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De herpetofauna rond Oss, van 1960 tot 
heden 

IN LEIDING 
Evenals vele andere plaatsen in ons 
land heeft de regio Oss de afgelopen 25 
jaar een belangrijke groei gekend, 
door stadsuitbreiding, aanleg van 
nieuwe wegen en verdergaande indu
strialisatie. Geleidelijk ontstond er een 
toenemende recreatiedruk op de om
liggende natuurgebieden. Het effect 
hiervan op de landschappelijke infra
structuur is niet uitgebleven. In dit 
artikel worden de consequenties van 
bovengenoemde ontwikkelingen en 
ook die van meer natuurlijke verande
ringen voor de locale herpetofauna 
nader belicht. Tevens geeft het een 
overzicht van de in de regio Oss voor
komende kruipende dieren. 

LANDSCHAPPELIJKE STRUC
TUUR 
Oss ligt min of meer op de overgang 

van laaggelegen kleigrond en wat heu
velachtige arme zandgronden. Het ge
bied ten noorden van de stad bestaat 
uit polderlandschap, dat zich globaal 
van Grave tot 's-Hertogenbosch uit
strekt. Op de zandgrond bevindt zich 
de stadsbebouwing en meer naar het 
zuiden wat akkerbouwgebied. 
Ten zuidoosten van Oss, begrensd door 
de denkbeeldige verbindingslijn 
Heesch - Oss - Berghem - Herpen en 
de autosnelweg A 50, ligt een bosge
bied waaraan ik wat meer aandacht 
za l besteden, omdat er een redelijk 
gevarieerde populatie kruipende die
reo voorkomt. 

POLDERGEBIED 
(DE MAASKANT) 
De polder bestaat voornamelijk uit 
weilanden, doorsneden door sloten en 

.enkele afwateringskanalen. Verspreid 
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vindt men eendekooien, die een rijke 
avifauna herbergen. Ondanks stads
uitbreiding richting polder, waaronder 
de aanleg van een kanaal, haven en 
industrieterrein alsmede het verrijzen 
van de nieuwe wijk Ussen, is de Maas
kant grotendeels intact gebleven. 
In de zestiger jaren kwamen gewone 
pad (Bufo bufo), groene kikker (Rana 
esculenta-complex) en bruine kikker 
(Rana temporaria) algemeen voor in 
de polder. Minder frequent werd de 
kleine watersalamander ( Triturus 
vulgaris) aangetroffen. Begin jaren 
zeventig viel een belangrijke afname 
van het aantal groene kikkers te con
stateren, waarschijnlijk ten gevolge 
van vervuiling van het oppervlaktewa
ter. De populatie lijkt zich overigens de 
laatste vijf jaar weer te herstellen. 
Ringslangen (Natrix natrix) zijn 
nooit waargenomen. Mogelijk hangt 
dit samen met het feit dat men de pol
der in het verleden, bij hoge winterse 
waterstanden van de Maas via de 
beruchte Beerse-overlaat, grotendeels 
liet onderlopen teneinde de gebieden 
stroomafwaarts van wateroverlast te 

vrijwaren. Daarom zijn voor de ring
slang, zo deze toen al in het Maasland 
voorkwam, zeker onvoldoende gunsti
ge overwinteringslocaties aanwezig 
geweest. 

OSSE HEI 
Het terrein direct ten zuiden van Oss 
waar later een bungalowpark zou ver
rijzen, bestond rond 1960 uit een groot 
stuk braakliggend land. Aan de west
zijde daarvan bevonden zich enkele 
waterplassen, de Hazenakker geheten, 
die deels uit zandafgravingen ontstaan 
zijn. Kleine watersalamander, grote 
watersalamander (Triturus crista
Ius), gewone pad, maar vooral rug
streeppad (Bufo calamita) en groene 
kikker waren er in grote aantallen te 
vinden. 
In de periode 1962-1 965 is het gebied 
met inbegrip van de Hazenakkervijver 
als park landschap in cultuur gebracht. 
H ierdoor verdween vrijwel de gehele 
herpetofauna. Slechts een kleine popu
latie rugstreeppadden heeft zich tot 
enige jaren geleden weten te handha
ven in een nabijgelegen deels met ver-
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vuild water gevulde zandafgraving. 
Direct grenzend aan bet bungalow
park begint een bosgebied, dat bij de 
plaatselijke bevolking bekend is als de 
Osse hei. Er is echter meer sprake van 
gemengd bos dan van heidevegetatie. 
In het bos liggen enkele vijvers. Merk
waardigerwijze komen slechts in een 
daarvan, de Perevijver, diverse soorten 
amfibieen voor: T. vulgaris, T. crista
Ius, R. temporaria, R. esculenta en B. 
bufo. Vooral watersalamanders en ge
wone pad werden in bet verleden tij
dens de voortplantingsperiode massaal 
door de jeugd gevangen. Later, in de 
jaren 1972-1975, heeft bet amfibieen
bestand veel te lijden gehad van lage 
grondwaterstanden. Hierdoor viel de 
Perevijver zomers frequent droog, en 
bereikten de larven de metamorfose 
niet. Daar ook de Hazenakkervijver 
grotendeels droog stond heeft de ge
meente voorzieningen getroffen om 
door de aanvoer van fabriekskoelwater 
bet peil weer op een acceptabel niveau 
te brengen. Als gelukkige bijkomstig
heid steeg bet grondwaterpeil in de 
wijde omgeving eveneens, zodat nu 
ook de Perevijver bet gehele jaar door 
water bevat. Alle voornoemde amfi
bieensoorten zijn er in bet voorjaar 
weer in grote aantallen te vinden. 
Naast de camping 'De Naaldhof ligt 
een kleine vijver, in de volksmond 
Pruimevijver geheten, waar de kleine 
watersalamander voorkomt. De overi
ge bosvijvers worden in bet algemeen 
door amfibieen gemeden. 
In de zestiger jaren heb ik bij de Osse 
hei zeer sporadisch zandhagedissen 
(Lacerta agilis) gezien. Een aantal 
jaren later zag ik ze nooit meer. 

