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Oostelijk Sardinie; het eerste Europese 
reservaat voor amfibieen en reptielen? 

IN LEIDING 
Yeel va n de ei landen in de Middel
landse Zee kenmerken zich door de 
aanwezigheid van een aantal unieke 
amfibieen of reptielen. Zo zijn er soor
ten die uitsluitend op cen eiland of een 
deel daarvan Ieven. Dergelijke orga
nismen noemt men endemisch; enkele 
voorbeelden, wier Nederlandse soort
naam veelal het gebied van herkomst 
verraadt, zijn: Balearenhagedis (Po
darcis lilfordi) , Maltese hagedis (P. 
filfolensis), Miloshagedis (P. milen
sis) . Siciliaanse muurhagedis (P. wag
leriana), Sardijnse grottcnsalamandcr 
( f-/ydromames ge11ei), Corsicaanse 
beeksalamander (Euproctus monta-
1/IIS), Sardijnse bceksalamander (£. 
platycephalus). Een verklaring va n 
het unickc karakter van de amfibi ecn 
en rept ielen op deze eilanden moet in 
de cerste plaats worden gezocht in geo
grafische isola tie; de soorten hebben 
de gelegenheid gehad zich aa n te pas
se n aa n de ter plaatse geldende biolo
gische en fysische omstandigheden. 

Biologen noemen het op deze wijze 
ontstaa n van een nieuwe soort adaptie
ve radiatie. De samenstelling van de 
herpetofauna op de eilanden in de 
Middellandse Zee is reeds sinds de tijd 
der klassieken ook be'invloed door de 
mens. Zo zijn op Sardinie de Moorse 
landschildpad (Testudo graeca) en de 
klokschildpad ( Testudo marginata) 
door de mens ge'lmporteerd. 
Gezien het bijzondere karakter van de 
herpctorauna op een aantal eilanden in 
de Middellandse Zee werd door de 
Societas Europaea Herpetologica de 
wens kenbaar gemaakt om op een van 
deze e ilanden onderzoek uit te voeren 
naar de mogelijkheden van een Euro
pees nat uurreservaa t (Biogenetic re
serve). Het is voor het eerst dat amfi
biecn en rept iclen de hoofdrol spelen in 
het door de Raad va n Europa gecnta
mecrde programma van 'Biogenetic 
reserves' . Sardinic leek zeer geschikt, 
omdat hier maar lierst 25 soorten voor
komen. waa rvan er vier endemisch 
7.ijn. 
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Oostclijk Sardinie. 

ONDERZOEK 
Wij hebben op Sa rdinie een onderzoek 
verricht naa r verspreiding en popula
tiedichtheid van amfibieen en reptie
len, en de ma te waarin deze diergroe
pen te lijden hebben van menselijke 
invloed. Het doel was om op basis va n 
deze gegevens een voorstel te doen tot 
de oprichting van een reservaat. Het 
onderzoek was geconcentreerd in een 
nauwelijks toegankelijk gebied in het 
oosten va n Sa rdinie. De meest in het 
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oog lopende landschapstypen binnen 
het studiegebied zijn : lage, a ltijd groe
ne struikvegetatie (maquis), uitge
strekte steeneikbossen, imposa nte uit 
kalksteen bestaande kliffen en rots
partijen (met talloze g rotten) , en 
kleinscha lige cultuurgebieden met tra 
ditionele la ndbouw rond de nederzet
tingen ( Dorgali , Urzulei, Ba unei). 
In de steeneikbossen en kalksteengrot
ten leeft de endemische Sa rdijnse grot
tensa lar.la nder (Hydromanres genei ). 
Deze sala ma nder en de nauwverwante 
Italiaanse grottensa la ma nder (H. ita
ficus) behoren tot de fei tel ijk Noord
en Middenamerikaanse fa milie Plet
hodontidae of longloze sa la ma nders. 
Va n het geslacht Hydromantes komen 
nog drie a ndere soorten in Ca lifornie 
voor. Door het ontbreken van Iangen 
zijn grottensala manders aangewezen 
op huidademha ling. In d it verba nd is 
het begrijpelijk dat de habita t ( = leef
gebied) van deze sala manders moet 
voldoen aa n een aa nta l eisen: een hoge 
luc htvochtigheid en een lage tot ma ti
ge tempera tuur. De vochtigc, koele 
steeneikbossen en ka lksteengrotten 
zijn daa rom uitstekende leefgebieden 
voor de Sardijnse grottensala ma nder. 
In een grot enige kilometers ten noord
westen van Dorgali hebben wij nauw
gezet elke gevonden sa la ma nder ge
teld. Omda t het nooit zeker is of aile 
sala ma nders zijn waargenomen, is een 
scha tting va n de populatiegrootte ge
maakt. We scha tten dat er ongeveer 
I 00 sala manders in deze grot Ieven. De 
grot, met een rela tieve luchtvochtig
heid van 85%, heeft een gangenstelsel 
van ongeveer 400 meter. Wij vonden 
de sala manders echter uitsluitend in 
de eerste 20 meter. Een verklaring 
hiervoor vormt het fei t dat deze sala
ma nder zijn prooidieren (insecten en 
spinnen) met zijn opva llend grote ogen 
lokaliseert. Daarom is het noodzake
lijk da t er Iicht doordringt in de leefwe-
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reid van Hydromantes genei. Met een 
korte sprint zorgt de salamander er
voor dat hij in de directe nabijheid van 
zijn prooi komt, de lange kleverige 
tong doet de rest. 
Zoals reeds is vermeld komt deze sala
mander ook voor in steeneikbossen. 
Het dier wordt hier onder stenen en 
boomstronken en tussen afgevallen 
bladeren gevonden. De populatie
dichtheid van Hydromantes genei in 
de steeneikbossen van oostelijk Sardi
nie is erg hoog: 300 individuen per hec
ta re. Of dit nog lang zo zal zijn, is de 
vraag. De bossen worden ernstig be
dreigd door grootschalige houtkap. In 
deze gebieden vormt dit hout een rela
tief goedkope brandstof. Na de kap 
blijven er per hectare ongeveer 400 
borneo staan. Door de sterke uitdun
ning kan de zon nu doordringen tot op 
de bodem van het bos. Het zal duide
lijk zijn da t de hiermee gepaard gaan
dc uitdroging van de biotoop desas
trcuze gevolgen heeft voor de Sardijn
se grottensalamander. 
De Europese bladvingergekko (Phyl-

