
lacerta 

41 e jaargang nr. 4 
januari 1983 

n<'d<'l'innds<' \ '1'1'<'11 i g i n g \ 'OOI' hPI'J><'lolo gi<• <'11 l<'IT: u·itunkunde 



BERT VAN 
VLIET 
HANS 
MOOIJENKIND 
NIELS VAN 
ESTERIK 
p/a Plesmanlaan 
6-1 
2024 HW Haarlem 

58 

lacerta 4le jaargang nr. 4, pp. 57-76 

Rroakli< mnandblad: TJALDO llRANDENBURG, De C. RebecqueSiraal I F. 2518 RUDen Haag. 
Ledenadrninistratie: F.R. van Leeuwen, Bcncdcntangs 225, 1025 KH Amsterdam. 
Rroak1 ie mroroelingenblad: M.TH. MEEUWES, FinlandSiraa l 107. 2034 AS Haarlcm. 
Erelroen: J .TH. TERHO RST- M3:151richl, D.J. VAN DERLAAN - Noorboek, R.M. M EIJER - Langcr33r. 
Loden van verdienSie: N.R. REYST - Maa>lri<hl. J. NEDERM EYER - AmSierdam. 

Bij dit blad behoort medcdclingenblad XIII, nr. 4 

Herpetologische waarnemingen in Roemenie 

lngezondcn:april 1982 

INLEIDING 
In het vierde jaar van de biologiestudie aan 
de Jerarenopleiding VL-VU te Amsterdam 
hadden wij het geluk om aan een excursie 
naar Roemenie te kunnen deelnemen . 
Deze vond plaats van 13 juni t/m 2 juli 
1981 . 
Het doel van de excursie was een ken
nismaking met flora en fauna van geberg
te, Donau-delta en steppe. Een dee) van de 
tijd hebben we besteed aan onderzoek naar 
de herpetofauna. 
Achtereenvolgens zu11en we een beeld 
schetsen van de fysische gesteldheid van 
Roemenie en enkele opmerkingen plaat
sen bij o.a. de verspreiding van de amfi
bieen en reptielen. 

DE GEOMORFOLOGIE VAN 
ROEMENIE 
Het grondgebied van Roemenie wordt be
heerst door de Karpaten. Dit gebergte 
vormt een centrale boog, een soort rug
gegraat waar veel rivieren hun oorsprong 
vinden . 
De Donau dient als verzamelpunt van al 
die wateren. Deze rivier stroomt over een 
lengte van 320 km door Roemerue voordat 

hij in de Zwarte Zee uitmondt. De Zwarte 
Zee begrenst Roemenie in het oosten over 
een afstand van 245 km. 
Binnen de boog van de Karpaten, die 
oprijzen tot zo'n 2500 m, ligt de uitge
strekte hoogvlakte van Transsylvanie, met 
een hoogte varierend tussen 400 en 600 m. 
Aan de zuid- en oostzijde van de Karpaten 
ligt een gordel van heuvels tot een hoogte 
van I 000 m, die geleidelijk aflopen in een 
vlakte. In het oosten en zuid-oosten vinden 
we nog twee oude, sterk geerodeerde 
schilden, resp. de hoogvlakte van Molda
vie en de hoogvlakte van Dobrogea. De 
maximum hoogte van beide bedraagt niet 
meerdan 600 m. 

HETKLIMAAT 
De aanwezigheid van de Karpaten drukt 
een stempel op het klimaat: Atlantische 
invloeden worden door dit gebergte tegen
gehouden. Meer oostelijk en zuidelijk 
hiervan neemt het klimaat extreme vormen 
aan: hete zomers en koude winters. In het 
uiterste zuid-oosten wordt het klimaat 
getemperd door invloed van de Zwarte 
Zee: warm met neerslag in a11e jaarge
tijden. 



Roemenie. 

HET PLANTENKLEED 
De geomorfologie en het klimaat zijn sterk 
van invloed op de verspreiding en het 
karakter van flora en fauna. De Karpaten 
hebben in het hooggebergte een alpiene 
vegetatie die een relict is uit de ijstijden. 
Aan de westkant van het gebergte zijn er 
vooral Middeneuropese invloeden in de 
vegetatie te onderkennen; aan de oost- en 
zuidzijde van de Karpaten heeft de vege
tatie een meer steppe-achtig karakter. In 
Dobrogea zijn ook elementen van Middel
landse Zee-vegetatie te vinden. 

DE VERSPREIDING VAN DE 
HERPETOFAUNA 
De grenzen van Roemenie omvatten een 
verscheidenheid aan biotoop-gebieden. 
De m~este soorten reptielen en amfibieen, 
die we in centraal-Europa aantreffen, zijn 
ook in Roemenie te vinden. De Karpaten 
vormen het verspreidingsgebied van Tri
turus montandoni, de Karpatensala
mander. Ook de geelbuikvuurpad, Bom
bina variegata, is in Roemenie tot de 
hoger gelegen gebieden beperkt: de soort 

komt voor in de Karpaten en op de Trans
sylvanische hoogvlakte. Bombina bom
bina, de roodbuikvuurpad, komt voor op 
de hoogvlakteen in het laagland, maarniet 
in de Karpaten. 
De relatief warme en vochtige grassteppen 
in Roemenie behoren tot de steppegotdel, 
die zich uitstrekt van Z.O.-Europa via de 
Oekrai'ne tot in Kazachstan. Vanwege de 
vruchtbare chemosem-bodem is dit gebied 
in Roemenie vrijwel overal in cultuur 
gebracht. Typische reptielen voor dit 
gebied zijn: Podarcis taurica (Taurische 
hagedis), Eremias arguta (steppenhage
dis), Eryx jaculus (kleine zandboa) en 
Vipera ursinii (spitssnuitadder). Vooral in 
Dobrogea zijn enkele mediterrane planten 
en dieren te vinden. Testudo graeca, de 
Moorse landschildpad, is hier een voor
beeld van. 

DE KARP A TEN - FYSISCHE 
GESTELDHEID 
De Karpaten zijn gevormd in het Tertiair 
en zijn dus geologisch gesproken betrek
kelijkjong. Het gebergte valt uiteen in drie 
zijtakken die tezamen de Transsylvanische 
hoogvlakte omsluiten: de oostelijke, 
westelijke en zuidelijke Karpaten. 
Het gebied dat wij 1-tebben bezocht, het 
Bucegi-massief, maakt deel uit van de 
zuidelijke Karpaten, ook wei Transsyl
vanische AI pen genaamd. Wij verb Ieven 
in het dorpje Busteni vlak bij Sinaia. 
Sinaia en Busteni liggen aan de rivier de 
Prahova op ongeveer 900 meter. Ten 
westen hiervan vormen de bergen een 
steile muur naar het Bucegi-plateau. Ken
merkend voor deze rotswanden zijn de 
brede, natuurlijke, met gras begroeide of 
stenige richels die de bergen omgeven. Op 
verschillende plaatsen wordt de rotswand 
versneden door uittredende riviertjes. 
Bovenaan de rotswand bevindt zich het 
Bucegi-plateau met een hoogte van 1600 
tot 2400 meter. Het plateau heeft een 
golvend karakter met uitgestrekte alpen
weiden en hier en daar dicht jeneverbes
struweel en bergdennen vegetatie. 
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DE KARPATEN- REPTIELEN EN 
AMFIBIEEN 
In een zijdal van de Prahova dat naar een 
berghut op 1455 meter 1cidt, hcbben we 
een aantal waarnemingen aan amfibieen 
kunnen doen. 
Bombina variegata was a tom aanwezig: 
he t biotoop van deze dieren liep nogal 
uiteen. In het dorp vonden we 's morgens 
exemplaren in plassen die tangs de stoep
rand lagen. 's Middags als het water was 
verdampt, konden we de geelbuikpadden 
niet meer terugvinden. Misschien zijn ze 
in de aangrenzende tuinen gekropen. 

