ................. ... : 
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naar beste krachten medewerken. In de eerste plaata moeten wij 
leden·werven waar wij ze ~aar kunnen vinden. In alle hoeken dee; 
lands en zelfs daarbuiten moet onze vereenigir~ vertegenwoor- I 
digd · zijn. Dan verwacht· ik veel van een onderlinge ruilhandel. l 
1r~ moeten hierbij'elkaar zoo veel mogelijk ter wille zijn. Dieren~ 
die m~n ~elf vo9r bet grijpen beeft, of kweekt, zijO voor ande~ ; 
ren soms totaal onpekend·of moeilijk te krijgen. Het schenken j 
(tegen porto-vergoeding) of onderl·ing ·ruilen ~ een machtige ; 
factor kunnen zijn voor een bloeiend vereeriig!ngs-leven en zal : 
voor menige bui tenstaander een aa.nsporing zijn om toe ·te treden~ 
De contributie kan voor niemand een bezwaar zijn, da.ar wjj daze 
zoo laag mogelijK hebben gesteld. Ook verzoeken om inlichtin~ 
gen omtrent dieren bij wetenschappelijke of erva.ren leden.kUnnen 
veel bijdrAgen om speciaal jongere liefhebbers voor teleurstel
lingen te b~hoeden. Hiervoor roep ik de welwillende medewer
king der meer erva.ren leden in. Natuurlijk zullen in ons 

. 11L.ACERT!. NIEUWS 11 · veel belangrijke vraagstukken behandeld worden 
en zullen wij het op een,peil trachten te brengen, aat ~ ieder 
nummer met verlangen zien verschijnen. Maar ook hiervocr is al-: 
ler medewerking noodig. Het orgaan is speoiaal gedaeht·voor • 
kortere mededeel-ingen en kleine achetsen; .daar naast :houden . 
wij "HET AQUARIUM" voor grootere artikelen ill. de rubriek ·"Terre..! 
riumkunde"o E 

Laat ik eind.igen met de hoop uit te sprek~n, dat wat wij n\1 i 
gegrondvest hebben niet meer ver~oren.zal ga~~ar .$oge groei~ 
en en bloeien tot heil van onze mooie terrariumliefhebberijo ~ 

DE GROENE tATERKIKVORSCH. 
(R.e.na escUlenta) door J. Smith Jr., Rotterdam. 

De man, die Holland een kikkerlandje noemde, had ongetwij
feld onze boerennachtegaal op bet oog. Overal in Nederland, 
waar maar water is te vinden, is deze amphibia aan te tref
fen. De naam Groene kikvorsch dankt bet dier aan de opval
lende groene kleur, hoewel dit lang niet altijd als determi-

. ····· ................................................ ····---·· ............................... ,. ...................... . 
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.................................................................................... ····························•· ......................................... . 
lneermiddcl kan gelden. Dor~erbruine, zwart-gevlekte en -zelfs 
tgeheel zwarte exemplaren van de P~& esculenta worden regel
Imatig aangetroffen. De grondsoort, waarop bet dier leeft en . 
:de omstandigheden waarin het de winterslaap he~ft dooTgebracht, 
zijn hiervoor beslissend. De buikzijde van bet dier is grijs- j 
wit, va~ gemarmerd, terwijl een lichtgele streep, over bet 
oog, langs de flanken loopt. 

Het gesiacbtsonderscheid is gemakkelijk waar te nemen 
door de 2. ke~lzs.kken bij bet mannelijk dier. Geslachtr~jpe die
ren worden tot ·10 c~. groot, ongerekend de krachtige achter . 
{apring)pooten. Een an~er determipeermiddel vormen de pooten,: 
waarvan bet zwemvlies de teenen geheel 1nsluit, dit in tegen-j 
stelling met de bruine kikvorsch, waarbtj de langste teen · 
juist door bet zwemvlies been breekt. 