lodactylus europaeus) is met zijn 
lengte van 6 a 7 em de kleinste Europe
se gekko. Deze veelal gedurende de 
nacht actieve hagedis komt bijna uit
sluitend voor op kleine en grote eilan
den in de Tyrrheense Zee. In oostelijk 
Sardinie hebben wij hem aangetroffen 
in dorpjes en kleinschalige landbouw
gebieden en op kale rotsen en kliffen. 
Yooral in deze laatste biotoop was de 
popula tiedichtheid hoog (ongeveer 
320 individuen per hectare). 
In het studiegebied zijn naast gekko's 
ook een tweetal soorten kleine hals
kraaghagedissen aangetroffen: de 
Tyrrheense muurhagedis (Podarcis ti
liguerta) en de rui"nehagedis (P. sicu
/a). Beide soorten zijn overwegend 
groen van kleur; de volwassen rui·neha
gedis heeft echter altijd een naar de 
punt toe bruiner wordende staart. De 
Tyrrheense muurhagedis kenmerkt 
zich juist door een hel bla uwgroene 
staart en de bruine bovenzijde van de 
kop. De beide ha lskraaghagedissen 
zijn in dit dee! van Sa rdinie erg alge
meen en komen in ta l van la ndschaps
typen voor. De rui"nehagedis wordt 
veelal aangetroffen in de nabijheid van 
de zee en op plaatsen waar de invloed 
van de mens duidelijk merkbaar is. De 
Tyrrheense muurhagedis wordt daar
entegen frequent waargenomen in ma
quis, bosranden en op nauwelijks be
groeide rotsen. 
Naast gekko's en halskraaghagedissen 
komt er in oostelijk Sardin ie nog een 
hagedissenfamil ie voor: de skinken. 
Deze kleine tot middelgrote, op de 
grond levende, hagedissen kenmerken 
zich door gladde, veela l glanzende 
schubben en zeer kleine pootjes. Op 
Sa rdinie komen twee soorten voor: de 
parelskink ( Chalcides ocellatus) en 
de haz~lskink (Chalcides chalcides). 
Beide zijn in het studiegebied erg a lge
mecn. In een duingebied iets ten zui
de n va n Orosei consta teerden we een 



Een steekeikbos op oostelijk Sardinie. 
Veel van dergelijke bossen worden gekapt. 

Chalcides ace/latus. 

dichtheid van 21 I parelskinken per 
hectare. Veelal wordt dit dier aange
troffen onder stenen, boomstammen 
en afva l (golfplaten, hout, papier). De 
hazelskink wordt daarentegen vrijwel 
uitsluitend gevonden tussen halfhoog 
dicht gras. Deze skink, met een maxi
male lengte van 35 a 40 em, slingert 
zich met een haast onbeschrijflijk hoge 
snelheid door deze vegetatie. Hij is 
waarschijnlijk een van de snelste rep
tielen van Europa. 
Een algemeen Sardijns reptiel, dat qua 
snelheid kan wedijveren met de hazel
skink, is de geelgroene toornslang (Co
luber viridiflavus). Deze niet giftige, 
overdag actieve slang komt in betrek
kelijk hoge dichtheden voor in de 
kleinscha ligc landbouwgebieden rond 
de nederzcttingen. De Sardijnse ring
slang (Natrix natrix cetti ) is een 
ondersoort die endemisch is voor Sar
dinie. N.n. celti is op dit eiland beslist 
niet algemeen. Zijn voorkomen lijkt 
zich te beperken tot hoger gelegen 
gebieden. Wij zagen twee exemplaren 
enige kilometers ten noorden van Ur
zulei in de uitlopers van het Gennar
gentu massief. 
Een op wereldschaal uiterst bedreigd 
zoogdier, dat eveneens voorkomt in het 
studiegebied, is de monniksrob (Mo
nachus monachus). De totale wereld
populatic wordt geschat op 500 - I 000 
individuen. Oorspronkelijk werd deze 
soort veel waa rgenomen op de kleine 
zandstranden la ngs de kust van de 
Gol fo di Orosei. Tegenwoordig wordt 
dit dier, onder meer als gevolg van toe
ristisc he verstoring, uitsluitend in nau
welijks tocgankelijke grottcn waarge
nomen. Dergelijke grotten zijn tangs 
de kalkrotskust van oostelijk Sardinie 
geen ze ldzaamheid. Het aantal tangs 
deze kust aanwezige monniksrobben 
wordt geschat op slechts I 0 tot 15. Het 
zich in sterke mate ontwik kelende toe
rismc en de hiermce gepaa rd gaa nde 
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tota le ontsluiting van de kust is in hoge 
mate bedreigend voor de monniksrob, 
nota bene het handelsmerk van het 
toeristische kustplaatsje Cala Gono
ne. 

BEDREIGINGEN 
T erloops zijn reeds enige bedreigingen 
voor de in het gebied aanwezige die
renwereld genoemd. Resumerend ge
ven wij hieronder de grootste gevaren: 
I . Toerisme: 
a. aantrekking van vee! mensen door 
de bouw van voorzieningen zoals ho
tels, restaurants, jachthavens en wa
ters portaccomoda ties. 
b. ontsluiting van zandstranden en 
klifkusten. 
c. ontsluiting van ongestoorde maquis
en bosgebieden. 
2. Bosbouw: 
a. het op grote schaal kappen van 
steeneikbossen. 
b. vervanging van steeneikbossen door 
denneplantages. 
3. Yeeteelt: 
a . vernieling van vegetatie en erosie 
door overbegrazing. 
b. a fbranden van maquis en bos door 
herders. 
c. omwoelen van de bodem door loslo
pende varkens. 

NAT UU RR ESERVAAT 
Wij ste llen voor een reservaat te stich
ten in het beschreven gebied. Het con
serverende effect van dit reservaat zal 
in grote mate a fhangen van het beheer. 
Yolgens ons is het uiterst belangrijk de 
lokale bewonersjgebruikers en de re
gionale a utoriteiten bij het beheer te 
betrekken. Het verleden heeft te vaak 
geleerd da t opgelegde beheersmaatre
gelen volkomen mislukten bij gebrek 
aan medewerking of zelfs tegenwer
king van de mensen die voorheen met 
het gebied te maken hadden. 
Wij zijn van mening dat het a lleszins 
de moeite waard is om voor de amfi
bieen en rept ielen, maar ook voor de 
overige fa una en de vegetatie, een 
Europees natuurreservaat op oostelijk 
Sardinie te creeren. Wij hopen dat het 
er snel van za l komen; de tijd dringt! 