BERGHEMSE EN HERPENSE 
BOSS EN 
Ten oosten van de Zevenbergseweg 
( oorspronkelijke verbindingsweg tus
sen Berghem en de rijksweg 55 Den 

Bosch-Grave-Nijmegen) begint een 
min of meer aaneengesloten bosge
bied. Het westelijk gedeelte is bekend 
als de Voorste- en Achterste Heide. 
Het bestaat voornamelijk uit laaggele:. 
gen dennenbossen en wat akkerland. 
Hoewel bet terrein in eerste instantie 
een droog gebied lijkt te zijn is bet 
grondwaterpeil van oorsprong tame
lijk hoog. Tot in bet recente verleden 
stonden 's winters gedeelten van bet 
bos en de weilanden onder water. 
Benamingen van de weilanden zoals 
Ganzeven en Rijsvennen herinneren 
bier nog aan. 
Verder oostelijk treedt er een overgang 
naar meer heuvelachtig landschap 
(Herpense bossen) op. Dit wordt in bet 
noorden begrensd door een stuwwal en 
gaat uiteindelijk over in de zandver
stuivingen van Herperduin. De bruine 
kikker en gewone pad komen alge
meen voor in dit gebied. Vooral in de 
zuidelijke uithoek van de Berghemse. 
bossen was de levendbarende hagedis 
(Lacerta vivipara) vaak te vinden. He
laas is deze soort de laatste tien jaar 
gestaag in aantal achteruitgegaan. 
Ter hoogte van de Docfalaan (verbin
dingsweg Oss- rijksweg 55 Den Bosch 
- Nijmegen) kwam de levendbarende 
hagedis vroeger veel voor in een langs 
de weg gelegen eikehakhoutwal met 
onderbegroeiing van struikheide. Daar 
hebben nu uitgebreide reconstructies 
plaatsgevonden in verband met de 
aanleg van de autosnelweg A50. Te
vens is bet achterliggende bos als 
motorcrossterrein in gebruik gena
men. Dit heeft geresulteerd in bet 
totaal verdwijnen van de levendbaren
de hagedis op deze plek. Meer ver
spreid in de Berghemse bossen was de 
levendbarende hagedis frequent te 
zien in zonnige, met struik- en dophei
de begroeide bermen langs bosperce
len. Ook bier is achteruitgang van deze 
hagedis opgetreden, waarschijnlijk te 
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wijten aan natuurlijke verandering in 
vegetatie. In veel bermen is immers de 
heide geleidelijk verdrongen door gras 
en uitgroei van jonge dennen en her
ken, welke laatste tevens een schaduw
werking op de bodem uitoefenen. De 
bermen verliezen hun karakteristieke 
door half open vegetatie gedomineerde 
aspect, en worden zodoende onge
schikt als biotoop voor de levendbaren
de hagedis. 
Het oostelijk gedeelte van de Herpen
se bossen wordt gekenmerkt door de 
zandverstuivingen van Herperduin en 
de Herpensevennen. Rond de Herpen
se vennen waren in het verleden bruine 
kikker, gewone pad, rugstreeppad, 
kleine- en grote watersalamander en, 
zij het zeldzaam, de knoflookpad (Pe
lobates fuscus) aan te treffen. Begin 
zeventiger jaren vond uitgebreide re
constructie van het terrein plaats ten
einde de vennen voor recreatieve doel
einden geschikt te maken. Een en 
ander had een aanzienlijke afname 
van de rugstreeppaddenpopulatie ten 
gevolge. Echter het natuurlijk even
wicht in de vennen en daarmee ook de 
amfibieenpopulaties hebben zich na 
het voltooien van de werkzaamheden 
en het uitblijven van overmatige re
creatiedruk redelijk hersteld. Behalve 
de genoemde amfibieen is nu ook de 
groene kikker in de Herpense vennen 
te vinden. De knoflookpad is na 1970 
nooit meer gezien, maar dit kan zeer 
wei met zijn verborgen levenswijze 
samenhangen. 

STAD OSS 
In de bungalow- en villawijken van Oss 
zijn de bruine kikker en de gewone pad 
regelmatig te vinden. De voortplanting 
geschiedt in het algemeen in tuinvij
vers, waarin ook de groene kikker wei 
voorkomt. Rond 1970 kort na de aan
leg van langgerekte waterpartijen in 
de stadswijk de Ruwaard was de groe-

ne kikker daar in grote hoeveelheden 
aan te treffen. Enkele jaren later was 
hij echter vrijwel verdwenen uit deze 
vijvers. De reden daarvan is niet geheel 
duidelijk. 

CONCLUSIE 
Hoewel een groot deel van de biotopen 

. van amfibieen en reptielen in de regio 
Oss behouden bleef of soms on bedoeld 
werd hersteld, heeft de plaatselijke 
herpetofauna de afgelopen jaren enke
le gevoelige klappen moeten incasse
ren. Dit werd voornamelijk veroor
zaakt door het verdwijnen van leefge
bieden als de oorspronkelijke Hazen
akkervijver en het terrein aan de Doc
falaan. Dit benadrukt wederom het 
grote belang van biotoopbescherming 
naast bescherming van de dieren zelf. 
De situatie op de Osse hei en de Berg
hemse- en H erpense bossen is in grote 
lijnen stabiel te noemen, aileen de 
populatie van levendbarende hagedis
sen is geleidelijk achteruitgegaan. Zij 
lijkt hiermee een landelijke trend te 
volgen. Een zorgvuldig beheer van de 
boszomen en bermen, het in stand hou
den van brede, voornamelijk met heide 
en sporadische houtopslag begroeide 
overgangsstroken langs paden en tus
sen bospercelen is aanbevelenswaardig 
om een optimale biotoop voor de 
levendbarende hagedis te creeren. 