Even buiten Busteni, iets hoger in het 
zijdal waren honderden exemplaren te 
vinden in een drassig weilandje naast de 
beek. Nog hoger op zo' n 1200-1400 meter 
vonden we Bombina variegata in vochtige 
alpenweiden tussen naaldbos en in vol
gestroomde karresporen van zandwegen. 
De geelbuikvuurpad hebben we dus over 
de hele lengte van het dal gevonden. De 
soort was in aile levensstadia aanwezig; 
van eieren en larven tot net gemetamor
foseerde padjes en volwassen dieren in 
amplexus. In Busteni vonden we na een 
regenachtige nacht in plassen tangs de 
stoep vele geelbuikpadden in amplexus en 
pas afgezette ei-klompjes. In deze onsta
biele biotopen hebben de eieren na op
drogen van de plas uiteraard weinig kans 
tot overleven. 
Het drassige weilandje aan de rand van 
Busteni vormde een biotoop voor nog 
andere soorten amfibieen. Zo vonden we 
daar ook Rana dulmatina, de springkik
ker; in totaal vier volwassen en een aantai 
juveniele exemplaren. Ter onderscheiding 
van andere bruine kikkers dient de lengte 
van de achterpoten van Rana dalmatina: 
als de achterpoot tangs he t lichaam wordt 
gelegd, komt de hie! altijd voorbij de 
snuitpunt. Hogerop in het dal hebben we 
Rana dalmatina trouwens niet aangetrof
fen; daarvoor in de plaats zagen we wei 
Rana temporaria (bruine kikker) op een 
hoogte van ± I 000 meter. 
Onder stronken die op het weiland ver
spreid lagen, hadden zich enkele Triturus 
monrandoni verborgen. Deze salamander 
word! gekenmerkt door drie groeven op de 
kop. Er was een mannetje met een 
geelbruine rug en een bruine streep op de 
grens van rug en flanken. Deze streep liep 
naar de buik toe gespikkeld uit. De buik 
was steenrood gekleurd . De drie vrouwtjes 
die we zagen hadden een bruine rug en 
flanken ; de buik was donker beige 
gekleurd . 
De Karpatensalamanders dee1den hun 
behuizing met "Alpen-collega 's": Tritu
rus a/pestris, de Alpenwatersalamander. 
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De vijf mannetjes van de in totaal zes 
exemplaren hadden nog iets van hun 
bruiloftskleed : een blauw-grijze, zwart 
gespikkelde rug en een oranje-rode buik. 
Deze salamander troffen wij ook aan in 
vermolmde boomstronken aan de voet van 
de loofboshe lling die op het wei land 
uitliep. Dezelfde stronken boden schuil
plaatsen aan Salamandra salamandra, de 
vuursalamander. Bij e lkaar vonden we 
zo' n 20 exemplaren, in aile maten. De 
tekening verschilde per individu heel sterk 
- er was zelfs een exemplaar met een gele 
zigzagstreep. Een onregelmatige tekening 
is kenmerkend voor deze ooste lijke vorm. 
De overvloed aan vuursalamanders had tot 
gevolg dat ze zich zonder moeite lieten 
waamemen . 
Misschien hing dit samen met het weer: de 
avond tevoren had het hard geregend. 
Later had een speurtocht van anderen, na 
een droge periode, geen resultaat. 
De levendbarende hagedis , Lacerta vivi
para, was het enige reptiel dat we in de 
bergen aantroffen en wet op de weide met 
amfibieen. Op omgevallen bomen waren 
bij e lkaar tien zonnende exemplaren waar 

te nemen, waarvan twee drachtige vrouw
tjes. Opvallend was dat a ile hagedissen in 
het bezit waren van een secundaire staart . 
Het gebied is slecht toegankelijk, dus van 
" predatie" door mensen kan nauwelijks 
sprake zijn. Wellicht zijn er legio dieren 
die daar op de hagedissen jagen. 
In Busteni vonden we op straat een vol
wassen vrouwtje van de gewone pad , Bufo 
bufo, jagend op een regenworm. Hogerop 
in het dal zagen we een juveniel en vonden 
we een volwassen dier dat in een kamp
vuur was geroosterd. Een grote Bufo 
viridis (groene pad). zagen we Gnder een 
steen in een naaldbos op ongeveer 900 
meter hoogte. 

DE DONAUDELTA 
De Donaudelta beslaat een oppervlakte 
van 5050 km2 , waarvan 4350 km2 in 
Roemenie. De rest van het gebied behoort 
tot de Sovjet-Unie. De delta is geologisch 
gezien het jongste gebied van Roemenie; 
h ij is ontstaan na het ualt::n van ue zee
spiegel gedurende het laat-Pleistoceen. 
Het aanslibben van de delta vindt plaats 
door het bezinken van sediment in zee vlak 
v66r de riviermond door de verminderde 
stroomsnelheid . Bovendien treedt het zgn. 
' ' uitvlokken" op . Dit houdt in dat de 
ionen in de kleiige sedimenten zich gaan 
binden aan de ionen in het zeewater en als 
gevolg hiervan bezinkt he t hele complex. 
Als zich v66r de rivier afzettingen 
vormen, kan die niet meer rechtstreeks in 
zee uitmonden. Er worden dan geulen 
gevormd die over de afzettingen heen 
lopen en die op hun beurt ook weer met 
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sediment gevuld raken en hun loop weer 
moeten wijzigen. Het aldus ontstane 
gebied bezit vee! milieuvorrnen en her
bergt een grate rijkdom aan flora en fauna. 
Hiervan is vooral de vis van groot eco
nomisch belang voor Roemenie. Jaarlijks 
wordt er ongeveer I 0 miljoen kilo vis 
gevangen, hetgeen ruim 80% van de totale 
Roemeense visvangst is. 

DE AMFIBiEEN IN DE DONAUDELTA 
Groene kikkers zijn in de delta alom 
aanwezig. Er was Ietterlijk geen poeltje te 
vinden dat niet door de kikkers bewoond 
werd. Zelfs aan het Zwarte Zeestrand bij 
Sulina waren ze aanwezig. De grootte en 
de kleurvariatie van de groene kikkers 
(Rana escufenta-complex) waren beide 
aanzienlijk. 
De dieren worden gevangen en geexpor-