EASTERN SARDINIA; THE FIRST EURO
PEAN RESERVE FOR AMPHIBIANS AND 
REPTILES? 
Many islands in the Mediterra nean arc inhabi
ted by a unique variety of amphibians and repti
les. The Societas Europaea Herpetologica stri
ves to establish a reserve on one of the islands. A 
probable spot might be Eastern Sardinia. Field 
studies in the area have been done to establish 
the population density of the amphibian and rep
tile species and the possible human influence on 
those. 
The endemic newt Hydromantes genei is not 
rare and lives in caves and on the forest floor, 
where it is relatively cold and moist. By human 
influence the forests a re reduced, which probab
ly endangers this species. Lizard species found in 
the investiga ted area are Phyllodactylus euro
paeus. Podarcis tiliguerta. P. sicula, Cha/cides 
ocellatus and C. cha/cides. They are rather 
common. Two species of snakes were found, 
Coluber viridiflavus and Natrix natrix celli. 
The latter being endemic and rare. 
Also the very rare Mediterranean monk seal 
(Monachus monachus) can be seen on small 
sa ndy beaches along the coast of Golfo di Oro
sci. 
Human activities endangering the area are tou
rism. destruction of forests and cattle breeding. 
If the proposed reserve is to be succesful, the 
locals will have to be interested and asked to 
cooperate in its management. 
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W aarnemingen aan de Griekse 
landschildpad( Testudo hermanni 
robertmertensi) in Zuid-Frankrijk 

IN LEIDING 
W a nneer er in publicaties over de 
Griekse landschildpad gesproken 
wordt, gaat het meestal over Testudo 
hermanni hermanni. Er bestaat echter 
ook een westelijke ondersoort: Testu
do hermanni robert mertensi. Ik heb 
het geluk gehad deze landschi ldpad in 
zijn natuurlijke omgeving gade te 
slaan. Van het resultaat heb ik het vol
gende verslag gemaakt. 

soort robertmertensi is te vinden in 
Frankrijk en ltalie. Het voorkomen in 
Spanje wordt in twijfel getrokken. In 
Frankrijk is de soort geconcentreerd in 
het zuidoosten. Yolgens W ILLEMSEN 

( 1982) is de populatiedichtheid in dit 
gebied 0,19 schildpad per hectare. Ge
zien deze gegevens was er aanvanke
lijk maar weinig hoop deze la ndschild
pad te vinden. 

BIOTOOP 
l Na een la nge wandeling door de bas

sen, waar op verschillende plaatsen 
tevergeefs werd gezocht, kwamen we 
uit op een rotsige helling. De gehele 
dag was die zijde van de helling aan de 
zon blootgesteld. Aldaar werd voor de 
zoveelstc kccr een zoektocht begon
nen. Het tcrrein was zeer moeilijk 
begaa nbaa r. Naarmate men verder af
daalde wcrd de bcgroeiing dichter. 
Een gcweldigc verrassing voor ons was 
de aanwczigheid van onwaarschijnl ij k 
veel cact usscn, zoals de vijgencactus 
(Opunria ji'cus-indica). Sommige ge
deeltcn warcn hclcmaal overwoekerd. 
In hct midden van de vallei stonden de 

ALGEMEEN 
Testudo hermanni robertmertensi on
derscheidt zich va n T. h. hermanni 
door: 
a) een gele vlek ac hter de ogen; 
b) de niet onderbroken zwartc teke
ning op het buikschild : 
c) een intensievere gele kleur. 
Bij sommige door mij waargenomen 
exemplaren was de gelc vlek achter de 
ogen maar vaag zichtbaar. De onder-

bomen en st ruiken dicht op elkaar. Ik 
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vond er de kurkeik (Quercus suber) en 
de steeneik (Quercus ilex), de onder
begroeiing bestond voornamelijk uit 
grassen, composieten en jonge Junipe
rus oxycedrus, een jeneverbesachtige. 
Het overtollige regenwater werd via 
geulen naar het midden van de helling 
gevoerd , vandaar dat de planten zich 
er oak in de droge periode goed konden 
ontwikkelen. Aan weerszijden van de 
geulen waren door middel van stapel
muurtjes plateau' s gevormd. Aan de 
buitenzijde van zo' n plateau (veldje) 
groeiden vaak struiken. De open plek
ken in het midden werden ingenomen 
door grassen en kruiden met hier en 
daar cactussen. Opmerkelijk was het 
voorkomen van een orchidee, de tong
orchis (Serapias neglecta), op vochti
ge plaatsen. Die waren toen (mei) vee) 
aanwezig, omda t het in die periode 
vaak regende. 
De vlakten waar geen stapelmuurtjes 
waren aangelegd, zagen er heel anders 
uit. Tot op heuphoogte groeide er een 
kleverig aanvoelende struik ( Cistus 
monspeliensis). Soms werd je onaan
genaam verrast door een doornige 
plant , een soort brem die de Fransen 
Genet Scorpion ( Genista scorpius) 
noemen. De Juniperus-struik was 
oak hier aanwezig. 

De nora op de rotsige gedeelten van de 
helling was weer anders. l aagblijven
de planten en vetplanten kunnen zich 
daar ha ndhaven. De meest opvallende 
soorten waren: vijgencactus ( Opuntia 
ficus-indica), tripmadam (Sedum re
flexum), wit vetkruid (Sedum al
bum), valse lavendel (Lavandula stoe
chas), echte thijm (Thymus vulgaris), 
wolfsmelk (Euphorbia characias) en 
strobloem (Helichrysum stoechas). 

YO EDSEL 
Planten die als voedsel konden dienen 
voor landschildpadden waren over
vloedig voorhanden. Welke soorten 
precies gegeten werden, was moeilijk 
vast te stellen. De uitwerpselen van de 
schildpadden bevatten resten va n 
grassen en Opuntia-zaden. Die zaden 
bevinden zich in de vruchten, die na 
rijping op de grand vallen. Ze zijn dan 
rood en deze kleur heeft een grate aan
trekkingskracht op schildpadden. 
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Resten van slakkehuizen die ik vond, 
wijzen er mogelijk op dat de inhoud 
hiervan door schildpadden was genut
tigd. 's Zomers zal het aanbod van 
voedsel wellicht minder zijn, omdat 
dan veel planten verdroogd zullen 
zijn. 

VINDWIJZE 
Kennissen vertelden mij dat je schild
padden niet hoefde te zoeken. Het eni
ge wat jete doen stond was goed luis
teren. Een gelijkmatig geritsel zou een 
zekere aanwijzing zijn. 
Ik heb aile dieren echter gevonden 
door intensief te zoeken. Meestallagen 
ze op een gunstig plekje in de zon. Ver
rassend was ook de vondst van twee 
gebroken eieren ter grootte van een 
pingpongbal. Het waren onmisken
baar schildpadeieren. Pas uitgekomen 
schildpadjes heb ik helaas niet gezien. 
Op een zuidhelling werden zeven 
schildpadden gevonden. Een mannetje 
en drie vrouwtjes bevonden zich daar 
op schraal begroeide plekken, terwijl 
drie vrouwtjes zich tussen bomen en 
laag struikgewas ophielden. Verder 
werd op een zuidwesthelling een man
netje in een gemengd bos aangetrof
fen. Het grootste exemplaar, een 
vrouwtje, had een lengte van 15 em. 
Het kleinste dier was een mannetje 
van 13 em. De vrouwtjes waren alle
maal iets groter dan de mannetjes. 