De paring geschiedt tot Mei-Juni, waarb~ de bevructte 
eieren naar den bodem· z~kken en daer bl~ven liggen. Uit deze 
eieren ontwikkelt zich bet kikkerviscbje, wearvar. de metamor-j 
phose enkele maanden.later (Augustus tot eind peptember) plaats 
he~ft. Door ve~schillende omstandigheden {voedsel, warmte) j 
:kan dit proces vertraagd of vereneld worden. Een enkele maal = 

overwinteren de lerven, om eerst.het volgend voorjaar het 
land t~-bere~ken. Het onderscheid tusschen de l~en der 
amphibieen geeft vele Iitoeilijlr.heden en is slechts bij een ver
gelljking met &ldere vertegenwoordigers.duidelijk aan te geven.: 
De kleur v~ deze larve is olijfgroen, geheel overdekt met · 
lichtenie vlekjes. De steart is tweemaal zoo l~g als bet 
lic!'lae.m. 

Voor het terrarium komen alleen kleine exempl~ren van 
de ui tge~oeide ~kker in e.anmerldng of tjjd·ens hGt voor~ 
·voor de paring C.e volwassen, 4 tot 5 jarige O.i-eren. 

Als voedsel nemen zij bet liefst wormen en slekken. Ook · 
muggenlarven en insecten worden gaa.rn~ genomen en in tijden . 
van voedselschaarschte, kan men de dieren uitsteken~ van vo~ 
eel voorzien, door stukjes vleeschafval of dooie insecten, = 

aan eeu dun stokje gekleefd, been en weer te bcwegen~ 
De larven ge bruiken alleen plentaard.ig voeds.el. 

1) 
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Het gaat slecht met de Onechte Spitskopschild
pad, Pseudemydura umbrina 

INLEIDING 
In een vorig artikel (ZWINENBERG. 1977) 
heb ik u het een en ander verteld over de 
Onechte Spitskopschildpad ( Pseudemydu
ra umbrina) , welke naar omvang van de 
toen bestaande populatie door mij "een 
van de zeldzaamste reptielen ter wereld" 
werd genoemd. Het bestand van dit aileen 
in West-Australie voorkomende schild
padje, in twee dicht bij elkaar liggende 
moerassige gebiedjes , te weten " Twin 
Swamps" en " Ellen Brook" (in 1962 tot 
reservaat verklaard) tezamen ongeveer 
200 ha beslaand, werd toen vo1gens mede
werkers van het ''Department of Fisheries 
and Wildlife" in Perth (W.A. ) op maxi
maal 70 a I 00 exemplaren geschat. 

HUIDIGE TOESTAND 
Die kwalificatie van destijds blijkt helaas 
maar al te waar gebleven, want hoe is de 
toestand nu, slechts enkele jaren later? De 
totale populatie van de soort in beide reser
vaten wordt op minder dan 50 exemplaren 
geschat. De hoofdoorzaak hiervoor wordt 
gezocht in het feit , dat er a! vele jaren 
achtereen sprake is van een vrij droge win
ter, waardoor de voortplantingscyclus van 
de dieren verstoord wordt. 
Onder normale omstandigheden droogt de 
moerassige streek in de zomer uit en deze 
peri ode overbruggen de reptielen door een 
zomerslaap te houden, ingegraven in de 
bodem en onder afval. Zodra in april de 
regentijd begint (op het zuidelijk halfrond 



Het upnemen van 
de mate n van een 
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herfst), ontwaken de dieren en beginnen 
onrniddellijk pogingen in het werk te stel
len voor nakomelingen te zorgen, naast 
voedselzoeken uiteraard. Het leggen van 
de 3-5 eieren vindt tegen het einde van het 
regenseizoen plaats en de jongen komen 
uit tegen de tijd dat de moerassen zich 
opnieuw met regenwater vullen, zo om
streeks april/mei van het daaropvolgende 
jaar. Dit ritme nu wordt al vele jaren ver
stoord, omdat er onvoldoende of in het 
geheel geen regen vie!. Daardoor droogt 
de grond te sterk uit, hebben de weinige 
afgezette eieren nauwelijks kans tot ont
wikkeling te komen en is het voedselaan
bod (waterdiertjes) minimaal . Dit alles 
wordt als een van de voomaamste oorza
ken gezien dat het aantal dieren in de vrije 
natuur tot beneden de 50 exemplaren ge
daald is, een wei heel kwetsbare populatie 
dus . Beschermende bepalingen helpen 
niet vee!, als "moeder natuur" tegen
werkt. 