teerd t.b.v. de consumptie van kikker
billen. Op een visstation zagen wij drie 
netten vol met grote groene kikkers; voor 
ons niet bepaald een Jeuk gezicht. Het 
hestand aan kikkers is echter zo groot c.q. 
de vangsten zo marginaal dat de populaties 
er niet door worden geschaad. 
Hy fa arborea, de boomkikker, hebben we 
' s avonds vee) kunnen horen. Gezien 
hebben we de boomkikkers alleen bij de 
kustplaats Sulina. Achter de duinen 
bevindt zich daar een moeras met biespol
len en in de pollen zaten piepkleine boom
kikkertjes. Verbaasd vroegen we ons af 
hoe de dieren het onbeschut in de hete zon 
konden uithouden . 
' s Avonds hebben we pogingen onder
nomen om kwakende mannetjes te lokali
seren en te vangen. Het eerste leverde geen 
probleem op, maar het vangen wei. 
Slechts een exemplaar liet zich door ons 
verrassen. 
Tijdens de speurtocht naar boomkikkers 
kwamen we•onverwacht een knoflookpad 
(Pelobatesfuscus) tegen. Het dier had zijn 
domicilie aan de onderkant van een muur 
Jangs een oude begraafplaats. Het duin
gebied met mul zand , afgewisseld met 
moerassige poeltjes vorrnt kennelijk een 
goed biotoop voor deze pad. Later zagen 
we nog vijf exemplaren die als muizen 
over een zandweg liepen. 
Nergens anders dan in Sulina hebben we 
zoveel groene padden (Bufo viridis) bij 
elkaar gezien. Het is een koddig gezicht 
om 's avonds onder een Iantaampaal de 
tientallen padden in aktie te zien. Jagend 
en etend om insekten , die tegen de lamp 
zijn gevlogen, te verschalken. 
Pas gemetamorfoseerde padden hebben 
we ook in grote aantallen waargenomen in 
de poelen langs de kust. Ook op andere 
plaatsen in de delta is de groene pad aan
wezig. 
Bij Maliuc, een dorp ongeveer halverwege 
Tulcea en Sulina, bevonden zich enkele 
poeltjes waar we in eerste instantie niet 
gezocht zouden hebben. Het leek nl . net de 
plaatselijke vuilnisbelt. Bij toeval stootten 
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we daar 's avonds op een twintigtal rood
buikvuurpadjes (Bombina bombina). Op
vallend was dat de diertjes bij elkaar zaten 
op een kaal stuk modder, ver van enige 
beschutting in de vom1 van riet vandaan . 

DE REPTIELEN 
Het poeltje naast dat van de roodbuik
padden, bood onderdak aan een Europese 
moerasschildpad (Emys orbicularis). 

Aanvankelijk zagen we aileen zijn neus
punt, die we bij schemer voor een slange
kop hielden. We slaagden er toch in zijn 
ware indentiteit vast te stellen; na vangst 
bleek het een volwassen dier te zijn van 
ongeveer 20 em lengte. 
Ook bij Sulina hadden we een jongen zien 
spelen met een moerasschi ldpad . Toen we 
voorzichtig probeerden hem de schildpad 
afhandig te maken , rende de knaap met 
zijn bezit hard weg. Voor hem was het 
immers veel te leuk speelgoed! 
We hebben in Roemenie moeite moeten 
doen om levende slangen te vinden. In de 
straten van Sulina, meest zandwegen, 
lagen wei enkele dode slangen. Aan de 
hand van de dorso-laterale, geelachtige 
strepen deden zij ons denken aan Natrix 
natrix per sa. FUHN ( 1961 ) beschrijft deze 
ondersoort van de ringslang echter niet 
voor Roemenie. 
In de duinen bij Sulina zaten veel zand
hagedissen. We hebben ze niet kunnen 
vangen omdat ze erg alert zijn en razend
snel wegvluchten naar hun hoi. De onder
soon hebben we niet kunnen vaststellen, 
maar volgens FUHN ( 1961) komt hier 
Lacerta agi/is chersonensis voor, en wei de 
bruine varieteit daarvan. 
Voor wat de waamemingen aan reptielen 
in de delta betreft, moesten we ons helaas 
met dit nogal magere resultaat tevreden 
stellen. 

HET STEPPE-GEBIED (DOBROGEA) 
Het plateau van Dobrogea beslaat het 
Z.O. -deel van Roemenie. Dit plateau is 
een oud schild dat sterk geerodeerd is en 
zich breed golvend als een terras uitstrekt 
boven de Donau en de Zwarte Zee . De 
maximumhoogte ligt op 600 meter. V66r 
het gebied op grote schaal werd gecul
tiveerd was er hoofdzakelijk grassteppe 
aanwezig, hieren daar met Iicht loofwoud. 
Nu is het gebied bedekt met enorme land
bouwcomplexen, zo ver het oog reikt. 
Slechts op een heel enkele plaats, als een 
oase in de woestijn, is iets van de oor-
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spronkelijke nora en fauna behouden 
gebleven. Oat is bijvoorbeeld het geval in 
het natuurreservaat Pad urea Hagieni. 
Padurea Hagieni is een klein reservaat dat 
bestaat uit sehrale rolsteenhellingen die 
een dal omgeven met wat hoger struik
gewas en enig loofbos. Op de rolsteen
hellingen heeft men jonge naaldbomen 
aangeplant. Voor de herpetofauna van de 
hellingen leek ons dit een minder gunstige 
ontwikkeling. 
In de diehtere vegetatie onderaan zo ' n 
helling troffen wij enkele Testudo graeca 
aan. Het waren een juveniel van enkele em 
en twee g rote exemplaren, druk bezig met 
eten. 
Podarcis taurica was atom vertegenwoor
digd , zowel beneden als bovenaan de 
hellingen. Overigens is deze soort ook 
buiten het reservaat veel te vinden tangs 
akkers en wegkanten. 
Groene hagedissen hebben we veel 
gezien. Een keer zijn we erin geslaagd een 
juveniel te vangen, om uit te zoeken welke 
soort het preeies was. ARNOLD et at ( 1978) 
geeft ter onderseheiding van Lacerta 
trilineata resp. L. viridis o.a. aeht tegen 
zes rijen buiksehilden en meer dan 20 
tegen minder dan 20 temporaalsehilden. 

Dit zijn ook voor juvenielen goede ken
merken waarmee de twee soorten kunnen 
worden geseheiden. Hier en elders in 
Dobrogea hebben we eehter aileen L. 
viridis gevangen, hoewel L. trilineata wei 
in Dobrogea is waargenomen (FUHN. 

196 1). 
In het dal kruiste een slangetje ons pad. 
Door het diehte kreupelhout konden we er 
niet meerdan een g limp van opvangen. Bij 
een met riet omzoomd water vonden we 
een dode Natrix tessellata (dobbelsteen
slang) van ongeveer 80 em lengte. Het was 
de zoveelste dode slang die we in Roe
menie zijn tegengekomen. In het reservaat 
hebben we verder geen slangen meer ge
zien, hoewel ten zeerste werd gewaar
schuwd voor de zandadder (Vipera ammo
dytes montandoni). Buiten de waar
sehuwingsborden wees ook de gids ons er 
op om voorziehtig te zijn. Wij bezoehten 
het reservaat op het heetst van de dag en de 
aetiviteit van de meeste reptielen is dan 
k lein. Het valt aan te nemen dat de slangen 
zieh verseholen hadden. 
Aan de waterkant in het dal vonden we 
kikkers van het groene kikker-eomplex. In 
deze streken zijn het soms enorme exem
plaren! 



Natrix tessellata 
sleept een vis op het 
droge. (De vis hangt 
vanuit de rechter 
kaakhelft naar 
beneden; ziet u ·hem?) 

Natri.x tessellata. 
Histria. 