THE HERPETOFAUNA AROUND OSS 
An account is given of the populations of am
phibians and reptiles in the surroundings of the 
city of Oss. Negative innuences during the past 
25 years, as town expansion, construction of a 
motorway and increasing recreative use are dis
cussed. The importance of biotope preservation 
is emphasized. 
In the polder landscape north of Oss the follo
wing species occur: Rana temporaria, R. escu
lenta-complex, Bufo bufo, Triturus vulgaris. In 
the wood area south-east of Oss besides these 
species also Bufo ca/amita, Pelobates fuscus, 
Trilurus cristatus en Lacerta vivipara were 
observed. 
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Herpetologische waarnemingen in het 
Massif des Maures in Zuid-Frankrijk 

IN LEIDING 
In juli 1984 en in mei en juli 1985 ben 
ik enkele malen in de gelegenheid 
geweest bet Massif des Maures te 
bezoeken. In mei heb ik sam en met een 
vriend bet gebied een week bezocht, 
speciaal voor bet inventariseren van 
soorten die in de heetste zomermaan
den niet of nauwelijks te zien zijn. 
Het Massif des Maures ligt ingesloten 
door de plaatsen Toulon, Brignoles, 
Draguignan, Frejus en St. Tropez. Dit 
ongeveer 15.000 vierkante kilometer 
grote gebied bestaat bijna geheel uit 
loofbossen, waarin de kurkeik ( Quer
cus suber) en de steeneik (Quercus 
i/ex) de dominerende soorten zijn. 
Langs de wegen en dorpen wordt er 
sporadisch gedaan aan landbouw in de 
vorm van olijven-, kersen- en druiven
teelt. Het Massif des Maures bestaat 
voor bet overgrote deel uit heuvelland 
met een maximale hoogte van onge
veer 700 meter. Ondanks de Jigging 
ten noorden van enkele toeristische 
badplaatsen als Le Lavendou, Cava
laire-sur-Mer en St. Tropez is bet 
Mediterrane bosgebied zelf zeer rus
tig. Door de combinatie van de meestal 
vorstloze winters, de hete zomers (met 
een gemiddelde maximale tempera
tuur van boven de 25 graden) en de 
vele beekjes die bet gebied doorsnij
den, behoort dit gebied wat reptielen 
en amfibieen betreft tot een van de 
mooiste hatuurgebieden van Frank
rijk. 

AMFIBIEEN 
In juli 1984 kampeerde ik vier dagen 
langs een langzaam stromend riviertje 
met een harde zandige bodem. Het 
water was helder, maar toch wat don-

' 

kerder van kleur dan dat van de noor
delijker gelegen rivieren als de Ver
don, de Ardeche of de Tarn. De oevers 
waren dicht begroeid met bramen, riet 
en egelskop. In bet water bevonden 
zich aileen waterplanten op de plaat
sen waar bet bijna niet stroomde. Het 
riviertje was zelden dieper dan een hal
ve meter. De hele oeverzone was 
geheel dicht gegroeid met struiken en 
allerlei slingerplanten, zodat er bijna 
niet doorheen te komen was. De beste 
methode om bet gebied te verkennen 
was wadend door de rivier. De water
temperatuur lag boven de twintig gra
den en overal zwommen vissen zoals 
kopvoorns (Leuciscus cephalus) en 
zonnebaarzen (Lepomis gibbosus). 
's Avonds en 's nachts wemelde bet 
van allerlei insekten (vooral muggen 
en horzels), die bet de schaarse bezoe
kers knap lastig maakten. 
De eerste waarnemingen lieten niet 
lang op zich wachten. Zonder bet te 
weten hadden we de tent opgezet in bet 
voortplantingsgebied van de Zuideu
ropese boomkikker (Hyla meridiana
lis). Tot ongeveer twee uur 's nachts 
kwaakten deze kikkers onafgebroken. 
Pas na een uur zoeken ontdekte ik bet 
eerste mannetje, roepend vanaf een 
rietstengel. Het was een prachtig 
groen gekleurd exemplaar met enkele 
donkergroene vlekjes op de rug. Aile 
kikkers riepen vanuit de struiken of uit 
bet riet, zodat dit vermoedelijk meer 
een territoriumroep dan een voort
plantingsroep is. 
Overdag waren de kikkers onvindbaar, 
dit was niet verwonderlijk gezien de 
dichte begroeiing in dit gebied. De die
ren hielden zich overal tangs bet 
riviertje op en topend tangs een weg-
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getj e kon je aileen a ) aan het geluid de 
hele loop van de beek volgen. Op de 
oever vond ik 's avonds nog een half
was springkikker (Rana dalmatina), 
die ik eerst voor een op de grand zitten
de boomkikker hield. 
In mei 1985 werd een tweede bezoek 
gebracht aan dit gebied. De situai:ie 
was nu totaal anders. Door de over
vloedige regenval in de voora fgaande 
dagen was het ond iepe heldere ri
viertje veranderd in een kolkende brui
ne stroom. 's Avonds hoorden we toch 
overa l Hyla meridional is kwaken, niet 
vanaf de beekoever maar er ver va·n
daa n. De boomkikkers waren gemi
greerd naar poeltjes, drinkbakken en 
vijvers ver van de beek. 
Na een zoektocht ontdekten we kwa
kende ma nnetjes in een poeltje onge
veer 300 meter van de beek op de ra nd 
van een d ruivenveld. In een klein 
poeltje van ongeveer drie bij drie meter 
ontdekten we een vij fta l mannetjes en 
een op het la nd zittend vrouwtje, da t 
dik van de eieren was. De ma nnetjes 
riepen geheel vrij drijvend in het water 
en doken snel weg als we in de buurt 
kwamen, om da n iets verder weer aan 
de oppervlakte te komen waar ze met
een weer begonnen te kwaken. Omda t 
de beek snel stroomde en derhalve niet 
geschikt was om eieren in af te zetten, 
zaten de boomkikkers op de meest 