ZIEKTEN EN GEBREKEN 
Opmerkelijk waren de enorme hoe
veelheden wormen in de uitwerpselen. 
Een keer werden zelfs uitsluitend war
men uitgescheiden. In tegenstelling 
met de waarnemingen van WILLEM

SEN (1982) van T. h. hermanni in Grie
kenland waren de door mij in Frank
rijk waargenomen T. h. robertmerten
si vrij van teken en mijten. 
Vier dieren hadden verwondingen aan 
de poten. Bij twee exemplaren was de 
poot redelijk genezen. Van de andere 

twee miste een mannetje zijn linker 
voorpoot, waarbij de wond een enorme 
stank verspreidde. Bij de tweede, een 
vrouwtje, was de voet van de linker 
achterpoot afgerukt. De gewrichts
knobbels aan het uiteinde van kuit- en 
scheenbeen waren duidelijk zicht
baar. 

PREDATIE 
Van de plaatselijke bevolking hoorde 
ik dat er een grote hoeveelheid wilde 
zwijnen (Sus scrofa) in de bossen 
voorkomt. Die uitspraak werd beves
tigd door de vondst van wroetplaatsen. 
Mogelijk dat deze dieren de schildpad
den en hun eieren schade toebrengen. 
Verder kan men denken aan marter
achtigen, zoals de bunzing. 

DANKWOORD 
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken 
mijn vriendin te bedanken voor haar geduld en 
begrip, en mijn kameraad Rob Veen voor zijn 
adviezen. 

OBSERVATIONS ON TESTUDO HER
MANNI ROBERTMERTENSJ IN THE 
SOUTH OF FRANCE 
The differences between the two subspecies ofT. 
hermanni are given. The biotope of the western 
subspecies is described. It lives mainly on sunex
posed, usually heavy vegetated, slopes. In May 
the turtles feed on grasses and Opuntia-fruits. 
Seven turtles were found during an intensive 
search. The lengths of 7 turtles varied between 
13 and 15 em. Faeces found contained many 
worms. No external parasites could be observed. 
Three animals had wounded legs; one animal 
had lost one leg. 
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De V apona cassette ter bestri jding van 
ectoparasieten van reptielen 

INLEIDING 
Sedert eind 1981 hadden vrijwel al mijn 
prachtkielhagedissen (Algyroides nigro
punctatus) en een aantal van de Pelopon
nesoskielhagedissen (Algyroides moreo
ticus) last van kleine, zeer hardnekkige 
mijten. Deze huisden massaal onder hun 
schubben. Vijf tot tien exemplaren per 
schub was zeker geen uitzondering. Juist 
doordat deze mijten zo bijzonder klein 
waren en bovendien zandkleurig, was het 
met het blote oog lastig om de besmetting 
te herkennen. In een laat stadium bleek het 
gedrag van de hagedissen echter een on
miskenbare aanwijzing. Ze kropen 's 
avonds niet meer weg en krabden uiteraard 
veel en beten naar hun eigen lichaam. Nog 
wat later leken ze veeleer apatisch. Een A. 
moreoticus werd sterk vermagerd dood 
aangetroffen. De parasitaire mijt bleek 
Ophionyssus natricis te zijn; van de 
ontstane wondjes profiteerden secundair 
voorraadmijten, Tyrophagus spec. 
Baden in een 1-2% Neguvon-oplossing en 
schoonmaken van de glazen terraria en de 
natuurstenen met hetzelfde middel, later 
werd ook wei heet soda- of chloorwater 
gebruikt, bleek slechts kortstondig te 
helpen. Ondanks herhalingsbaden bleef de 
plaag. Ook het invetten van de hagedissen 
(zie eventueel hieronder) was niet af
doende. 
Het werken met Neguvon, invetten en ver
schonen is een jaar volgehouden. Soms 
leken de plaaggeesten verdwenen, maar na 
een paar weken bleek dan dat ik weer te 
vroeg had gejuicht. Aangezien de dieren 
na de winterslaap in 1983 nog steeds 
mijten hadden, is uiteindelijk een dras
tischer methode gevolgd: een Vapona 
cassette. De terraria werden (net als eerder 
overigens) zoveel mogelijk leeggehaald en 

vervangbare delen (bodembedekking, 
stronken, schors) weggegooid. De natuur
stenen bleven er in: in het westen van ons 
land zijn die niet zo snel te verwisselen en 
sommige voldoen door hun gaatjes en be
paalde afmetingen al jaren lang als schuil
plaats en opvulling. 
Om het mogelijk nadelig effect van de 
Vapona cassette op hagedissen uit te pro
beren voor mijn levende have er aan werd 
blootgesteld, werd eerst een A. nigropunc
tatus 'opgeofferd'. Gedurende 24 uur ver
bleef dit een jaar oude mannetje bij 20°C in 
een afgesloten tien liter bakje waarin een 
volledig geopende cassette stood. De 
hagedis bleef evenwel tierig, at de vol
gende dag direkt en is nu, twee jaar later, 
nog steeds in Ieven en heeft voor, zo te 
zien, volledig gezonde nakomelingen ge
zorgd. Hierdoor gerustgesteld, werd de 
Vapona cassette in het eerste terrarium ge
plaatst, waama dit werd afgeplakt met 
plastic folie om niet zelf de hele tijd in de 
damp te zitten en om een hoge concentratie 
te verkrijgen. De dieren werden zolang 
ondergebracht in kleine plastic bakjes met 
op de bodem keukenpapier. Toen later 
bleek dat het middel voldeed, zijn de ter
raria niet meer geheel ontruimd. Aileen 
werden de dieren emit gevangen en in de 
voorafgaande dagen werd niet gevoerd om 
te voorkomen dat voedseldieren in allerlei 
hoekjes en gaten tot ontbinding konden 
overgaan. 