HISTRIA 
Als een van de laatste onderdelen van de 
excursie bezochten we Histria, een zoolo
gisch reservaat aan een groot kustmeer. Er 
zijn ru"ines van een Grieks-Romeinse ne
derzetting uit de 7e eeuw v. Chr. Het 
landschap is vlak, afwisselend grasland en 
zanderig; er grazen nogal wat kudden 
schapen . Er zijn verschillende kustrneren , 
die soms zout, soms zoet water bevatten. 
Het reservaat is zeer vogelrijk, wat soorten 
en aantallen· betreft; er overwinteren b. v. 
meer dan I 0.000 wilde zwanen. 
Volgens de gids, die ons in de ru"ines 
rondleidde, komen er vee! niet giftige 
slangen in de ru·ines voor. Een keerwerden 
we dan ook verrast door een enorm stuk 
bruine s lang die als een pijl in een steen-

hoop wegschoot. Hij vie! niet nader te 
determineren , maar gezien zijn enorme 
snelheid en lengte vermoeden wij dat het 
een Coluber jugularis (pijlslang) is 
geweest. Bij het zoete kustrneer aange
komen, stonden we versteld van de hoe
veelheid Natrix tessellata. In de branding 
was voortdurend een groot aantal slangen 
te zien die hun kop boven water uitstaken. 
Af en toe kwam er een met een vis op de 
oever om hem op te eten. Als je stil bleef 
staan, kropen ze met vis tussen je voeten 
door. Tot onze verwondering was er een 
man bezig de slangen met stenen te be
kogelen. Met behulp van een toevallig 
langskomende Roemeense bioloog, die als 
tolk fungeerde, vemarnen wij dat de man 
visser was en dat de slangen een dee! van 
zijn buit opaten. Vandaar dat hij ze wilde 
doden. 
Volgens de bioloog komen in dit gebied 
ook Vipera berus, de adder, en Vipera 
ammodytes, de zandadder voor. Hij vond 
het niet erg dat de mensen deze slangen 
wei doodsloegen, aangezien in deze streek 
geen anti-serum voorhanden is. Overigens 
is Vipera berus volgens FUHN ( 1961) in 
zijn verspreiding tot de Karpaten en de 
Transsylvanische Hoogvlakte beperkt. In 
gebieden rond Histria is Vipera ursinii 
renardi daarentegen ·Nel gesignaleerd . 
Onder een steen, een eindje landinwaarts, 
voriden we een grote Natrix tessellata; de 
lengte van het dier bedroeg bijna een meter 
- het was bovendien een fors gebouwd 
exemplaar. 
Een ringslang m~t gele, dorso-laterale 
strepen had zich verborgen onder een hoop 
riet toen wij hem ontdekten. Over de 
ondersoort waar hij toe hoorde, tastten we 
in het duister: Natrix 11. persa bezit een 
dergelijke streeptekening, maar bij de 
nominaatvorm schijnt dit ook af en toe 
voorte komen (KABISCH, 1978). 
O..>k langs dit meer was het Rana escu
ienta-complex present. In het water zagen 
we verder nog een klein schildpadje (Emys 
orbicularis) van enkele em. In de ru"ines 
zelf hebben we behalve de bruine slang, 
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enkele Bufo viridis gezien. 
In het steppe-gebied slaagden we erin 
enkele exemplaren van Lacerta agilis, de 
zandhagedis, te vangen. Aan de hand van 
het patroon van de kopscbubben kan de 
ondersoort vastgesteld worden. Dit is ons 
echter niet gelukt; de bescbubbing 
verschilde per individu erg sterk. Volgens 
FUHN ( 1961) moet het bier ook gaan om de 
ondersoort chersonensis. V oorts konden 
we nog enkele waarnemingen noteren van 
Podarcis taurica. 

BESLUIT 
We hebben in Roemenie veel mooie 
natuur gezien. Maar ook in dit grote land 
zijn er veel plaatsen waar de natuur wordt 
weggedrukt tot op eilandjes in een gecul
tiveerde zee. Het is de vraag hoelang deze 
refugia hun natuurlijke rijkdom kunnen 
behouden. 
Daarnaast zijn de mensen zicb vaak nog 
allerminst bewust van de noodzaak van 
natuur- en milieubescberming. Grote 
roofvogels worden bijvoorbeeld aileen 
beschermd omdat ze toeristiscb belangrijk 
zijn, vemamen wij v·an een curator van een 
zoologisch museum. 
Het is te hopen dat ook bier een doorbraak 
in natuur- en milieubewustzijn zal 
plaatsvinden. 

OVERZICHT VAN DE W AARGENO
MEN REPTIELEN EN AMFIBIEEN IN 
ROEMENIE 

Karpaten 
Bucegi-massief, Busteni: 

Bombina variegata, zeer veel; 
Rana dalmatina, adult: 4 juv.: enkele; 
Rana temporaria, 1 
Bufo bufo, adult: 2, juv.: 1 
Bufo viridis, 1 
Triturus montandoni, 4 
Triturus alpestris, 6 
Salamandra s. salamandra, ± 20 
Lacerta vivipara, I 0. 

Donaudelta 
Rana esculenta-complex, zeer veel 
Hyla arborea, juv.: 10-20, adult: veel 
gehoord, 1 gezien 
Bufo viridis, zeer veel 
Pelobatesfuscus, 6 
Bombina bombina, ± 20 
Emys orbicularis, 1 
Natrix natri.x (persa?) dood, ± 5 
Lacerta agilis (chersonensis?), 
tientallen. 

Pad urea Hagieni 
Rana esculenta-comp1ex, tientallen 
Testudo graeca, 3 
Podarcis taurica, zeer veel 
Lacerta viridis, tientallen 
Natri.x tessellata (dood), 1. 

His tria 
Rana esculenta-complex, zeer veel 
Bufo viridis, enkele 
Natri.x tesse/lata, tientallen 
Natrix natrix (persa? ), 1 
Coluber jugularis(?), 1 
Emys orbicularis, juv. 1 
Lacerta agilis ( chersonensis? ), 
10-20 
Podarcis taurica, tientallen. 

SUMMARY 
In J!lne 1981 the authors visited Rumania. During 
that period they observed several species of 
amphibians and reptiles in Carpathian Mountains, 
Danube delta and Dobrogea. 
Notes are given on distribution and habitat of the 
species, mentioned in the list above. In addition, 
remarks are made about problems concerning the 
determination of some species. 

LITERATUUR 
ARNOLD, E.N., J.A. BURTON & D.W. 
OVENDEN., 1978. Elseviers reptielen- en amfi
bieengids. Elsevier, Amsterdam/Brussel. 
FUHN, 1., 1960. Fauna R.P. Romine. Amphibia. 
Acad. RPR, Boekarest. 
FUHN, I. & S. VANCEA., 1961. Fauna R.P. 
Romine. Reptilia. Acad. RPR, Boekarest. 
KABISCH, K., 1978. Die Ringelnatter. 2e dr. (Die 
Neue Brehm-Biicherei). A. Ziemsen Verlag, 
Wittenberg Lutherstadt. 



S. MOHARANA 
S. PATI 
Dep.Zool. 
Ravenshaw Coli. 
Cuuack 
753003, India 

Het legsel van 
27 mei 1980 

67 

Het eierleggen van V aranus salvator 
in het Nan dan Kanan Zoological park in India 

Ingezonden: februari 1982 
Venaald uit het Engels: BRANDENBURG 

INLEIDING 
Varanus salvator is de grootste van de 
hagedissen van India. SMITH ( 1935) maakt 
melding van een totale lengte van onge
veer 2,5 meter. Hij komt in grote delen van 
Z. 0. Azie voor; van Pakistan tot Indonesie 
en zuid China. De varaan wordt veel 
gezien in de buurt van rivieren, kanalen en 
estuaria. Op zoek naar voedsel klimmen ze 
ook zonder moeite in borneo. De rug is 
donker met gele vlekken, wat voor de 
leerhaitdel belangrijk is. Het kleurpatroon 
(samen met de kwaliteit van het vel) ligt 
goed in de markt. Wat betreft morfologie, 
oecologie en legenden omtrent V. salvator 
verwijs ik naar GADOW (1901), SMITH 

(1935) en BELLAIRS (1969). Onderstaand 
verhaal behandelt aileen het leggedrag in 
gevangenschap. 