vreemde plaa tsen. Zo zagen we een 
tiental kwakende mannetjes in een 
hoge betonnen bak van ongeveer twee 
bij twee meter waarin een boer karpers 
hield. In de ba k waren overdag ei
klompjes te vinden die net onder het 
wateroppervla k tegen de betonnen 
ra nd waren a fgezet. De kikkers waren 
nergens te zien, maar volgens de eige
naar van de tuin zaten ze vaak tussen 
zijn frambozen en in de met d ruiven 
begroeide pergola boven de bak. Ook 
hoorden we erg vee) boomkikkers in 
een gebied binnen 500 meter van de 
beek. Volgens de mensen daar waren 
de kikkers in ja ren met normale regen
val wei la ngs de beek te vinden. 
De grootste groep boomkikkers von
den we in een grate poel in een wei land 
vlak bij de beek. Daar riepen honder
den boomkikkers sa men mettientallen 
rugstreeppadden (Bufo calamita) 
waarva n we nog een paartje in am
plex us zagen. Er zaten zoveel boom
kikkerma nnetjes te kwa ken, dat je 
overa l de 'witte ba llonnetjes' op het 
water zag a ls jeer schuin met een zak
lamp overheen scheen. Ook hier von
den we slechts een vrouwtje, ook weer 
op de oever en vol met eieren, die je 
door de buik heel goed kon zien als er 
met de zakla mp op het d ier geschenen 
werd. Heel typerend was wei dat de 
boomkikkers niet erg zorgvuld ig wa
ren in het kiezen van een eiafzetplaats, 
want vele poeltjes waren twee maan
den later opgedroogd. 
In het vochtige g ras la ngs de beek werd 
nog ecn s pringkikker waargenomen, 
die zijn naam eer aandeed door met 
een enorme sprang te verdwijnen. 
In het dorpje liep midden op de dag een 
gewone pad (Bufo bufo spinosus) met 
een Iengle va n meer dan 15 em. 
In juli 1985 hoorden we weer boomkik
kers roepen, maar nu niet vanuit het 
water maa r vanuit de struiken. Vlak 
langs de Middellandse Zee Jiep een 
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grate ruigte van bra men , riet en diver
se struiken bevalkt met een uitgebreid 
scala van a llerlei saorten insekten, 
zadat de boamkikkers aak in dat 
opzicht een gunstig leefgebied vinden. 

HAGEDISSEN 
In mei 1985 zagen we verschillende 
soorten hagedissen. In de open zonnige 
loofbossen zagen we de muurhagedis 
(Podarcis muralis) vaak op de grand 
en in lage boompjes. In hetzelfde 
gebied vonden we veel juveniele sma
ragd hagedissen (Lacerta viridis) en 
oak volwassen exemplaren, die dicht 

met groene alg begroeid rioollangs een bij hun schuilplaats lagen te zonnen. 
ca mping. Hierin sprongen twee Iberi- De temperatuur in mei liep op tot 
sche meerkikkers (Rana perezi) en tegen de 30 graden en de hele dag 
ook hier kwaakten 's nachts boomkik- waren de hagedissen aan het zonnen. 
kers. Opvallend is dat Hy la meridio- 's Nachts daalde de temperatuur tot 
na/is overal voorkomt waar water in de onder de tien graden. Op een zuidhel
buurt is, ook al is dit een drinkbak, linkje begroeid met opuntia's vonden 
zwembad of riool. Het lijkt erop alsof we in het gras enkele ertshazelwormen 
de Zuideuropese boomkikker veel ( Chalcides chalcides), die zeer snel 
minder kieskeurig is dan onze inheem- waren en slechts met veel moeite 
se boomkikker (Hyla arborea), geva ngen konden worden. Langs een 
maar ik denk oak dat het andere facto- bospad vonden we nag een juveniele 
ren zijn die meespelen in het Mediter- hazelworm (Anguis f ragilis) onder 
rane gebied, bijvoorbeeld het klimaat. een steen. Het is een heel verschil als je 
Steeds vonden we in de directe omge- de supersnelle Chalcides vergelijkt 
ving van poeltjes en stroompjes een met de trage hazelworm. 

In juli 1985 was het erg heet, de tem
pera tuur kwam overdag ruim boven de 
dertig graden en ik vond opvallend 
weinig hagedissen. Het leek wei of aile 
hagedissen een zomerrust hielden, ai
leen een prachtig getekende parelha
gedis (Lacerta lepida) liet zich nog 
zien toen ik een steen optilde. Hij ren
de toen dwars door een wijngaard heen 
en verdween spoorloos. In de dorpjes 
wa ren er heel veel muurgekko's (Ta
rentola mauritanica) te zien ap de 
muren van de huisjes. De gekka's hiel
den zich ap bij de buitenlampen en 
bevanden zich za' n vijf meter boven de 
grand. Ze sta ken af tegen de vuilwitte 
muren en waren heel duidelijk te zien. 



Emys orbicularis. 

Elaphe longissima. 

Het leek wei of de muurhagedissen 
daar aileen in de bossen zaten want op 
muren heb ik ze er nooit kunnen vin
den. 

SLANG EN 
In het visrijke riviertje vond ik ver
schillende keren de adderringslang 
(Natrix maura) kruipend over de bo
dem op jacht naar visjes. Een keer 