GEYANGENSCHAP 
Aile hoop is nu gevestigd op in gevangen
schap verblijvende dieren, zoals in de die
rentuin van Perth. In 1980 is men begon
nen met een nieuwe methode m.b.t. de 
voortplanting te beproeven, of beter ge
zegd: " men ging de natuur een handje 
helpen". Een drachtig vrouwtje werd na
melijk in een laboratorium met een hor
moonpreparaat gei"njecteerd om de eiafzet
ting te bevorderen. 
En dit gelukte . Ze legde drie eieren, die in 
verhouding tot de lichaamsomvang van de 
moeder (carapax ca. 13 em) bijzonder 
groot waren; de lengte van elk ei was 40 
mm. Ze werden in een incubator onderge
bracht en twee kwamen er na respectieve
lijk 23 en 27 weken uit. Het derde ging 
verloren. En daarmede begonnen de jon
gen aan een vrij onzeker bestaan. Zullen er 
in de toekomst nog voldoende soortgeno
ten zijn om voor nageslacht te zorgen? Het 
duurt ongeveer 15 jaar voordat ze ge
s lachtsrijp zullen zijn, maar als er droge 
winters bij zijn, kan dat wei meer dan 20 
jaar duren. Het opzetten van een kweek
groep is dus een zaak van lange adem. 
Maar in ieder geval heeft de behandeling 
met hormonen aangetoond, dat op kunst
matige wijze het voortplantingsproces iet
wat geholpen kan worden. Er is dus nog 
hoop. 

SUMMARY 
Some infom1mion about the present status of the 
Western Swamp Tonoise (Pseudemydura umbrino) 
from West-Australia is given. in continuation of an 
article about the same species in ""Lacena· · of March 
1977. The total population of the species in both 
reserves is now Jess than SO in"dividuals due to a series 
of dry winters . In 1980 a gmvid fe male was injected 
with honnones to induce egg laying- three eggs were 
laid of which two hatched after 23 and 27 weeks in an 
incubato r. 
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Een echtgenote vertelt (2) 

ingezonden: juli 1981 

In de tijd dat mijn man lid werd van Lacer
ta had men in de afdeling de gewoonte 
dieren, die men kwijt wilde, onder de aan
wezige leden te verloten. De opbrengst 
kwam ten goede aan de verenigingskas. 
Op een van de eerste vergaderingen die 
mijn man bijwoonde, in januari 1968, won 
hij op deze manier een landheremietkreeft. 
Heremietkreeften hebben een zacht ach
terlijf, dat ze in een slakkehuis stoppen om 
het tegen aanvallers te beschermen. Het 
slakkehuis dragen ze mee rond als ze zich 
verplaatsen. Ze hebben een grote en een 
kleine schaar, beide blauw-rood van kleur. 
Met de grote sluiten ze de ingang van de 
schelp af als ze zich erin teruggetrokken 
hebben. We kwamen er al gauw door pro
beren achter, dat onze kreeft graag rogge
brood at evenals appel en amandelen. Le
vend voer hebben we hem nooit zien eten. 
Wei bloemen. Met de grote schaar knipte 
hij stukjes van het voer af, die hij vervol
gens met de kleine schaar naar de bewe
gende sprietjes bij zijn mond bracht. Hij 
vond het prettig als het bakje, waarin hi] 
gehuisvest was, natgesproeid werd. Hij 
beg on dan levendig rond te scharrelen. 
Na een maand of twee was hij spoorloos 
verdwenen. Dat was niet zo gek, want hij 
kon heel goed klimmen en was via de 
takken in zijn bak al eens naar buiten ge
klauterd.Toch zijn we, toen hij twee we
ken weg was, maar eens in zijn bak gaan 
graven. We kwamen tot de ontdekking, 
dat hij een hoi in het natte zand had gegra
ven en daar in onderdelen uiteen gevallen 
was. Een poot hier, een schaar daar. Na de 