METHODE 
Het onderzoek vond plaats in het Nandan 
Kanan Zoological Park in India van 1978 
tot 1980. Hoewel er in 1970 een drietal 
jonge varanen in het reptielenverblijf 
werden losgelaten, bleef er uiteindelijk 
maar een vrouwtje in Ieven. Ze woonde in 
een betrekkelijk klein hok met een vijver
tje en werd gevoerd met rundvlees, dode 
vis en insekten. De eieren werden met een 
schuifmaat opgemeten en het gewicht 
werd met behulp van een gevoelige balans 
bepaald. 

EIEREN 
Het eerste, onbevruchte, legsel werd op 4 
juni 1978 geproduceerd toen het vrouwtje 
een totale Iengle van 140 em had bereikt. 
Tegen de avond (tussen 4 en 5 uur 's 
middags) werd vlak bij de vijver een zestal 
eieren gelegd. Twee eieren lagen zelfs in 

het water. Er was geen enkele vorm van 
een nest te zien. De eieren waren lang
werpig van vorm. De eischaal doet denken 
aan stevig perkament of soepelleer. Vlak 
na het leggen zijn de eieren vaal-wit 
gekleurd; na enige tijd worden ze grijs (als 
gevolg van blootstelling aan de 
Iucht en bet zonlicht). Het gewicht van het 
vrouwtje na het leggen was 5,2 kg. 
Een uur na het leggen van de eieren 
werden er twee verwijderd voor opder
zoekingen. Vlak daarna at het vrouwtje er 
zelf ook twee op. De twee overgebleven 
eieren werden toen ook maar van de leg
plaats verwijderd. 
Op 9 juni 1979 werd een tweede legsel 
geproduceerd (bijna precies eenjaar later). 
Ook deze keer werd er geen bijzonder 
gedrag waargenomen na het leggen van de 
eieren. Een derde legsel werd op 27 mei 
1980 gezien. Aile zes eieren werden 
meteen weggehaald. Nadal ze waren op
gemeten werden er twee aan het vrouwtje 
aangeboden, die deze binnen de kortste 
keren opat. 

nr. lengtecm breedtecm gewicht gram 
I 7,75 3,46 57,90 
2 7,92 3,44 56,35 
3 7,66 3,46 54,95 
4 7,43 3,78 58,10 
5 7,86 3,68 61,05 
6 6,57 3,27 41,01 

DISCUSSIE 
Het bovenstaande geeft aan, dat V. sal
vator eieren begint te leggen (in dit geval 
onbevruchte) na het bereiken van een 
lengte van 140 em en een gewicht van 5 kg 
(in gevangenschap). Volgens SMITH 

( 1935) leggen varanen in Thailand eieren 
in het begin van het regenseizoen, rond 



Varanus sa/valor. 
Foto: Lacerta archief. 
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ju~i. De eieren worden in holen in rivier
oevers of in holle bomen gedeponeerd. 
Onze waarnemingen, eieren in eind mei en 
begin juni , maken aannemelijk, dat deze 
tijden ook voor India gelden. Van enige 
vonn van nestbouw is geen sprake. 
Volgens SMITH (1935) bevatten nesten 15 
tot 30 eieren die 7 em lang en 4 em breed 
zijn. Bij onze waarnemingen werden in 
drie opeenvolgende jaren nooit meer dan 
zes eieren per keer gelegd. De grootte van 
de eieren was erg variabel. De lengte van 
6,57 tot 7,92 em (gemiddeld 7,5 em) en de 
breedte van 3,27 tot 3,78 (gemiddeld 3,5 
em). Het gewieht sehommelde tussen 41 
en 61 gram (gemiddeld 54 gram) . Het 
meest belangwekkende van de waarne
mingen was het eten van de eigen eieren 
door het vrouwtje van V. salvator. Van 
nature zijn varanen vleeseters die alles wat 
ze aankunnen zullen pogen te verorberen. 
Ze zijn ook gek op allerlei eieren, zoals die 
van vogels, sehildpadden en krokodillen 
(BELLAIRS, 1969). Volgens de autoeh
tonen in de Garo Hills zouden ze ook 
meloenen, komkommers e.d. eten 
(PARRY. 1932). Het bovenstaande lijkt het 
eerste verslag te zijn van het opeten van 
e igen eieren. Oat dit pas optrad na 
menselijk ingrijpen is niet onbegrijpelijk. 
Omdat er in gevangenschap onbevruehte 
legsels worden geproduceerd, lijkt het niet 
onaannemelijk, dat er met behulp van een 

gesehikt mannetje, ook bevruehte legsels 
kunnen komen. Dit is mede interessant 
met het oog op de marktwaarde van een 
varanenvel, mits ze op grote sehaal 
gekweekt kunnen worden. 

DANKWOORD 
Onze dank gaat uit naar het hoofd van het 
Nandan Kanan Zoologisehe park voor zijn 
toestemrning om oovenbesehreven waar
nemingen uit te voeren. 

SUMMARY 
A female water monitor Varam1s salmror has been 
observed to lay unfertilized eggs in captivity after 
attainig a size of 140 em (total length). Each time 
(three in total) a clutch of six eggs was produced 
towards the end of May or early June. The eggs vary 
in size from 6.6-7.9 em by 3.3-3.8 em. The water 
monitor does not hesitate to devour its own eggs, 
when the latter arc moved by human interference. 
The observations open possibilities to large scale 
hreeding of water monitors for their valued skins. 
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Kalkgebrek is te voorkomen 

Ingezonden:juni 1982 

Diersoorten, die zich voor het grootste 
deel voeden met vlees of insecten, ont
vangen een voeding, die arm is aan 
calcium en die een ovennaat aan fosfor 
bevat. 
In de vrije natuur wordt dit gecompen
seerd, ofwel doordat de prooi met huid en 
haar (incl. batten en darminhoud) wordt 
opgegeten, ofwel doordat naast vlees of 
insecten ook plantaardig voedsel wordt 
opgenomen. Wordt de voeding van een 
dier verzorgd door de mens, dan schuilt 
hierin het grote gevaar van deficienties. 
Voor de vlees- en insecteneters betreft dit 
vooral het calciumtekort samengaand met 
een ovennaat aan fosfor. Doordat het 
lichaam emaar streeft het produkt van de 
concentraties calcium en fosfor in het 
bloed constant te houden, resulteert een 
lage ~alciumgift via de voeding, in het in 
oplossing gaan van kalk uit beenderweef
sel en/of schild. Er ontstaat <tan een 
misvonning en verweking van schild- en 
botweefsel, waarbij o.a. breuken en 
gewrichtsafwijkingen de uitwendige 
verschijnselen zijn. De ziekte, die 
ontstaat, is een ·~ osteodystrofie''. 
Zowel de kalkafzetting als de kalkoplos
sing wordt bevorderd door vitamine D; dus 
veel vit. D samen met weinig calcium en 
veel fosfor is dubbelop verkeerd! Uit 
analyses van onbehandelde insecten mag 
geconcludeerd worden, dat het in de 
handel verkochte reptielenmenu een zeer 
slechte calciwn-fosfor verhouding bezit. 
Regenwonnen kunnen hierop een uitzon
dering vonnen, omdat een regenwonn in 
de darm en darmaanhangsels bepaalde 
voorraden calcium heeft, welke ook weer 
sterk athankelijk zullen zijn van de 
grondsoort waaruit hij afkomstig is. Het 
dieet van vlees en insecten dient dus te 