WERKING 
Het werkzame bestanddeel in de Vapona 
cassette is dichloorvos: 0,0-dimethyl-0 
(2,2 dichloorvinyl)-fosforzuurester. 
Dit is een organische fosforverbinding met 
acetylcholine-esterase remmende wer
king. Acetylcholine is van belang bij de 
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overbrenging van zenuwimpulsen in het 
levende organisme. Deze stof dient echter, 
na zijn werk gedaan te hebben, afgebroken 
te worden. Dit gebeurt door middel van 
hydrolyse onder invloed van bet enzym 
acetylcholine-esterase. Wordt dit atbraak
proces verhinderd door een remmer van 
het enzym, dan hoopt bet acetylcholine 
zich op. Dit betekent dat zenuwimpulsen 
niet meer op de juiste wijze worden over
gebracht. Het gevolg is bij insekten waar 
acetylcholine in bet centrale zenuwstelsel 
voorkomt een ongecontroleerde overacti
viteit en tenslotte de dood. Bij hogere 
dieren is bet gevolg onder andere een 
samentrekken van bet maag/darmkanaal 
en verlamming van de skeletspieren, met 
meestal als uiteindelijk resultaat de dood 
door verstikking omdat de ademhaling
spieren verlamd raken. Waarschijnlijk 
worden echter door dichloorvos ook an
dere systemen (zoals bet methylbutyraat
metabolisme) geremd. Dichloorvos is bij
zonder vluchtig en doet zijn werk voor een 
groot gedeelte in de dampfase. Dit be
tekent dat de werking sterk atbankelijk is 
van de temperatuur en, in mindere mate, 
ook van de luchtvochtigheid. De werk
zame verbinding zit in de Vapona cassette 
gelmpregneerd in staafjes pvc in een 
doosje, waarbij volgens de fabrikant 
(Temana (=Shell), Bodegraven) gedo
seerd kan worden door bet deksel meer of 
minder ver te openen. Of dit fijn regu
lerend werkt valt te betwijfelen, maar in de 
onderhavige toepassing is deze verpak
king prettiger te hanteren dan een spuit
bus, waarbij men zelf al snel in nevelen 
gehuld is. 
Na maximaal een week per terrarium werd 
de cassette verwijderd en de bak gedu
rende een dag buiten gelucht. De insecti
cidestank bleef desondanks nog een paar 
weken hangen in de terraria. Duidelijk was 
dat het middel enige dagen na bet luchten 
nog actiefwas: krekels 's middags gevoerd 
en niet gelijk verorberd, bleken de vol
gende dag dood. Meelwormen waren beter 

hestand tegen bet gif. De atbraak van bet 
insecticide kan worden versneld door bet 
plaatsen van een bakje ammonia in bet 
terrarium (pers. med. MANTEL). Maar 
voor aile zekerheid is een tijdje zo min 
mogelijk gevoerd en werden niet opgege
ten prooien verwijderd. 
Terwijl de bak met de Vapona cassette 
behandeld werd, ondergingen de hagedis
sen tweemaal de ouderwetse behandeling 
met babyolie. Zoals. bekend ademen ge
leedpotigen (als mijten en insecten) niet 
net als wij door longen, maar hebben zij in 
hun lichaam een systeem van buisjes 
(tracheeen) die via kleine gaatjes met de 
buitenwereld in verbinding staan via 
welke de gasuitwisseling tot stand komt. 
De olie, sommigen gebruiken ook wei sla
of olijfolie, zorgt voor verstopping van 
deze ademhalingsopeningen, zodat de 
beestjes stikken. Na iedere behandeling 
werd het keukenpapier op de bodem ver
vangen en werd het bakje met 70% alcohol 
schoongemaakt. 
Tot nu toe (begin 1985) zijn er geen 
nieuwe parasitaire mijten meer gevonden 
en heeft de combinatie zeer waarschijnlijk 
afdoende geholpen. Bij een paar bakjes is 
het invetten van de reptielen achterwege 
gebleven. Ook bier keerde de mijt niet 
meer terug. Geen enkele hagedis toonde 
ooit zichtbare afwijkingen tijdens of na bet 
gebruik van de Vapona cassette. Dat er 
geen herhaling nodig was, kan erop duiden 
dat eventuele eieren of ruststadia van de 
parasieten direct gedood werden, of later 
bij het uitkomen, door nog in het terrarium 
achtergebleven insecticide. Waarschijn
lijk is toepassing van dichloorvos in lage 
concentraties gedurende een paar uur ook 
voldoende, zoals bleek bij experimenten 
met negen soorten insecten door A TIFIELD 

& WEBSTER ( 1966), hoewel voor sommige 
klanders een week nodig was om 95% van 
de proefpopulatie bij 0,03 mg/1 uit te 
roeien. Ook tegen de allergische reacties 
veroorzakende huisstofmijt Dermatopha
goides pteronyssinus bleek Vapona niet 



68 

bijzonder effectief. (pers. med. HELLER
HAUPT, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine). 
Of bet insecticide op de zeer lange duur of 
bij veelvuldig gebruik uiteindelijk geen 
nadelige gevolgen heeft is onbekend. In 
onder andere de dierentuin van Londen 
zijn ectoparasieten bij slangen met succes 
met permanent aanwezige Vapona be
streden, klaarblijkelijk ook zonder nade
lige neveneffecten. Volgens onbevestigde 
berichten benutten volierehouders de 
cassette ter bestrijding van veerluizen en 
nestparasieten. Vogels met een ziekte van 
de ademhalingswegen veroorzaakt door de 
mijt Sternostoma tracheacolom genazen 
binnen enige dagen indien zij gedurende 
een uur per dag werden blootgesteld aan de 
dampen van een Vaponastrip (LOSSON et 
al, 1979). Dichloorvos is bij honden en 
varkens zelfs inwendig gebruikt als middel 
ter bestrijding van wonnen. De stof wordt 
verder nog verwerkt in sommige vlooien
banden. 
Er zijn aanwijzingen dat dichloorvos 
schadelijk is voor sommige planten indien 
toegepast als emulsie (ATIFIELD & WEB

STER, 1966). Voorzichtigheid bij dicht
beplante terraria lijkt daarom geboden. 
Door VERKERK ( 1981) werd Dietreen-T 
aanbevolen tegen ectoparasieten. Dit 
middel is niet vrij verkrijgbaar en men 
moet net als bij Neguvon zelf een oplos
sing maken, die vervolgens verstoven 
moet worden. Daarbij ontstaan rode vlek
ken op bet glas en de planten. Vapona kent 
deze bezwaren niet en bij ook maar enigs:
zins oordeelkundig gebruik zijn excessen, 
waarvan in de landelijke pers gewag is 
gemaakt, niet te verwachten. 