eerste schrik vermanden we ons en keken 
nog eens beter. Toen zagen we dat hij 
aileen maar verveld was. De afgeworpen 
schalen lagen om hem heen, maar hij zelf 
was intact. Drie weken later had hij a1 zijn 
vervelde poten geconsumeerd en ging 
weer aan het roggebrood. 
Inmidde1s bedachten we, dat hij als hij 
groeide ook een groter slakkehuis nodig 
had. Dat bleek een heel prob1eem te zijn. 
We kochten slakkehuizen bij de dieren
winkel, maar hij keurde ze geen blik waar
dig. We kochten prachtige exotische 
schelpen bij een curiositeitenwinkel. Zon
der succes. We kochten een blik eetbare 
slakken omdat je daar een zakje met slak
kehuizen bijkrijgt om de beesten in op te 
dienen. Ook deze slakkehuizen deugden 
blijkbaar niet. Een dochtertje van een ge
interesseerde vriend kwam tenslotte met 
een schelp aandragen, die ze in de tuin 
gevonden had, en jawel, een paar dagen 
later bleek de kreeft verhuisd te zijn. Dat 
was in december 1968. 
Half juli 1970 verdween hij weer. We 
maakten ons deze keer niet ongerust en 
eind augustus kwam hij dan ook fris en 
verveld weer te voorschijn. 
In september 1970 kochten we er vier he
remietkreeften uit Cuba bij. Ze waren veel 
minder vaak in zicht dan de oude kreeft. 
Blijkbaar was het zelfs vermeldenswaar
dig cils ze te zien waren. In onze aanteke
ningen staat tenminste: 11 januari 1972, 
drie heremietkreeften gezien. Wat deze 
kreeften wei meebrachten, waren hun 
slakkehuizen. Dat gaf mogelijkheden tot 
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verhuizen, zeker toen weer in de loop der en ..... zie hoven. Na een half uur of zo 
tijd nog wat geschikte schelpen bijvonden. nam ik even een telefoon aan en toen ik 
Toch zag ik zo'n verhuizing eerder op de terugkwam, was de kreeft verhuisd. De 
televisie dan in werkelijkheid. Oat werd al derde keer zei een kind na een half uur 
te gek. Toen ik dus zag, dat de grote kreeft observeren: ''Moes, help eens even''. En 
druk met een slakkehuis aan het rondhan- weer was de kreeft onbespied verhuisd. En 
nessen was, posteerde ik me op een stoel toch heb ik het tenslotte gezien. Nieuwe 
bij bet terrarium en keek strak toe. Hij schelp in de juiste positie gebracht en als 
draaide het slakkehuis om en om, betastte de weerga bet achterlijfuit de oude en in de 
de opening met zijn grote schaar, liep er nieuwe schelp. 
eens omheen, draaide bet huis weer om en Later hebben we de heremietkreeftfamilie 
om, betastte de opening, nou ja, zo ging nog uitgebreid met een paar exemplaren 
bet door. Na een half uur of zo werd er van de stranden van Bali en Java. Toen 
gebeld, ik ging open doen en toen ik terug- deze kreeften zich niet anders gedroegen 
kwam was de kreeft verhuisd. Volgende dan de al aanwezige, hebben we ze met 
keer beter. Toen de kreeft dus weer met bak en al weer verloot in de afdeling. Al
een slakkehuis aan het rondscharrelen leen is dat niet waar; we hebben ze wegge
was, posteerde ik me weer op een stoel geven aan een andere liethebber. 

Tip (achterwand uit tegellijm) 

Het gebruik van cement als achterwand in het terrarium Ievert vaak een enorm extra 
gewicht op. Oat resulteert in een onhandelbare bak. Een veellichtere konstruktie, met 
vrijwel hetzelfde effect, geeft tegellijm gesmeerd over vliegengaas. Tegellijm is een 
fijner soort cement, die door z'n plakkerigheid gebruikt kan worden om tegels aan de 
muur te plakken. De bouwmaterialeithandel kent hei ook onder de naam schonox of 
ceresiet. Een dunne specie hiervan, uitgesmeerd over vliegengaas, plakt zelfs als bet 
horizontaal wordt aangebracht. T~ee lagen zijn in het algemeen voldoende om de 
vliegengaasstruktuur te bedekken. Het resultaat is dan ongeveer een halve em dik. Door 
het vliegengaas in verschillende vormen te buigen is het aanbrengen van relief mogelijk. 
Grote holten achter het vliegengaas kunnen het beste worden opgevuld met stukken 
piepschuim. De tegellijm zakt echter niet echt door het vliegengaas heen, zodat niet de 
hele holte wordt opgevuld. Als over de natte, tweede laag nog wat zand gestrooid wordt, 
geeft dat een wat korreliger effect. Ik heb als laatste afwerking een laagje mergelzand op 
de natte laag gestrooid. Het effect hiervan is dat de achterwand gelig wordt i. p. v. de 
normale grijze kleur. 
V oor een achterwand van 60x60 em heb ik ongeveer 2,5 kilogram van deze tegellijm 
gebruikt. 
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De herpetofauna van Oezbekistan (slot) 