vond ik een volwassen exemplaar in 
een onooglijk poeltje ver van een ande
re grotere beek of rivier. 
In een droog gebiedje met vee) doorn
struiken kroop in de avondschemering 
een slangetje, dat op het eerste gezicht 
wei wat op een Natrix maura leek. Bij 
nader onderzoek bleek het een Giron
dische gladde slang (Coronel/ a giron
dica) te zijn. Deze heeft in tegenstel
ling tot de gewone gladde slang ( Coro
nel/ a austriaca) een geblokte buikte
kening (ARNOLD et al., 1979). Op het 
eerder genoemde cactushellinkje 
schoot een grote grijze hagedisslang of 
Montpellier-slang (Malpolon mon
spessulanus) zeer snel het struikgewas 
in. Het exemplaar was meer dan een 
meter lang. 
De ringslang (Natrix natrix helveti
ca) werd eenmaal waargenomen, toen 
deze de weg overstak. Het betrof een 
zeer groot dier van ongeveer anderhal
ve meter lang. Langs de weg liep een 
langzaam stromende beek. 
In de voormiddag tijdens het doorzoe
ken van braamstruiken op de aanwe
zigheid van boomkikkers trof ik een 
zonnende aesculaapslang (Eiaphe 
longissima) aan, die zich makkelijk 
liet vangen en in eerste instantie niet 
agressief reageerde. Vermoedelijk was 
de slang niet voldoende opgewarmd. 
Later bij het fotograferen beet de 
slang enkele keren maar slaagde er 
niet in met zijn kleine tandjes door 
mijn huid te komen. In een dorpje werd 
nog een grote slang waargenomen, die 
egaal grijsbruin van kleur was en snel 
onder een stapelmuur verdween. 
Waarschijnlijk een verdwaalde hage
disslang. 
De meeste slangen zagen we in semi
gecultiveerde gebieden als randen van 
akkers, stapelmuren en tuinen. In open 
zonnige bossen werden nooit slangen 
gevonden, a lhoewel deze wei behoren 
tot hun natuurlijke biotoop. 
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SCHILDPADDEN 
De leukste waarnemingen betroffen 
die van de twee soorten schildpadden, 
de Europese moerasschildpad (Emys 
orbicularis) en de Griekse landschild
pad ( Testudo hermanni robertmer
tensi). De Europese moerasschildpad 
was zeer algemeen in de rustig stro
mende gedeelten van de beken in dit 
gebied. De schildpadden lagen soms 
met vijf tegelijk te zonnen op de oevers 
en stenen. Z~ waren buitengewoon 
schuw en doken snel bet water in als 
we in de buurt kwamen. Eenmaal in 
bet water waren ze gemakkelijk met 
de hand te vangen als ze over de bodem 
liepen. Af en toe was een kopje hoven 
water zichtbaar als we geobserveerd 
werden bij bet waden door de beek. Op 
deze manier ving ik tientallen moeras
schildpadden in zeer korte tijd. De 
gedachte dat iedereen deze prachtige 
diertjes zeer makkelijk en in grote hoe
veelheden kon vangen beangstigde me 
wei enigszins. Het is te hopen, dat de 
nu nog algemene moerasschildpad er 
ook nog algemeen blijft, zeker nu alle 
reptielen en amfibieen in Frankrijk 
beschermd zijn. 
Heel anders is bet gesteld met de 
Griekse landschildpad. Een tiental ja
ren geleden kwam deze schildpad nog 
zeer algemeen voor in bet Massif des 
Maures. De mensen in de dorpjes ver
telden keer op keer dat ze de land
schildpadden vroeger veel vaker zagen 
maar tegenwoordig niet meer. Na 
twee voile dagen zeer intensief gezocht 
te hebben vonden we in mei 1985 nog 
acht volwassen schildpadden (twee 
mannetjes en zes vrouwtjes). Zeven 
exemplaren vonden we op een droge 
zuidhelling en een midden in de bos
sen. Veel schildpadden zijn uit deze 
gebieden verdwenen, vermoedelijk als 
gevolg van de handel in deze dieren. 
Het is maar goed dat dit tegenwoordig 
verboden is. Bij tellingen in door land-

schildpadden bewoond gebied in zuid
oost Frankrijk kwam men uit op 0,19 
exemplaar per hectare ( CHEYLAN, 

1982), dus de situatie is op dit moment 
niet erg gunstig. 

OVERZICHT VAN DEW AARGE-
NOMEN SOORTEN 
soort aantallen 

juli 1984mei 1985juli 1985 
Rana dalmatina I I 
Rana perezi 2 
Hyla meridiona/is >100 >100 >10 
Bufobufo 1 
Bufo calamita 20-30 

Podarcis mura/is I 3 1 
Lacerta viridis 2 >10 5 
Lacerta /epida I 
Anguis fragi lis 
Chalcides 
chalcides 3 
Tarentola 
mauritanica 5 >50 

Natrix maura 2 3 
Natrix natrix 
Coronel/ a 
girondica 
Elaphe /ongissima 
Ma/po/on 
monspessulanus 1(2?) 

Emys orbicularis 10-15 2 30-40 
Testudo hermanni 8 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
THE MASSIF DES MAURES 
This hilly region in the south of France is almost 
entirely covered with oak woods. During visits in 
spring and summer thirteen species of reptiles 
and five species of amphibians were spotted (see 
table). The habitats where the animals were 
found are described briefly. 

LITERATUUR 
ARNOLD, E.N., J.A. BURTON & D.W. 
OVEN DEN, 1978. Elseviers reptielen- en amfi
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Opkweek van de wrattensalamanders 
Paramesotriton chinensis en 
P. hongkongensis 

IN LEIDING 
Als aanvulling op een serie van drie 
artikelen over wrattensalamanders 
(SPARREBOOM. 1984) maak ik hierbij 
melding van de succesvolle opkweek 
van een aantal Paramesotriton hong
kongensis en P. chinensis tot halfwas 
c.q. volwassen dieren. 

Het hestand aan volwassen exempla
ren werd gevormd door een mannetje 
en drie vrouwtjes van heide soorten. 
De vrou wtjes zetten de meeste eieren 
onder water af aan waterplanten of 
aan brokken turf, maar ook werd een 
aantal eieren 2 a 3 em hoven bet water
oppervlak tussen javamos gevonden. 
Eiafzetting hoven de waterspiegel zag 
ik ook hij de zwaardstaartsalamander 
( Cynops ensicauda popei). De blade
reo, de trosjes javamos of de afgesto
ken stukjes turf met eieren werden in 
ecn bakje van 20 x 15 x 15 em gedaan. 
Zo'n kweekbakje bevatte wat water
plantjes en javamos alsmede een brok
je turf van ca. 4 x 4 x 4 em, maar geen 
bodemgrond. De temperatuur is hij 
mij zowat bet gehele jaar zowel over
dag als 's nachts tussen de 21 en 24 DC, 
met 's zomers uitschieters tot 28 °C. 
De kweekhakjes ontvangen geen di
rckt daglicht en zijn voorzien van een 
afdekplaatje van glas dat niet I 00% 
afsluit. Ze worden ongeveer 12 uur per 
dag verlicht met een lampje van 5 

watt, dat zich circa 15 em hoven bet 
afdekplaatje bevindt. 