INVLOED OP DE MENS 
Dichloorvos is onder meer dan dertig 
namen sinds begin 1960 in gebruik als 
insecticide en, zoals hierboven venneld, 
als antihelminticum (anti-wonnenmid
del). De wereldproductie moet enkele 
tientallen miljoenen kilo's per jaar be-

dragen. Ermee op enigerlei wijze in con
tact komen, ook zonder Vapona in huis te 
hebben, is daarom welhaast onvennijde
lijk. 
Gelukkig wordt dichloorvos snel afge
broken in zowel alkalische als in zure 
waterige oplossing en snelle atbraak is 
daardoor mogelijk. In vochtige terraria is 
de effectiviteit van bet middel minder 
vanwege een met de relatieve luchtvoch
tigheid samenhangende verlaging van de 
concentratie. Vlotte atbraak is enerzijds 
gunstig omdat dichloorvos zo niet in het 
milieu achterblijft, kan anderzijds nadelig 
zijn door het snel verdwijnen van de insec
tendodende werking. Langzame afgifte uit 
pvc stroken omzeilt dit probleem. In een 
dierlijk organisme geschiedt de verwij
dering door de stofwisseling ook voor
namelijk via hydrolyse en worden afval
producten in de urine aangetroffen. Een 
tweede atbraakmechanisme loopt via 0-
demethylisatie. Er is bij vliegelarven re
sistentie waargenomen, waardoor de ef
fectieve doses zeven keer verhoogd 
moesten worden. 
V oomamelijk gezien de remmende wer
king op de zenuwprikkeloverdracht, be
staan er enige wettelijke voorschriften. Zo 
is de maximaal toegelaten hoeveelheid 
dichloorvos op I mg per kubieke meter 
leefruimte gesteld. In de praktijk wordt 
deze waarde zelden bereikt. Temana 
International stelt dat in een Noord
europees huishouden de concentratie in de 
Iucht ongeveer 0,04 mg per kubieke meter 
bedraagt bij gebruik van een nieuwe 
cassette; voldoende ter bestrijding van 
insecten. Ter illustratie: ratten stierven bij 
dichloorvosconcentraties van 31-118 mg 
per liter Iucht binnen 83 ± 4,8 uur; mensen 
blootgesteld aan 6,9 mg/1 gedurende een 
uur vertoonden geen klinische effecten 
(ATTFIELD& WEBSTER, 1966). 
Hoewel bij een evaluatie van beschikbare 
gegevens (WHO, 1979) carcinogene wer
king niet geheel uitgesloten werd geacht, 
lijkt dit risico toch bijzonder gering, zeker 
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in onderhavige toepassing. Mutagene wer
king is echter wei aangetoond: bij enige 
bacterien, (bijv. ASHWOOD-SMITH et al., 
1972) schimmels, planten en insecten. Er 
is echter geen enkele aanwijzing van 
mutageniteit bij levende intacte zoog
dieren (vgl. cafeine); de stof wordt door 
deze organismen snel afgebroken. Bij de 
mens zijn tijdens gebruik waarbij voor
zorgen in acht werden genomen, geen 
irreversibele (blijvende) effecten van 
dichloorvos waargenomen. 
De afwijzende toon en weinig gefundeerde 
stellingname tegen het insecticide van 
BLAAUWEN-KERST & REIJNDERS ( 1982) 
komen dan ook wat geforceerd over. 
Er zijn een aantal oorzaken waarom som
mige insecticiden slechts zwak giftig zijn 
voor hogere dieren. Een daarvan is dat 
deze organismen bepaalde biochemische 
systemen missen die de insecticiden in 
(no g) actiever( e) schadelijke stoffen om
zetten, of dat ze joist de mogelijkheid heb
ben om het insecticide afte breken. Verder 
heeft een insect een relatief grote op
pervlakte-inhoud verhouding en boven
dien is het zenuwstelsel van het insect 
goed toegankelijk voor lipofiele (=in vet 
oplosbare) contactinsecticiden (stoffen die 
bij de prikkeloverdracht in de zenuw een 
rol spelen). 

THE V APONA CASSETIE AGAINST REPTILE 
ECTOPARASITES 
Mites (Ophionyssus natricinus), suddenly occurring 
in masses on Algyroides moreoticus and A. 
nigropunctatus were succesfully killed by the 
insecticide of a Vapona Box, which was placed in the 
indoor terraria. The lizards were removed and the 
glass terraria were sealed for a week, with the box 
inside. A shorter period is also expected to be 
effective. No hannful effects on the lizards were 
noted. The insecticidal activity and the toxicity to 
humans are briefly discussed. 

DANKWOORD 
Dr. L. van der Hammen (Rijksmuseum van 
Natuurlijke Historic, Leiden) determineerde de 
parasieten. 
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NATUURFOTO'S MAKEN VANUIT DE LUIE STOEL 
Wanneer ik naar een natuurfilm op de televisie kijk, vind ik het steeds weer 
jammer dat ik geen videorecorder ter beschikking heb om de opnamen vast te 
lcggen. Gelukkig kwam ik er onlangs achter dater nog een andere mogelijkheid 
bestaat om een aantal mooie opnamen van de televisie vast te leggen, namelijk 
door middel van een fototoestel. 
Dit gaat als volgt: We gebruiken een film van 400 ASA ( = 27 DIN). Dan 
zctten we bet diafragma op 5,6 en de sluitertijd op I /30 seconde. Controleer wei 
even of de belichting goed is met een (ingebouwde) belichtingsmeter en regel 
zonodig de televisic bij of pas het diafragma aan. De sluitertijd van I /30 
scconde is essentieel, daar het televisiebeeld 25 keer per seconde wordt opge
bouwd en we zo dus een beeldje fotograferen. Zorg er nu voor dat het televisie
bccld beeldvullend wordt en stel scherp. Wanneer dit gebeurd is, kunnen we met 
ccn draadontspanncr in de hand de mooie beelden afwachten en vastleggen. De 
opnamen die op deze manier gemaakt worden zijn zondcr meer redelijk te 
nocmen, de beeldlijnen blijven echter wei zichtbaar. 
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INLEIDING 
In de handel worden de laatste tijd nogal 
eens geleedpotigen aangeboden waaron
der ook tropische miljoenpoten. Deze 
rolronde, veelvoetige dieren zijn ook in 
ons land geen onbekenden, a1hoewel het 
dan om kleinere soorten (3-5 em) gaat. 