Ingezonden: januari 1977 

DE OXUS COBRA (NAJA NAJA OX/A
NA) 
Deze ondersoort van de Aziatische cobra 
bereikt een kopromplengte van I ,25 me
ter. De kleur is erg variabel. Van vlees
kleurig en gelig tot olij f- of donkerbruin en 
bijna zwart. Op de " hoed" is geen bijzon
dere tekening aanwezig (zoals bij de bril
slang). Jonge dieren hebben op hun rug 
donkere dwarsstrepen . De voorste !open 
zelfs helemaal rondom het Iichaam. Bij 

' '• ·-

volwassen dieren is de buik egaal, vuil-wit 
van kleur. Deze ondersoort onderscheidt 
zich van de nominaatvorm door een groter 
aantal buikschubben en onderstaartschub
ben, alsmede het ontbreken van een schub
je tussen het vierde en vijfde sublabiale. 
Het verspreidingsgebied van deze soort 
omvat zuidelijk Turkmenie, N.O. Iran, 
Afghanistan, N. Pakistan, N. India en Z. 
Tadjikistan. In Oezbekistan komt hij voor 
in de Kizilkum, bij Samarkand en tussen 
Samarkand, Karshi en Termez. 
De cobra komt op de meest uiteenlopende 
plaatsen voor; verwaarloosde kerkhoven, 
vlak bij huizen en wegen, in een rattehol, 
in rolgesteente in ravijnen, in schaduwrij
ke kloven, enz .. Meestal echter worden ze 
gevonden in de heuvelachtige gebieden 
(voorgebergte) met een schrale grasgroei 
en veel knaagdier-holen, die dan ook vaak 
als schuilplaats dienen. 
Eind maart, begin april komen de dieren 
uit de winterslaap. In april zijn ze de hele 
dag actief, in mei aileen nog maar's mor
gens en 's avonds. In de zomer is het een 
schemeringsdier. In september kan je ze 
ook weer met daglicht zien, terwijl de laat
ste dieren eind oktober, begin november in 
winterslaap gaan. 
Jonge cobra's, die in september gevonden 
worden, zijn ongeveer 33 em lang. Als 
belangrijkste voedsel gelden ratten. De 
beet kan dodelijk voor een mens zijn. Ge
lukkig bijten ze zelden. 

DE SPITSSNUITADDER (VIPERA UR
SINI/ RENARD!) 
Deze kleine addersoort bereikt maximaal 
een kopromplengte van 55 em. Ze hebben 
een spitse snuit, echter zonder een uit
steeksel zoals bij Vipera ammodytes . Over 
de rug loopt een donkere zig-zag streep op 
een bruinig-grijze ondergrond. Soms is 
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deze in aparte delen of vlekken opgedeeld. 
Melanistiscbe vormen komen erg weinig 
voor. 
Deze ondersoort verscbilt van de Westeu
ropese door een groter aantal ventrale 
schilden (130-152), meer scbubben rond 
bet midden van bet lichaam (21) en door 
een grotere lengte. 
Vipera ursinii renardi komt voor vanaf 
N. 0. Bulgarije tot oostelijk Kazacbstan en 
de Mongoolse Altai; in bet zuiden vanaf 
N.O. Turkije tot Kirgizie. In Oezbeki
stan komen ze voor in bet dal van de Syr· 
Darja en in de omgeving van Tasjkent. 
Deze steppe adder wordt gevonden op le
mige grond die begroeid is met alsem, 
jeneverbes e.d. Niet zelden blijken ook 
zeer zoute gronden, begroeid met loog
kruid, geschikt te zijn. Bij Tasjkent komt 
de soort vooral in rivierlopen en aan 
meeroevers voor. In het gebergte zijn ze 
zeldzamer. 
Gewoonlijk komen ze eind maart uit de 
winterslaap en zijn dan het meest actief in 
de late middag. In mei verschuift de actie
ve periode naar de morgen, terwijl ze zo
mers 's nachts actief zijn. In het najaar 
(september-oktober) is dit weer naar het 
midden van de dag verschoven. In oktober 
gaan ze dan weer in winterslaap. 
In de maag van enkele dieren werden 
sprinkhanen, hagedissen en jonge muizen 
gevonden. Een wijfje kreeg in augustus elf 
jongen met een gemiddelde koprompleng
te van twaalf em. 