LARVEN 
De inkubatietijd van de eieren bedroeg 
vier a zes weken. Bij heide soorten was 
hij het uitkomen bijna geen dooierzak 
waar te nemen. Het formaat van de 
larven bedroeg 12 tot 16 mm. In tegen
stelling met Paramesotriton chinensis 
vertoonden de Iarven van P. hongkon
gensis al een dui.delijke aanzet van 
achterpootjes. Reeds de tweede dag 
werden jonge daphnia's gegeten en de 
derde week al kleine muggelarven. 
Vanaf dat moment werd aileen nog 
met daphnia's en cyclops gevoerd in
diener geen muggelarven verkrijgbaar 
waren. In de praktijk hetekende dit, 
dat gedurende bet gehele larvestadium 
bet voedsel voor circa 70% uit mugge
larven bestond. Het water van de 
kweekbakjes ververste ik nooit in zijn 
geheel. Dode voedseldieren en faeces 
hevelde ik echter om de dag met een 
dun slangetje af, waarna met hronwa
ter zonder koolzuur, of met oud aqua
riumwater de waterstand op bet oude 
niveau werd gehracht. Nooit werd 
meer dan 20% van bet water afgehe
veld. 
Door Janssen, die ook ervaring heeft 
opgedaan met de kweek van Parame
sotriton hongkongensis (SPARRE
BOOM. 1984), werd waargenomen dat 
grote larven hun kleinere soortgenoten 
opaten. Derhalve verdient het aanbe
veling om de larven zoveel mogelijk 
naar grootte te verdelen over verschil
lende kleinere aquaria en ervoor te 
zorgen dat er steeds voldoende voedsel 
aanwezig is. 
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NA DE METAMORFOSE 
N a zes tot acht maanden bereikten de 
larven een formaat van 35 tot 45 mm, 
waarna de metamorfose volgde. De 
jonge salamanders werden in een op
kweekbakje van 30 x 20 x 20 em 
geplaatst op een stukje turf van onge
veer 24 x 14 x 5 em. De waterstand in 
het bakje bedroeg 4 em, zodat de turf 
nog I em hoven het water uitstak. Het 
oppervlak van het water was bijna 
geheel bedekt met watervorkje (Riccia 
fluitans), terwijl zich in het bakje een 
overvloed aan springstaartjes bevond. 
In een opkweekbakjc werden acht P. 
hongkongensis bij elkaar gezet. In een 
ander bakje vier P. chinensis samen 
met vier Triturus marmoratus (mar
mersalamander). In een aangebrachte 
uitsparing in het oppervlak van de turf 
bevond zich een verzonken dekseltje 
gevuld met voedingsbodem voor fruit
vliegen. Deze kweekbodem bestond uit 
een prakje van banaan, carnicon en 
een snufje bakkersgist. Ieder vers 
prakje werd bestrooid met een beetje 
Osspulvit (geconcentreerd kalk/vita
mine preparaat) en Intensief (kunst
matig caroteenpreparaat met druive
suiker). Dit laatste produkt werd gege
ven in de hoop de rode kleur van de 
buiktekening ook bij de nakweekdie
ren te kunnen behouden. 
De eerste drie maanden voederde ik 
twee maal per week muggelarven en 
twee maal per week Drosophila. De 
kleine vleugelloze fruitvliegjes vorm
den een tapijtje over de aanwezige voe
dingsbodem en zetten hierin ook hun 
eitjes af, zodat de jonge salamanders 
de vliegjes en de larfjes gemakkelijk 
konden weghappen. Ook a ten ze regel-· 
matig volwassen springstaartjes. De 
springstaartjes gebruikten onder an
dere de faeces als voedsel en als voe
dingsbodem voor hun jongen, zodat zij 
een soort reinigingsdienst vormden. Ze 

moesten echter eens per twee weken 
aangevuld worden om een efficiente 
reiniging te waarborgen. De vierde 
maand werden al kleine stukjes regen
worm van de pincet genomen door de 
wat sneller groeiende salamandertjes, 
die later van het vrouwelijk geslacht 
bleken te zijn. De acht P. hongkongen
sis groeiden veel sneller dan de vier P. 
chinensis. De vijfde maand werden de 
grootste exemplaren alvast overge
plaatst naar een grotere bak (90 x 40 x 
50 em) met veel schuilmogelijkheden 
en met droge en zeer vochtige plekken. 
Ook deze bak ontving geen direct dag
licht. De verlichting bestond uit een 20 
W TL-buis Osram 77 Fluora, die van 
12 uur 's middags tot 10 uur 's avonds 
brandde, voorafgegaan door een lamp
je van 5 W vanaf II uur 's morgens en 
gevolgd door dit lampje tot 11 uur 
's avonds. Aangezien de kamerverlich
ting van 10 uur 's morgens tot 12 uur 
's avonds brandde nam de lichtintensi
teit in de bak geleidelijk toe en af. De 
inrichting van de bak bestond uit turf, 
stukken flagstone, uitgekookte schors, 
leem en scherp zand. Het landgedeelte 
nam 75% in beslag van de gehele 
bodem, waarbij drie niveaus werden 
gecreeerd, zodat natte, vochtige en 
droge plaatsen ontstonden. Door een 
weelderige begroeiing van Ficus pu
mila waren er veel schemerige en don
kere plekken, waar de jonge salaman
ders zich overdag meestal ophielden. 
Het watergedeelte aan de voorkant 
was gevuld tot een hoogte van onge
veer 6 em. Sommige salamanders na
men halve kleine dunne regenwormen 
op een vaste plek regelmatig van de 
pincet, terwijl ik ook op twee vaste 
plekken voor het uitgaan van de TL 
tweemaal per week halve regenwor
men deponeerde. Het verdient overi
gens a an beveling de doorgesneden 
wormen van het vrijgekomen slijm te 
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ontdoen alvorens ze aan de dieren te 
geven. De regenwormen werden eens 
per week voor het voeren met een uit
einde even in de Osspulvit gedoopt, 
waarna zij met het andere uiteinde 
naar voren aan de salamanders werden 
aangeboden, zodat deze het voedsel 
niet vanwege de Osspu.lvit zouden wei
geren. Hoewel zich in de grotere bak 
ook springstaartjes en fruitvliegjes be
vonden, heb ik de salamanders hier 
niet van zien eten. 
Een P. hongkongensis spande de 
kroon door aan het einde van de vijfde 
maand na de metamorfose het water 
weer in te gaan bij een lengte van onge
veer 7 5 mm. De kleinste zocht een 
maand later het water op bij een lengte 
van 45 mm. Op een na waren aile P. 
hongkongensis binnen zeven maanden 
aquatiel, terwijl het bij P. chinensis 
ncgen tot dertien maanden duurde 
voordat zij, bij een lengte van 45 tot 50 
mm, het water in gingen. 