worden aangevuld met kalk. Dit kan op 
vele manieren gebeuren; (rechtstreeks of 
indirect b. v. via behandelde meelwormen 
en met vele middelen, zoals gistocal of 
carnicon, melkzure kalk ( = calcium
lactaat) en koolzure kalk ( = ca.lcium
carbonaat). 
Meelwonnen, waaraan camicon werd toe
gediend, Iaten bij analyse calcium-fosfor
waarden zien, die zowel absoluut als 
relatief, naar de gewenste hoogte gaan. Uit 
experimenteD (zw ART, 1977 pers. med.) 
is gebleken, dat een calcium-fosforver
houding van 1: 0,6 voldoende was om 
klinische skeletafwijkingen te voorko
men. Het voordeel van camicon is, dat dit 
produkt (net als gistocal overigens) ook 
vitaminen en mineralen bevat naast 
ontsloten zetmeel, plantaardige olien, 
zuivelprodukten en geinactiveerde droge 
gist. 
De dosering van camicon is geheel 
athankelijk van bet aangeboden voe
dingspakket en verschilt tevens voor jonge 
en volwassen dieren. Camicon is helaas 
moeilijk in de detailhandel te verkrijgen. 
Sommige werkgroepen van Lacerta 
hebben dit produkt echter wei beschik
baar. 
Veel reptielen nemen ook calciumcar
bonaat via natuurlijke produkten, zoals 
vergruizelde eierschalen en sepia op. 
Indien dit voldoende gebeurt, kan in de 
kalkbehoefte worden voorzien, echter niet 
in een eventuele behoefte aan vitaminen. 
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Oecologische gegevens van enkele soorten van 
de familie Iguanidae (3) 
De eerste twee aOeveringen verschenen in Lacerta 41(1) :4-7, rcspectievelijk 41(2):36-39. 

ANOLIS HUM/LIS 
Yerspreiding: Costa Rica (FITCH, 1973). 
KRL bij mannetjes maximaal 44 mm, 
gemiddeld 38; vrouwtjes gerniddeld 40 
mrn. Uit het ei kruipende jongen zijn 
ongeveer 16 mrn lang. De vrouwtjes zijn 
na vier maanden geslachtsrijp (KRL 32 
mm). Het hele jaar door worden er eieren 
gelegd, met een relatief dieptepunt in de 
droge tijd. 

ANOLIS LIONOTUS 
Yerspreiding: Costa Rica (FITCH, 1973). 
Ook bij deze soort zijn de vrouwtjes 
kJeiner dan de mannetjes. Ze worden 
gemiddeld 63 mm lang, de mannetjes 79 
mm met een maximum van 85 mm. De 
jongen meten bij de geboorte 23 mm. 
Waarschijnlijk groeit deze hagedis langza
mer dan de andere, behalve Anolis tropi
dolepis, hoewel er geen vermeldingen in 
de literatuur te vinden zijn. Geslachtsrijp 
is deze soort bij een Iengle van 60 mm. 
Het is een bewoner van waterkanten die 
dan ook met vee! gemak zwemt en duikt. 
Ook is het een van die Anolis-soorten die 
altijd in de schaduw blijven, voomamelijk 
op de bodem. 

ANOLIS TROPIDOLEPIS 
Yerspreiding: Costa Rica (FITCH, 1973). 
MaximaJe KRL van mannetjes is 59 mm 
(gemiddeld 53 mrn), de vrouwtjes zijn 
gemiddeld 52 mm groot. De jongen, die 
bij de geboorte maar 20 mm groot zijn, 
zijn pas na ongeveer tien maanden ge
slachtsrijp. Deze soort is endemisch in de 
gebergten van centraal en zuid Costa Rica, 
tussen de 1600 en 2600 m in de zone van 
het tropische regenwoud. 

ANOUS CUP REUS 
Verspreiding: De provincie Guanacasta, 
westelijk Costa Rica (FITCH, 1973, FLEM

MING & HOOKER, 1975). 
De mannetjes worden gerniddeld 47 mrn 



Anolis limijrons. 
Foto: MUDDE. 

lang (maximaal 52 mm) terwijl de vrouw
tjes gemiddeld niet Ianger worden dan 39 
mm. De jongen zijn bij de geboorte 18 mm 
en groeien in zes maanden uit tot 45 
( o o ), respectievelijk 39 mm ( ~ ~ ). De 
vrouwtjes zijn na vier maanden, bij een 
lengte van 35 mm, al geslachtsrijp. In de 
regentijd, van eind april tot eind oktober, 
worden de eieren gelegd. De vrouwtjes 
leggen, ongeveer om de acht dagen, een 
enkel ei. Dit betekent, dater per jaar, per 
dier, tot ongeveer 23 eieren gelegd kunnen 
worden. Overigens wordt minder dan 10% 
van de jcngen een jaar oud. Deze Anolis is 
een overwegend bodembewonende soort. 

ANOLIS ACUTUS 
Verspreiding: St. Croix, Virgin Islands 
(RUIBAL et al, 1972, RUIBAL & PHILIBO

SIAN, 1974). 
Anolis acutus op St. Croix plant zich het 
hele jaar voort. De vrouwtjes leggen een ei 
per keer dat, bij ± 28 °C, na 30 dagen 
uitkomt. De KRL van de jongen varieert 
van 19 tot 21 mm. In het begin groeien ze 
0,07 mm per dag ( ~ ~ 0,06 mm, oo 
0, II - 0,14 mm per dag) . Na een jaar zijn 
ze volwassen. De vrouwtjes zijn dan 36 
mm , de mannetjes 50 mm (KRL). De 
maximum lengte is 49, respectievelijk 67 
mm. 
In het onderzochte gebied was de popu
latiedichtheid 2000 - 5600 individuen per 
hectare. Per exemplaar is dit 0,43 m2 

leefruimte. Een enkele boom kan door 
zo'n 80 Anolis acutus worden bewoond. 

ANOLIS LIM/FRONS 
Verspreiding: Limon provmc1e, Costa 
Rica en Barro Colorado lsi. , Panama 
(FITCH, 1973, ANDREW&RAND,I974). 
De vrouwtjes worden gemiddeld 48 mm 
lang en wegen dan 2, I g. Pasgeboren 
wegen ze 0, 15 g en zijn dan ongeveer 19 
mm lang. Op een leeftijd van drie maan
den kunnen ze al aan voortplanten gaan 
denken. Ze zijn dan± 39 mm. Tijdens de 
regentijd wordt, in doorsnee, om de acht 
dagen een ei gelegd. In de droge tijd 
worden de eieren om de twintig dagen 
gelegd. Slechts 4% van de vrouwtjes leeft 
Ianger dan vijftien maanden. 