AGKISTRODON HAL YS CARAGANUS 
Deze slang bereikt een lengte van 68 em 
(zonder staart). Over de rug en staart lopen 
donkere, brede dwarsbanden, waarvan het 
aantal en de felheid atbangt van de onder
soort. Op de flanken vormt een rij kleine 
vlekjes de enige versiering. Deze onder
soort is relatief Iicht van kleur en de randen 
van de dwarsbanden op de rug zijn erg 
oneffen. 
De verspreiding van deze ondersoort gaat 
van de monding van de Wolga tot oostelijk 

Kazachstan, tussen de 39 en 51 o NB. In 
Oezbekistan wordt ze gevonden langs het 
Aral meer en op de eilandjes in het meer. 
Verder in de aangrenzende gebieden van 
de Kizilkum en de streek ten oosten van 
Tasjkent. 
Ten zuiden van het Aral meer worden ze 
gevonden in de alluviale vlakte op kerk
hoven, die verspreid langs karavaanwegen 
liggen. In bet zuiden van Oezbekistan 
worden ze gevonden in het voorgebergte 
en in de bergen tot een hoogte van 3300 m. 
Daar worden ze o.a. gevonden tussen ste
nen in een droge beekbedding. Ze komen 
zowel op droge als op vochtige plaatsen, 
met een niet te hoge begroeiing, voor. 
Eind februari zijn de eerste exemplaren 
ontwaakt uit de winterslaap. In de zomer 
zijn ze v66r het ondergaan van de zon te 
vinden op kerkhoven, vooral in holletjes 
en spleten tussen mausoleums en andere 
grafversieringen. Na het ondergaan van de 
zon gaan ze op jacht. In vochtiger en scha
duwrijker gebieden (rietland e.d.) zijn ze 
zomer s ook overdag actief. 
Uit maagonderzoek blijkt dat ze vogels, 
hagedissen, slangen, springmuizen e.d. 
eten. Een in juni gevangen wijfje bleek bij 
sectie elf eitjes te bevatten. 

SUMMARY 
Some parts of the book of BOGDANOV. about the 
herpetotauna ofOezbekistan. are summarized. In the 
first part (Lacena 37 (8)} an introduction is given. 
followed by essays on Testudo lwrsjieldi. Terato
.'iciflctts sciflcus and Gymnodactylus fedtsclrenkoi. 
The second part (37 (9)) concerned Agama .mnguino
/ema. In Lacena 38 (4) Phrynoceplwlus helioscopus. 
P. reticulatus and P. mystllceus are discussed. The 
founh part (38 (7)) deals with the Scheltopusik (Op
lri.wmrus apodus). Three members of the genus Ere
mias (£. \'elox. £. nigrocellata and E. arguta) are the 
contributors to part five (Lacena 38 ( 12)). The tirst 
snake. Edris carinatus, appears in part six (Lacena 
39 (4)). The final part of the series gives some notes 
on Naja naja oxiana, Vipera ursinii and Agkistrodon 
lwlys. 
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BOEKBESPREKING 

REPTIELEN EN AMFIBIEEN OP 
POSTZEGELS, 
A.B. VANWOERKOM, 1981. 