UITERLIJK 
Het lichaam van deze dieren bestaat uit 
segmenten. Elk segment draagt twee paar 
poten behalve een aantal segmenten achter 
de kop. Het eerste segment heeft geen 
poten, het tweede tot het vierde een paar 
(GRZIMEK, 1972). 
Het kopschild draagt een paar zeer be
weeglijke, maar toch robuust aandoende 
gelede antennen. De vrij grote ogen liggen 
een beetje verzonken in de kop van het dier 
en bestaan uit een aantal enkelvoudige 
ogen (ocellen). Het blikveld is naar 
schaning 270 graden. Ik vennoed echter 
dat ze zich, met hun nachtelijke leefwijze, 
bij het zoeken van voedsel voomamelijk 
richten op hun antennen. 
De voorste ledematen hebben zich tot 
sterke mandibels (bovenkaken) ontwik
keld. Het andere, tot de kop behorende, 
paar ledematen is in het midden samen
gegroeid en sluit de ruimte naar achter en 
onder af. Gifkaken, zoals ze bij duizend
poten voorkomen, hebben deze dieren 
niet. Hun beschenning bestaat uit het af
scheiden van een enigszins giftige stof uit 
klieren die aan de zijkant van het lichaam 
liggen. Tevens kunnen ze zich strak op
rollen waardoor het zachte buikdeel be
schermd wordt door het harde rugpantser. 

YO EDSEL 
Miljoenpoten zijn planteneters, hoewel ze 
zich ook wei eens met dode dieren voeden. 
Ze voeden zich met allerlei dode planten
delen maar ook met, liefst overrijp, fruit 
en wortels van allerlei gewassen. Voora1 
door het laatste kunnen deze dieren een 
plaag vormen voor cultuurgewassen 
(GRZIMEK, 1972). 

VOORTPLANTING 
De geslachtsorganen monden niet uit in 
het achtereinde van het lichaam, maar 
vooraan, bij het tweede paar poten. Ik heb 
waargenomen dat het mannetje op de rug 
van het vrouwtje klimt waarbij hij constant 
met· de pootjes op haar rug tromme1t. 
Hiema krult het mannetje zich om het 
voorlijf van het vrouwtje en haalt met zijn 
zevende poot een zaadpakketje uit de ge
slachtsklier en legt dit in de broedzak van 
het vrouwtje (ATTENBOROUGH, 1979). 
Volgens GRZIMEK ( 1972) sterft het man
netje bij de eigenlijke miljoenpoten 
(Julidae) niet na de geslachtsdaad, maar 
verve1t. De paringsorganen zijn dan 
slechts nog als knoppen aanwezig, het dier 
lijkt weer op het stadium dat aan de vol
wassenheid vooraf gaat. Na een tweede 
vervelling komen de geslachtsorganen 
weer tot ontwikkeling en kan de geslachts
daad weer plaatsvinden. Dit proces kan 
zich herbal en. 
Als de jonge dieren uit het ei komen heb
ben ze opvallend weinig segmenten. Bij 
iedere vervelling neemt het aantal seg
menten toe tot een specifiek aantal. 
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MILIEU 
Miljoenpoten zijn echte nachtdieren, over
dag liggen ze in hun vochtig-broeierige 
schuilplaats, liefst midden tussen de rot
tende plantendelen die ook het voedsel 
vonnen. Hun schuilplaats is meestal een 
zelfgemaakt hoi onder de grond, maar ook 
omgevallen of holle boomstammen wor
den graag gebruikt. De schuilplaats delen 
ze vaak met andere nachtdieren zoals 
zandvlooien, pissebedden, zilvervisjes en 
diverse kevers. 

MILLIPEDES 
The author describes the shape and lifehistory of 
millipedes. The body is cilindrical and strongly 
segmented. Each segment hac; two pairs of legs exept 

BOEKBESPREKING 
ATLAS DES BATRACIENS ET REPTILES 
DE BELGIQUE 
G.H. Parent, 1985 
In 1979 publicccrde Parent ecn voorlopige atlas 
van de herpetofauna van Belgic en Luxemburg. 
In het door M. Sparrcboom gercdigeerdc en in 
1981 bij Balkema verschcncn bock 'De amfi
biccn en repticlen van Nederland. Belgie en 
Luxemburg', dat clkc lczer van dit blad natuur
lijk in de kast hccft, worden vcrspreidingskaar
ten voor hct gcbicd van de Benelux geprescn
lccrd die wat bctrcfl Belgic en Luxemburg 
waren samcngesteld door Parent, en aangevuld 
met de zeer vclc gcgcvcns voor West- en Oost
VIaandercn van Ph. de Fonseca. Ook die kaartcn 
haddcn een voorlopig karaktcr. Ecn nicuwc, 
door de Herpetogcografische Dienst van 'Lacer
ta' voorbcrcidc en mcde door 'Lacerta' uit tc 
g.evcn atlas van de Ncdcrlandsc amfibiccn en 
repticlcn. met zecr vecl nicuwc gcgevcns. is sinds 
juli 1985 in druk en zal wcldra vcrschijnen. 
Onze Belgische collcga Parent is crin gcslaagd 
de evcnccns te vcrwachtcn nieuwc atlas voor 
Belgic en Luxemburg (de titcl is te bcscheidcn!). 
bijgewerkt tot december 1984. reeds in de voor
zomer van 1985 het Iicht te doen zicn. 