ANDERE ANOL/S-SOORTEN 
(ANDREWS & RAND, 1974, LICHT & GOR
MAN, 1970). 
A no/is carolinensis kan per jaar zo 'n II tot 
15 eitjes produceren. Een vrouwtje ·Jegt 
om de 10-14 dagen een of twee eitjes. De 
voortplantingstijd duurt, in het zuiden van 
de Verenigde Staten, vijf maanden. 
Anolis trinitatus en A. griseus schijnen 
zich op St Vincent het hele jaar door voort 
te planten. Het aantallegsels neemt tijdens 
de droge tijd Uanuari, februari) wei af. 
Anolis lineatopus, A. grahami en A. sagrei 
doen in de droge tijd op Jamaica (april, 
mei) weinig aan de voortp lanting. 



Basiliscus 
basiliscus 

Anolis oculatus van Dominica schijnt zich 
ook het hele jaar vbort te planten. He1aas 
geven SOMMA & BROOKS ( 1976) geen 
preciezer feitenmateriaal. !Vfet een KRL 
van 35 mm ( o o ) en 40 mm ( ~ ~ ) 
zouden de dieren geslachtsrijp zijn. De 
oo kunnen soms een KRL van wei 80 
mm bereiken. 
De literatuur beweert meestentijds, oat 
Anolis carolinensis, A. sagrei en andere 
soorten maar een ei per legsel hebben. 
Mijn eigen terrariumervaring is echter dat 
er meestallegsels met twee eieren worden 
geproduceerd. 

BASJL/SCUS VIITATUS, 
DE GESTREEPTE BASILISK 

basi/isCIIS. 
Foto: ZUURMOND. Yerspreiding: Tortuguero, provtncte 

Limon, Costa Rica (HIRTH . 1963, FITCH, 
1973). 
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Deze soort is een overdag actieve, zon
minnende hagedis. De jongen zijn 's 
morgens vroeg a1 actief aan het strand. Op 
een erg zonnige dag is er nog een tweede 
activiteitsperiode rond half vier 's mid
dags. De voorkeurstemperatuur ligt rond 
de 35 °C . De kritische temperatuur is 42,8 
oc. 

Tijdens het regenseizoen worden door 
jonge basilisken " strandvlooien" (Crus
taceae, Amphipoda) vee! gegeten. Daar
naast worden vee! zwartlijfkevers (Tene
brionidae) genuttigd. Hiertoe behoort ook 
Tenebrio molitor, de meeltor. Gedurende 
de droge tijd worden vee! wolfspinnen 
(Lycosidae), sprinkhanen (Acrididae) en 
zwartlijfkevers gegeten. Door volwassen 
basilisken wordt ook plantaardig voedsel 
genomen. Mieren worden vee! gegeten, 
gevolgd door Acrididae en Tenebrionidae, 
Maximale KRL voor mannetjes is 145 mm 
(gemiddeld 134 mm) . De vrouwtjes 
worden maximaal 125 mm lang (gemid
deld 115 mm). De gemiddelde te ver
wachten levensduur is minder dan een 
jaar. Anders gezegd: van elke 100 pas
geboren diertjes zijn er na een jaar nog acht 
over, na twee jaar nog maar twee. 
Als de jonge dieren uit het ei kruipen, zijn 
ze 35 - 40 mm lang. In het begin groeien ze 
± 0,5 mm per dag. Dit neemt met toe
nemende grootte af. Tegen dat ze onge
veer 75 mm groot zijn, groeien ze nog 
maar± 0 , 18 mm per dag. Geslachtsrijp 
zijn ze bij een grootte van 83 ( o o ) 
respectievelijk 80 mm ( ~ ~ ) . Ze zijn dan 
ongeveer vijf maanden oud. 
Yerrnoedelijk worden er het hele jaar door 
eieren gelegd. De topmaanden zijn mei en 
juni. 
De populatiedichtheid van juveniele Basi
liscus varieert van 14 tot 24 individuen per 
hectare. Bij de volwassene zijn dit er 5 tot 
II per hectare. 

BASILISCUS BASILISCUS, 
DE HELMBASILISK 
Yerspreiding: Costa Rica (FITCH, 1973). 
De maximale KRL van de mannetjes is 
228 mm . Gemiddeld worden ze 215 mm 
groot, terwijl de vrouwtjes gemiddeld 150 
mm worden. De jonge dieren groeien in 
tien maanden van 43 mm uit tot 11 7 mm. 
Op deze leeftijd en bij deze grootte zijn ze 
geslachtsrijp. Het hele jaar door worden er 
eieren gelegd. Het minste gebeurt dit in de 
droge tijd in februari en maart. 
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BOEKBESPREKlNG 

TURTLES IN KANSAS 
J.P. CALDWELL&J. T. COLLINS. 1981 
De schrijvers van dit boekje hebben 
geprobeerd wat algemene informatie te 
verstrekken over de in Kansas voorko
mende schildpadden. Deze geografische 
afbakening heeft als gevolg, dat slechts 
een beperkt aantal (veertien) soorten 
schildpadden wordt behandeld. Elke soort 
wordt besproken aan de hand van de 
hoofdstukjes: beschrijving, habitat, 
voortplanting, voedingsgewoonten, pre
dators en verdedigingsmechanismen, 
verspreiding, vergelijkbare soorten en hoe 
waar te nemen. 
De tekst is kort en bondig gehouden, 

BOEKBESPREKING 

DISEASES OF THE REPTILIA 
COOPER, J.E. & D.F. JACKSON, 1981 

De uitgave is bedoeld als een leidraad bij 
de ziekten van reptielen, vooral die in 
gevangenschap. 
Allereerst worden de anatomie en fysio
logie van organen en weefsels behandeld 

hoewel soms zeer exacte gegevens worden 
verstrekt. Elke soortbespreking is voor
zien van tenminste een (goede) kleuren
foto en een schematisch kaartje m.b.t. de 
verspreiding binnen Kansas. 
Het geheel wordt gecompleteerd met twee 
determinatietabellen voor volwassen 
schildpadden uit Kansas: een voor Ievende 
en een voor dode, geconserveerde exem
plaren. Samengevat: een verzorgd boekje, 
dat bij sommige onderwerpen extra infor
matie kan geven. Mede door de prijs is ef 

geen reden dit boekje af te raden. 
Jurter Borg 

waarbij ook aspecten van energiebehoef
ten, -verbruik en de relatie tussen tem
peratuur en activiteit aan de orde komen. 
Interessante, minder bekende aspecten 
van de fysiologie worden eveneens, kort, 
behandeld. B. v. veranderingen in de stof-
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wisseling gedurende de echte winterslaap, 
die tot 35% energiebesparing kunnen ople
veren in vergelijking met het energiever
bruik bij kunstmatige afkoeling. In dit 
kader kan ook genoemd worden de aan
dacht besteed aan de anaerobe stofwisse
ling van reptielen. De plotselinge over
weldigende energieproductie gedurende 
snelle, kortdurende reacties van reptielen 
wordt mogelijk gemaakt door snelle om
zetting van glycogeen en een hoge tole
rantie voor het daarbij gevonnde melk
zuur. Later wordt de "zuurstofschuld" 
weer ingehaald. In het hoofdstuk over 
pathologische en histopathologische 
technfeken worden o.a. aanwijzingen ge
geven over het bewaren, fixeren en ver
zenden van materiaal voor onderzoek. 
Tevens wordt een beperkt aantal voor
beelden van ziekelijke veranderingen 
gegeven met het doel het belang van 
histopathologisch onderzoek te verduide
lijken. 
Technische aanwijzingen voor het verza
melen van materiaal, kleuringstechnieken 
en kweekmethoden van bacterien alsmede 
voor gevoeligheidsbepalingen van de 
gekweekte organismen zijn onderwerp 
van Hoofdstuk 4. 
Vervolgens worden infectieziekten behan
deld. De virusziekten worden op een hoog 
wetenschappelijk niveau, met gebruikma
king van veel specifiek vakjargon, behan
deld. Het blijkt dat slechts een 6-tal 
virussen bekend is die met bepaalde ziek
ten in verband gebracht kunnen worden. 
Wei zijn er verscheidene virussen gelso
leerd die waarschijlijk nauwelijks beteke
nis voor de dieren zelf zullen hebben. 
Helaas is dit hoofdstuk geschreven door 
twee Amerikaanse auteurs, die onvol
doende kennis hebben genomen van niet
Engelse literatuur, zodat b. v. een dooreen 
virus veroorzaakte leucose bij een boa niet 
vermeld is. De bacteriele ziekten winnen 
aan dimensie door een beschouwing over 
relaties tussen temperatuur, afweer van de 
gastheer en vermenigvuldigingssnelheid 
van bacterien. Mede doordat deze factoren 