In het grensgebied van twee hobby's, het 
terrariumhouden en de filatelie, verscheen 
onlangs van de hand van een van onze 
bestuursleden een zeer interessant boekje: 
een postzegelcatalogus van reptielen en 
amfibieen. 
In deze catalogus, die ook voor niet-Ne
derlandstaligen toegankelijk is gemaakt 
met een Engelse ondertitel, voorwoord, 
inleiding en achterin met een voor dit werk 
redelijk volledige Nederlands-Engelse 
woordenlijst, wordt een opsomming gege
ven van aile postzegels in de wereld, waar
op amfibieen en reptielen zijn afgebeeld. 
In de inleiding Jegt VAN WOERKOM verant
woording af voor de wijze waarop de be
schrijving heeft plaatsgevonden: er is een 
alfabetische ordening naar land en per land 
zijn de zegels chronologisch gerangschikt. 
Om het geheel filatelistisch verantwoord 
te maken werden o.a. tandingen, kleurbe
schrijvingen, watermerken en opdrukken 
opgenomen. 

BOEKBESPREKING 

HANDBUCH DER REPTILIEN UND 
AMPHIBIEN EUROPAS. BAND I, 
ECHSENI. 
W. BOHME(red.), 1981. 

Er zullen vijf delen verschijnen, met een 
tussentijd van ongeveer achttien maanden: 
Echsen I, Echsen II, Schlangen und 
Schildkroten, Schwanzlurche, Froschlur
che en een supplement Threatened amphi
bians and reptiles in Europe. 
De voorintekenprijs was DM 168,- (f 
195 , -) per dee I. De intekenpri js na het 
verschijnen van deel I bedraagt DM 184,
(/ 215,-) per deel. Losse exemplaren DM 
216,- (/ 250,-). Supplement bij intekenen 
DM 58,- (f 70,-), als los exemplaar DM 
68,- (f 80,-). 

Het is jammer dat de vele afbeeldingen van 
de zegels in zwart-wit werden uitgev~rd, 
maar het opnemen van evenveel kleuren
foto 's in een beperkte oplage is natuurlijk 
niet te bekostigen. 
Oat deze catalogus met zijn waardeaandui
dingen (postfris-gestempeld) per zegel of 
serie een momentopname vormt (voorjaar 
1981) en dat dergelijke gegevens nu een
maal aan snelle veranderingen onderhevig 
zijn, doet geheel niets aan de waarde van 
het werk zelf af. vAN WOERKOM moet vele 
jaren hebben besteed aan het doorworste
len van aile filatelistische catalogi om een 
dergelijk compleet naslagwerk te kunnen 
uitgeven. 
Als U er belangstelling voor mocht heb
ben, reageert U dan wei snel, want er is 
voorlopig slechts een oplage van vijftig 
stuks. Voor een exemplaar dient f 19,- (f 
15,- voor het boek, f 4,- porto) te worden 
overgemaakt op giro 2787841 op naam 
van A.B. van Woerkom te Utrecht onder 
vermelding van ''postzegelcatalogus''. 
U zult er geen spijt van hebben. 

Guus Wijngaards. 

Afgezien van de publicaties van diverse 
veldgidsen is het laatste echt samenvatten
de geschrift over de Europese amfibieen 
en reptielen dat van SCHREIBER uit 1912: 
Herpetologia europaea. Sedertdien zijn ui
teraard veel opvattingen veranderd, vooral 
die over het (onder-)soortsbegrip, en is er 
een schat aan nieuwe gegevens beschik
baar gekomen. Het handboek, waarvan nu 
het eerste deel uitgekomen is, wil een 
overzicht en samenvatting daarvan geven. 
Onder redactie van WOLFGANG BOHME, 
conservator van de afdeling Herpetologie 
van het Zoologisches Forschungsinstitut 
und Museum Alexander Koenig te Bonn, 
hebben specialisten uit verschillende Eu
ropese Ianden en de Sovjet Unie een reeds 
lang ontbeerd referentiewerk geschapen, 
dat bovendien door het duidelijk aangeven 
van hiaten in de kennis zal aansporen tot 



20 

nader onderzoek. Overigens kan het in
schakelen van juist diegenen die het me
rendeel van de literatuur van een soort of 
groep op hun naam hebben staan, natuur
lijk het gevaar inhouden dat heersende op
vattingen geconsolideerd worden, al hoeft 
men dat in een compilatie niet als een 
nadeel te ervaren. 
Hoewel de achtergronden van de serie 
sterk diersystematisch zijn en dit amateurs 
mogelijk kan afschrikken, zal het hen goed 
doen te vememen dat de vakherpetologen 
vaak aangewezen zijn op terrarium- en 
veldgegevens van liethebbers, speciaal 
daar waar bet de gedragingen en oecologie 
van de dieren betreft. 
IIi navolging van MERTENS & WERMUTH 