NAWOORD 
Het is mij gelukt om deze twaalf jonge 
Paramesotritons op te kweken tot half
was dieren, terwijl zelfs enkele P. 
hongkongensis inmiddels reeds vol
wassen zijn. Hoewel een en ander erg 
positief klinkt, vind ik de resultaten 
maar aan de magere kant. Vooral 
omdat veel eieren door onbekende oor
zaken niet uitkwamen of reeds be
schimmeld waren op het moment dat 
ik ze ontdekte. Dit verslag heeft dan 
ook betrekking op een tweede op
kweekpoging. De eerste keer waren de 
resultaten zeer slecht: van de zestien 
larven (P. hongkongensis) gingen er 
binnen twee maanden twaalf dood, 
terwijl binnen een maand na metamor
fose nog twee jongen zijn doodgegaan. 
Slechts twee exemplaren zijn volwas
sen geworden. 
Na dit ontmoedigend gebeuren (te 
meer omdat ik reeds meer dan 150 

Cynops pyrrhogaster zonder moeilijk
heden opgefokt heb tot volwassen die
reo) heb ik diverse condities gewijzigd 
en ben tot de hiervoor beschreven 
methode gekomen, die aanzienlijk be
tere resultaten opleverde, aangezien 
slechts een larf de geest gaf en er daar
na geen problemen meer geweest zijn. 
De opkweek van een Paramesotriton 
is heel wat arbeidsintensiever dan die 
van bijvoorbeeld Cynops pyrrhogas
ter. De slechte resultaten bij de eerste 
opkweekpoging zouden veroorzaakt 
kunnen zijn door het gebruik van lei
dingwa ter, het niet tijdig afhevelen 
van dode daphnia's en cyclops, het voe
ren van tubifex, teveel larven bij 
elkaar, geen voedingsbodem met fruit
vliegemaden in de kweekbakjes of het 
niet toepassen van Osspulvit. Wellicht 
betreft het een combinatie van een 
a an tal van deze f actoren. 
Tot slot wil ik er op nog op wijzen, dat 
men van het Osspulvit slechts zeer wei
nig per keer dient te verstrekken in 
verband met het gevaar van een vita
mine D overdosering. 

SUCCESFUL REARING OF PARAMESO
TRITON CHINENSJS AND P. HONGKON
GENSIS 
As a reaction on SPARREBOOM (1984) the 
author describes his method of rearing P. chi
nensis and P. hongkongensis. These newts pro
ved to be a lot more difficult to breed and succes
fully rear than for instance Cynops pyrrhoga
ster. Possible explanations for the difficulties are 
discussed briefly. 
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Zijaanzicbt van 
bet terrarium op 
bet aquarium. ..... 

Stettler a pres la lettre, 
een terrarium met vochtige Iucht 

Zo'n twintigjaar geleden was de wens
droom van welhaast iedere terrariaan 
het zogenaamde Stettler-terrarium. 
Vooral voor de tropische dieren was dit 
het summum. Het idee erachter was 
dat men de luchtvochtigheid los van de 
temperatuur kon regelen. Dit ge
beurde door een zinken bak met water 
en aquariumverwarmer onder het ter
rarium aan te brengen. De bodem was 
dus iets verhoogd en over een smalle 
strook aan de voorkant vervangen door 
horregaas. Door hierover schuiven aan 
te brengen, kon men meer of minder 
verdamping in het terrarium toelaten. 
De luchtvochtigheid was optimaal, 
zonder dat men afhankelijk was van 
een eventuele warmtetoename door 
gloeilampen hoven het terrarium. 
Onlangs kwam ik in het bezit van drie 

terrarium 

waterniveau 

aquarium 

pijlgifkikkers (Phyllobates vittatus). 
Van de correcte handelwijze waarbij 
men eerst een terrarium in orde maakt 
dat aan specifieke eisen voldoet en pas 
daarna de dieren aanschaft, werd bier 
noodgedwongen afgeweken. Het viel 
me op dat de dieren voortdurend in het 
water vertoefden. De temperatuur be
droeg 25°C en de relatieve luchtvoch
tigheid 60%. Bij voortdurende bloot
stelling aan een natte ondergrond kun
nen de dieren ernstig ziek worden (EN

SINCK, 1982). De luchtvochtigheid te 
verhogen door regelmatig sproeien 
leek mij daarom niet zinvol. 

aquariumve rwarming 

Hoe het fysisch proces van de verdam
ping van water in zijn werk gaat kan 
men vinden bij VAN MEEUWEN ( 1978). 
Belangrijk hierbij is dat het water 
aileen vocht afstaat aan de Iucht wan
neer de luchttemperatuur lager is dan 
de watertemperatuur. De relatieve 
luchtvochtigheid kan dus verhoogd 
worden zonder dat men sproeit. Een en 
ander bracht mij ertoe met weinig 
middelen van een bestaand terrarium 
een moderne versie van het Stettler
terrarium te ontwerpen. Hierbij ging 
ik uit van een bestaand terrarium met 
zogenaamde voorruitventilatie (zie te
kening). Dit terrarium is van het mo
del waarvan de voorruit schuin en 
tevens los is. Ongeveer een derde van 
de bodem werd met een glassnijder 
van de rest losgemaakt. Omda t het ter
rarium met siliconenkit gelijmd was, 
werden de oude Iijmlagen met een los 
scheermesje doorgesneden. Op de 
plaats van het verwijderde gedeelte 
werd met siliconenkit plastic horre-
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gaas aangebracht. Het aldus verkre
gen geheel werd op een aquarium met 
dezelfde breedte geplaatst. Dit aquari
um heeft een hoogte van ca. 20 em en is 
iets dieper waardoor het aan de achter
zijde iets uitsteekt. Da t is han dig om 
het snoer van de aquariumverwarmer 
doorte leiden. Door nude thermostaat 
van de aquariumverwarmer een aantal 
grader boger in te stellen dan de lucht
temperatuur in het terrarium, treedt 
het hierboven beschreven verdam
pingsproces in werking. Oat wil zeg-

gen dat de relatieve luchtvochtigheid 
in het terrarium rond 90% komt te lig
gen, zonder dat de bodem nat is. 
Bovenstaand terrarium is een noodop
lossing; maar geeft wellicht eriige in
spiratie voor degenen die een grotere 
en permanentere behuizing wensen te 
bouwen. 