the first which has no legs and the second to the founh 
which have only one pair. The genitals are placed at 
the front of the body, behind the second leg-bearing 
segment. The food consists of plant debris and fruit. 
By eating the roots they sometimes become a plague 
to crops. 
Millipedes are nocturnal animals and prefer a 
moist warm habitat. They defend themselves by 
curling up and secreting a poisonous fluid from 
glands at the sides of the body. 
The males of the real millipedes (Julidae) do not die 
after mating but enter a 'second youth' period. Afler 
sloughing they become fenile again. This can be 
repeated several times. 
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Een verspreidingsatlas bestaat. als het goed is. 
tenminste uit een kaart en een toelichting voor 
elke bctrokkcn soort. Zo ook in dit gcval. Als 
rechtgcaard kartccrder ontkwam uw rccensent 
cr niet aan om allereerst en onmiddellijk naar de 
kaartcn tc kijken en deze te vergelijken met die 
in het 'Sparrcboomboek'. In cen het reccnsie
exemplaar bcgclcidcnd schrijvcn merkt de ver
antwoordclijkc redacteur op, dat er sinds Her
mans & Parent (sic: bcdocld wordt Bcrgmans, 
Parent & De Fonseca, in dat Sparreboomboek) 
cen groat aantal nieuwe gegevcns kon worden 
verzamcld. Toch vcrschillen de kaarten over hct 
algemccn maar wcinig van de oude. Men kan 
daarvoor twcc oorzakcn bedenken. In de eerste 
plaats was Parent ook bij hct samenstellen van 
de 'oude' kaarten al ver gevorderd met het ver-
7amclen van gegevens uit literatuur en collec
ties. en in de twcede plaats is hij helaas niet in 
staat. door zijn andere werkzaamheden, om 
door gehecl Belgic systcmatisch veldwerk te ver
richten. De nieuwe vindplaatsen - die er wei 
7ckcr voor clke soort gegcven worden , sluiten 
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dikwijls aan bij reeds bekende vindgebieden. Uit 
Henegouwen zijn opvallend meer Alpenwater
salamanders, Vinpootsalamanders, Kleine Wa
tersalamanders, Vroedmeesterpadden en Rug
streeppadden bekend. Uit hetland Luxemburg, 
waarvan op de verspreidingskaarten helaas de 
niet-Belgische grenzen niet zijn aangegeven, 
zijn meer Alpenwatersalamanders, Gewone 
Padden, Levendbarende Hagedissen en Ring
slangen gemeld. Voor enkele soorten is elke 
nieuwe vindplaats van belang. Zo is de Knof
lookpad nu bekend van enkele plaatsen binnen 
of vlak bij de Belgische zuidgrens, de Springkik
ker voor de tweede maal gevonden in zuidwest
Luxemburg (op enkele meters van de grensrivier 
mer Belgic!), en de Ringslang op enkele plaatsen 
in het Belgische westen. (De Adder wordt rond
om Maastricht in een opvallende concentratie 
gekarteerd - voor zover dat Nederland betreft 
kan dat bijna niet kloppen.) 
Men heeft in het bovenstaande at gelezen, dat 
Parent zich niet beperkt tot Belgic en Luxem
burg, maar ook vondsten dicht bij de grenzen in 
Nederland, Duitsland en Frankrijk karteert. 
Dat heeft zijn voordelen, die echter door het in 
het algemeen onduidelijke kaartbeeld ten dele 
weer teniet worden gedaan. Waarnemingen 
worden gekarteerd in een raster van vakken van 
4 X 4 km, niet doordaarin een symbool te plaat
sen maar door zo'n vak geheel zwart te maken. 
Concentraties van zwarte vakken verduisteren 
elk geografisch detail. Er is door Parent geen 
·scharnierjaar' toegepast om oude van recente 
gegevens te scheiden. Naar zijn idee moet nieuw 
onderzoek in het veld plaatsvinden om tot een 
recent beeld te komen. Het is te hopen dat daar
voor weldra mensen en fondsen zullen kunnen 
worden gevonden. Toch hanteert Parent wei 
enkele symbolen - hoewel niet consequent voor 
elke soort. Sommige kaarten vertonen rechte 
enjof Andreaskruisjes, die respectievelijk •uit
gezet' en 'uitgestorven' betekenen. De kaart van 
de Geelbuikpad, die sinds 1975 slechts vier maal 
is waargenomen, heeft veel weg van een kerkhof, 
zij het een met Andreaskruisen. In de tekst bij 
die soort vindt men ook pas de betekenis van de 
kruis-symbooltjes uitgelegd. Interessant is, dat 
nu ook in Belgic en Luxemburg iets meer bekend 
is over de verschillende groene kikkers. De Poel
kikker, Rana lessonae, komt volgens Parent ver
spreid door heel Belgic en Luxemburg voor, met 
uitzondering misschien van de kuststrook en het 
dal van Sambre en Maas. De Middelste Groene 
Kikker, Rana 'esculenta', komt met name in de 
provincies West- en Oost-VIaanderen, Antwer
pen en Limburg voor, verder weinig en ver
spreid. De Meerkikker, Rana ridibunda, zou in 
Belgic slechts door uitzetting voorkomen, maar 
wordt niettemin met zwarte vakjes gekarteerd. 

De dcterminatics van deze grocne kikkers zijn 
geschicd met behulp van morfologische en bio
metrische kenmerken en dus niet voor 1 00% 
betrouwbaar. Serologisch onderzoek aan deze 
groep lijkt in Belgic nog geheel te ontbreken. 
De inleiding is zeer kort gehouden. Voor de oor
zaken van de ook in Belgic manifeste achteruit
gang van de meeste soorten wordt verwezen 
naar eerdere publikaties van de schrijver, waar
uit in deze atlas slechts de concl usies zijn overge
nomen. In de atlas ligt sterk de nadruk op de 
huidige status van de soorten en op de noodzaak 
van beschermende maatregelen. Een tabel in de 
inleiding voorspelt de binnen de komende I 00 
jaar te verwachten uitstervingen in Belgic, 
Luxemburg en Nederland, indien niet spoedig 
drastische maatrcgelen ter bescherming worden 
getroffen. (In dit deel worden de groene kikkers 
overigens nog als een soort behandeld.) Nu, dat 
ziet er slecht uit. Om even bij ons land te blijven: 
Vuursalamander, Kamsalamander, Vroed
meesterpad, Geelbuikpad, Zandhagedis, Muur
hagedis en Gladde Slang zullen zijn uitgestor
ven. Knoflookpad, Boomkikker, Rugstreeppad, 
Heikikker, Ringslang en Adder zullen uitgestor
ven of (zeer) zeldzaam zijn. In de komende atlas 
voor Nederland zal men zien dat Parent er in de 
meeste gevallen niet ver naast zit. (Aan minister 
Smit-Kroes zal het niet liggen: haar rijksweg 73 
ten oosten van de Maas waist over het, op het 
verloederende Zuid-Limburg na, rijkste amfi
bieen- en reptielengebied van Nederland heen.) 
De teksten per soort zijn in kleine hoofdstukjes 
verdeeld, waarbij opvalt dat 'Opmerkingen over 
de verspreiding' bij de salamanders ontbreken. 
Die teksten, zoals gezegd ten dele ontleend aan 
vroeger werk, geven compacte informatie over 
ecologic, ethologie (een ruim begrip in dit hoek), 
vroegere status, oorzaken van achteruitgang, 
voorstellen voor bescherming, en literatuur. 
Sommige foto's zijn aardig, andere minder, 
maar de rcproduktie is niet subliem. Bij de ver
spreidingskaartjes is tel kens ook een kaartje van 
de gehele verspreiding in Europa gegeven (zeer 
grof, met bij voorbeeld Alpenwatersalamanders 
en Vinpootsalamanders door geheel Neder
land). 
Ondanks de gesignaleerde kleine tekortkomin
gen zo hier en daar, is het hoek onmisbaar voor 
iedereen in West-Europa die werkelijk in amfi
bieen en reptielen ge"interesseerd is, want het 
geeft veel nieuwe informatie en wijst de verder 
gei"nteresseerde veel terreinen aan, in letterlijke 
en figuurlijke zin, waar nog veel en dringend 
werk aan de winkel is. Het eerste parool is dan 
wei het streven naar een daadwerkelijke en 
effectieve bescherming van de inheemse amfi
bieen en reptielen van de Benelux. 

W. Bergmans 