een rol spelen is het niet altijd duidelijk of 
er werkelijk sprake is van ziekte veroor
zaakt door de aanwezige bacterien, of dat 
deze slechts in het lichaam binnengedron
gen zouden zijn zonder schade te veroor
zaken. 
De bacteri(He infecties worden hoofdzake
lijk geclassificeerd naar de ''ziekten'' die 
zij veroorzaken zoals: abcessen, dennati
tis (ontsteking van de huid), stomatitis 
(ontsteking van de mond}, ooginfecties 
e.d. Bij de bestrijding van de gegenerali
seerde infecties wordt de nadruk gelegd op 
het belang van hygiene in de terraria en op 
de bestrijding van mijten. Van de specifie
ke aandoeningen worden salmonellose, 
tuberculose en leptospirose kort behan
deld. 
Het hoofstuk over de schimmelinfecties is 
van excellente kwaliteit. Schimmels blij
ken bij reptielen tot emstige infecties aan
leiding te kunnen geven. Daarbij spelen 
voedingsdeficienties, mogelijk op basis 
van stress, een belangrijke predisponeren
de rol. Wetenschappelijk interessant is het 
verband dat gelegd wordt tussen schim
mels bij insecten en die bij reptielen. En
kele van de meer voorkomende schimmels 
treden bij beide diergroepen op. 
De verhandelingen over protozoaire in fee
ties, endo-en ectoparasieten, zijn even
eens buitengewoon goed. De betekenis 
van elk der verschillende soorten para
sieten voor de individuele gastheer wordt 
beschreven. 
Het verband tussen het al of niet noodza
kelijk zijn van een tussengastheer voor pa
rasieten en de kans dat een infectie in een 
terrarium gevolgen heeft voor andere die
reo wordt voor diverse parasieten aan de 
orde gesteld. In terraria ontbreken de tus
sengastheren veelal waardoor bepaalde in
fecties '' doodlopen''. 
Ectoparasieten zijn vooral van betekenis 
doordat zij bloed zuigen en dus bloedar
moede kunnen veroorzaken. Daarenboven 
echter brengen vele ectoparasieten ook 
bacterien en bloedparasieten over op 
terrariumgenoten. 
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Deel 2 behandelt wat meer zaken die van 
direct practisch belang zijn in de terra
riumhouderij. 
Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan 
traumata en ziekten als gevolg van te
korten in huisvesting en verzorging. On
gevallen komen veel voor bij reptielen 
in gevangenschap. Onvoldoende hygiene 
speelt een belangrijke rol bij het optreden 
en de verbreiding van ziekten. Onder dit 
hoofdstuk vallen ook fouten in het ver
lichtingssysteem die soms kunnen leiden 
tot verlies van eetlust en tenslotte tot de 
dood. Beten en kwetsuren, hun verschij
ningsvonnen en behandeling worden aan 
de orde gesteld. 
Op dit hoofdstuk sluit een verhandeling 
over ziekten als gevolg van voedingsde
ficienties logisch aan. Bij de voeding is 
ook de temperatuur van betekenis; zij is 
mede bepalend voor de opname en de ver
tering van bet voedsel. 
Eiwittekorten kunnen optreden bij rep
tielen die uitsluitend plan ten als sla en fruit 
eten, maar ook bij dieren die lang hon
geren. De verschillende tekorten aan 
vitaminen en mineralen en de ziekten die 
daarvan bet gevolg zijn, worden goed be
sproken. 
Aan de tumoren worden 40 bladzijden ge
wijd en aan aangeboren afwijkingen zoals 
2-koppigheid nog eens 18. Beide onder
werpen zijn slechts incidenteel van prac
tische betekenis, doordat zij weinig voor
komen. 
Het hoofdstuk diversen behandelt een aan
tal practische zaken zoals shock, stress, 
vergiftigingen en stoomissen van de orga
nen van inwendige secretie. Met name 
kropgezwellen door jodiumtekort worden 
besproken. Een kort gedeelte van dit 
hoofdstuk is gewijd aan stoomissen in de 
voortplanting. 
Het hoofdstuk klinische aspecten van 
diagnose en behandeling gaat in op ken
merken van gezondheid en ziekte, onder
zoek-methoden, hulpmiddelen bij het 
onderzoek (zoals rontgenologie, biop
sieen, bloedonderzoek). Belangwekkend 

is de verhandeling over dwangvoederen, 
waarbij dieren die langere tijd niet gegeten 
hebben, eerst vloeistof, electrolyten en 
Iicht verteerbare eiwitten gegeven wor
den, om daama pas zwaardere kost te ver
strekken. De gehele procedure kan wei 6 
weken in beslag nemen. Ondertussen 
dienen huisvesting en verzorging ge
controleerd en verbeterd te worden. Een 
lijst van desinfectantia is toegevoegd. 
Narcose, narcotica en chirurgische tech
nieken vonnen onderwerp van bet vol
gende hoofdstuk. De auteurs beperken 
zich tot het geven van een groot aantal 
aanwijzingen, veelal zonder op details in 
tegaan. 
Het hoofdstuk middelen en doseringen 
tenslotte gaat uitvoerig en genuanceerd in 
op narcotica en toe te passen geneesmid
delen. Recepten van Iicht verteerbare 
vloeistoffen voor het dwangvoederen 
worden gegeven. Tenslotte wordt inge
gaan op bet gebruik van corticosteroiden. 
De twee delen overziend, kan geconclu
deerd worden dat zoveel mogelijk ge
streefd is naar een practisch bruikbaar 
boekwerk. Oat dit niet voortdurend kon 
worden bereikt, wordt mede veroorzaakt 
doordat een aantal auteurs niet direct bij de 
terrariumhouderij betrokken zijn. Elk 
hoofdstuk is voorzien van een lijst van de 
verwerkte literatuur. Deze is overwegend 
anglo-saxisch, wat dus een zekere beper
king inhoudt. 
Beide delen zijn gelukkig voorzien van 
identiekeinhoudsopgaven. 
Deze uitgave vonnt een wezenlijke bij
drage tot de systematische bewerking van 
ziekten van reptielen. Zij bevat veel 
nieuwe gegevens en geeft een zeer goed 
overzicht over de sterk verspreide lite
ratuur. 
Voor de gei'nteresseerde liefhebber kan 
deze uitgave zijn kennis verdiepen en zo 
bijdragen tot bet houden van gezonde, 
mooie dieren die aile levensverrichtingen 
optimaal kunnen vervullen. 

P. Zwart. 