ENSINCK. F.H .• 1982. Pijlgifkikkers. Lacerta 
40 ( 10/11): 200-204. 
MEEUWEN, H. van & D. Lilge, 1978. Gids 
voor het terrarium. Elsevier, Amsterdam. 

Een methode voor het kweken van de 
rijstmot ( Corcyra cephalonica) 

AI vele jaren worden op het laboratori
um waar ik werkzaam ben rijstmotten 
gekweekt op een kunstma tig dieet. 
Oorspronkelijk werd als voeding onge
pelde rijst gebruikt. Dit gaf echter een 
zeer ongelijke en langzame groei van 
de larven zodat we gezocht hebben 
naar een betere methode. Na wat 
experimenteren bleek een aangepaste 
vorm van de voedingsbodem van BA

LAZS (1959), bestemd voor de grote 
wasmot Galleria mellonella een goed 
alternatief. 
Het medium bestaat uit twee basis
mengsels. Mengsel A bestaat uit 0,251 
honing, 0,25 I glycerine ( 80%) en 150 g 
bijenwas (Cera flava). Mengsel B is 
samengesteld uit een deel gistpoeder, 
twee delen mager melkpoeder, twee 

delen tarwekiemen en zes delen tar
webloem. In totaal is van mengsel B bij 
de genoemde hoeveelheid mengsel A 
ongeveer 1250 gram benodigd. Gezien 
de hoge prijs van de honing is deze 
goed te vervangen door bruine suiker
stroop. 
De bereiding gaat dan als volgt: in een 
niet te kleine pan (anders vliegt bij het 
mixen de inhoud eruit) verwarmen we 
langzaam mengsel A. Zodra de was 
gesmolten is en het mengsel begint te 
bruisen, mengen we er met een hand
mixer voorzien van klopgarden beetje 
bij beetje mengsel B bij. Zodra het 
geheel taai begint te worden en het 
mengen moeilijker gaat, vervangen we 
de klopgarden door deeghaken. Vanaf 
nu mengen we met de mixer op de 
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hoogste snelheid de dikke brij verder 
met mengsel B tot een korrelige massa 
ontstaat die droog aanvoelt. Om te 
voorkomen dat er een onhandelbare 
taaie klont wordt gevormd, voegen we 
steeds een kleine hoeveelheid van 
mengsel B toe (b.v. vijf eetlepels), die 
we met het bovenste laagje van de brij 
mengen. Zodra er een droge korrel is 
ontstaan (0 2-8 mm), scheppen we die 
af en mengen we wat mengsel B met 
het volgende laagje brij. W anneer het 
mengsel is afgekoeld, kan het op een 
droge plaats worden bewaard. Wilt u 
het voor langere tijd bewaren, maak 
dan gebruik van een koelkast of diep
vriezer om aantasting door eventuele 
voorraadinsekten te voorkomcn. 
Voor de eigenlijke kweek gebruiken 
we plastic bakjes (b.v. lOX IOX7 em), 
waarin 80 gram voer wordt gedaan 
plus 50 milligram ( = een flinke roes
punt) eieren van de rijstmot. De dek
sels, die goed moeten sluiten, voorzien 
we van fijn metaalgaas, b.v. benzine
filtergaas. Met behulp van een sol
deerbout kan het eenvoudig worden 
aangebracht. De kweekbakjes kunnen 
dan bij een temperatuur tussen de 20 
en 25 graden C en een relatieve lucht
vochtigheid van 65% worden wegge
zet. Eventueel is bijvoeren in de laatste 
stadia noodzakelijk. Dit is afhankelijk 
van de hoeveelheid uitgekomen eieren. 
Bijvoeren doen we altijd met kleine 
hoeveelheden. Wanneer de motjes be
ginnen uit te komen, plaatsen we het 
kweekbakje in zijn geheel in een grote
re bak die aan de onderzijde is voorzien 
van gaas (maaswijdteca. 2 mm) en die 
we plaatsen op een opvangbak voor de 
eieren. De eieren zijn ca. 0,5 mm lang, 
iets ovaal, vuilwit van kleur. Ze zijn 
niet kleverig en liggen dus los in de 
opvangbak. Na b.v. vijfdagen kan men 
dan de eieren verzamelen en nieuwe 
kweekbakjes inzetten. Aangezien in de 
opvangbak ook veel vleugelschubben 

kunnen liggen, dienen de eieren eerst 
geschoond te worden. Dit kan eenvou
dig door voorzichtig te blazen (bui
ten). 
Zowel de motten als de larven, die ca. 
I ,5 em lang worden, zijn prima voedsel 
voor o.a. hagedissen, kikkers en pad
den. Bij het voeren dient u erop te let
ten dater geen spinsel met uitwerpse
len tussen de larven blijft zitten. Dit 
zou, wanneer het wordt opgegeten, net 
als bij het voeren van wasmotlarven 
darmstoornissen kunnen geven (MUD

DE, 1982). Tijdens de groei van de lar
ven verdient het aanbeveling de kweek 
regelmatig te controleren, daar bet 
mogelijk is dat er bij een snelle groei 
van de larven te veel vocht wordt 
geproduceerd. Dit kan op de wanden 
van de kweekdoosjes condens veroor
zaken, hetgeen weer aanleiding kan 
geven tot schimmelgroei. 

THE CULTURE OF THE RICE MOTH 
(CORCYRA CEPHALONICA) 
A method is given for the mass rearing of the rice 
moth Corcyra cepha/onica on an artificial sub
strate. 0.25 I honey, 0.25 I glycerine (80%) and 
150 g of beeswax are heated until the wax has 
melted and the mixture starts boiling. Then the 
substance is mixed gradually with about 1250 g 
of a mixture containing one part of dried powde
red yeast, two parts of dried skimmed milk, two 
parts of wheat germs, and six parts of wheat 
flour. When this mass had transformed into a 
dry granulated substance, the food is ready for 
use. Plastic boxes {lOX IOX7 em) are filled 
with 80 g of food and 50 mg milligrams of eggs, 
and placed at room temperature. The boxes 
should be checked regulary for mould. For the 
harvesting of eggs the moths are placed in boxes 
with bottoms of wire gauze (2X2 mm). The 
eggs fall through the gauze and can be collec
ted. 
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