(1960), Die Amphibien und Reptilien Eu
ropas, wordt Europa opgevat als het ge
bied waarvan de oostgrens met Azie welis
waar een natuurlijke is in geografisch, 
maar niet in biogeografisch opzicbt. Deze 
scheiding wordt gevormd door het Oeral 
gebergte, verloopt daama zuidelijk door 
de Kaspiscbe Zee, vervolgens westelijk 
door de Kaukasus en de Zwarte Zee en 
zuidelijk door de Bosporus. Aile in voor
noemd boek opgesomde soorten zal men 
dan ook terugvinden en bovendien een 
aantal nieuw aangetroffenen. Exoten, die 
geen duidelijk langdurig voortbestaande 
populaties vormen, zijn niet opgenomen. 
In dit eerste deel treft men een determina
tietabel aan tot de (sub-)orden van de Eu
ropese reptielen, gevolgd door een tot de 
families van de bagedisacbtigen. Per fami
lie wordt daarna een korte karakteristiek 
gegeven met tabel tot de genera. lndien het 
genus door meer dan een soort in Europa is 
vertegenwoordigd dan na de genusdiagno
se bovendien een sleutel tot de soorten. 
Per soort vervolgens: diagnose: de ~igen
scbappen waarin de soort zicb van eventu
ele andere in bet genus opgenomen en on
derscbeidt;· beschrijving: kenmerken zoals 
mateo en beschubbing; verspreiding: deze 
gegevens zijn tevens in zorgvuldig samen
gestelde kaarten met bronopgave ver
werkt; variatie in de kenmerken: athanke-

lijkheid van geslacbt, leeftijd, seizoen en 
klimaat en de geografische variabiliteit; 
oecologie: biotoop, voeding, voortplan
tingscyclus en populatiedynamica; ont
wikkeling van bet jonge dier; gedrag: acti
viteit, voortplantingsgedrag en cornmuni
catie; waarna de behandeling wordt afge
sloten met een uitgebreide literatuurlijst. 
Een kopje paleontologie zal men bij de 
reptielen niet vinden. Men mist de osteolo
giscbe basis grotendeels en wil zelf een 
aanzet geven door het opnemen van sche
deltekeningen, die evenwel niet bij iedere 
soort voorbanden zijn. Tevergeefs zal men 
zoeken naar kleurenafbeeldingen, hoewel 
er stemmen opgaan voor een supplement 
waarin kleurenfoto' s zouden moeten ko
men van het juveniele dier, een mannetje 
en een vrouwtje. Wei zijn er in het alge
meen zeer goede tekeningen van de diag
nostiscbe kenmerken. 
Inmiddels moge duidelijk zijn welk een 
overweldigende hoeveelbeid informatie 
opgenomen is, zodat iedereen die zich se
rieus met de Europese herpetofauna wil 
bezig houden, niet om dit veelomvattende 
werk been kan. 

Nog een enkel woord over de vaak verwar
rende ondersoortsproblematiek, waar men 
in de Europese herperologie dikwijls op 
stuit. De redacteur is bier gezien de aard 
van het boek bewust conservatief in. Hij 
onderkent evenwel de situatie dat de ran
gen van veel vormen, met name die op 
eilanden, eerder praktische dan zoologi
sche waarde hebben. Vooralsnog blijft 
men bij de ingeburgerde opvattingen, 
maar geven de afzonderlijke auteurs in dit 
opzicht uiteindelijk toch hun eigen inter
pretatie aan de hen ter beschikking staande 
gegevens. Het probleem speelt uiteraard 
vrij sterk bij het genus Podarcis, dat tesa
men met Lacerta het gehele deel twee zal 
beslaan, terwijl hier de andere groepen 
hagedisachtigen met weinig soorten in het 
beschouwde gebied, aan de orde komen. 

H.A.J. in den Bosch 


