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W aarnemingen aan de herpetofauna van Kreta
INLEIDlNG
Van 6-27 mei 1982 was ik in staat een
aantal waamemingen te verrichten aan de
amfibieen en reptielen op het eiland Kreta .
Dit prachtige eiland werd bezocht om er
een vakantie door te brengen en Ievens om
er herpetologische gegevens te verzamelen . Dit laatste met het oog op de oproep ,
die Stumpe! plaatste in het Mededelingenblad van Lacerta in februari 1982 .
Hierin wordt ook betreffende het eiland
Kreta dringend om herpeto1ogische waarnemingen gevraagd . Om de tocht op dit
punt goed voor te bereiden is getracht om
naast gegevens in het k1assieke werk
van MERTENS & WERMUTH (1960) en de
Europese gids van ARJ'!OLD, BURTON &
OVENDEN ( 1978) ook de direkt op Kreta
betrekking hebbende literatuur te bestuderen. Hierbij bleek a1 snel, dat de gegevens
over dit ei1and inderdaad vaak vrij oud
waren . Met name de musea van Wenen en
Praag hebben in het begin van deze eeuw
het betreffende gebied geinventariseerd.
De belangrijkste overzichten zijn te vinden
in WETTSTEIN ( 1931 ), WERNER ( 1933,
1938) en STEPANEK (1934). Meer recente gegevens zijn gepubliceerd door
WETTSTEIN-WESTERSSHEIMB (1968), terwij I ONDRJAS ( 1968) nog een vrij recente
Griekse soortenlijst met vindplaatsen geeft
en er in een aantal publicaties over de
herpetofauna van andere Griekse eilanden
soms ook opmerkingen over Kreta staan,
bijvoorbee1d in PIEPER ( 1970).

KRETA
Kreta is het meest zuidelijke en Ievens het
grootste eiland van Grieken1and . Het
vonnt de zuidgrens van de Ege·ische Zee
en heeft een opperv1akte van 8259 km 2 ,
d.w .z . een kwart van Nederland. Het 1igt
op s1echts 300 km van het Afrikaanse
continent. Van noord naar zuid is het
hoogstens 60 km breed, op sorrunige p1aatsen zelfs maar 12, maar van west naaroost
is het ruim 260 krn lang . Het Kretenzische
landschap biedt bijzonder sterke contrasten. Met drie gebergteketens, die tot bover
de 2000 m reiken wordt duidelijk het
meest zuide1ijke hooggebergte in Europa
gevonnd. In het westen ligt het Lefkasgebergte (hoogste top 2552 m), waarin
Europa's 1angste k1oof, de Samariakloof, gelegen is; hier komt de Alpensteenbok nog voor, in een eigen Kretenzisch ras. In de v1akkere de1en van
westelijk Kreta zijn vooral vee! sinaasappe1gaarden. In centraal Kreta ligt het beroemde lda-gebergte, dat tot 2556 m
hoogte reikt. Meer naar het oosten 1igt het
Dikti-gebergte (hoogste top 2148 m). Op
de uiterste noordoostpunt komen nabij Vai
de enige natuurlijke palmbossen van
Europa voor. Grote delen van Kreta zijn
met wijngaarden en voora1 vee1 olijfgaarden bedekt. Hogerop in het gebergte leeft
men vooral van het houden van schapen en
geiten. Grote de1en van het ei1and zijn
nogal moei1ijk bereikbaar. De wegen zijn
sterk geconcentreerd langs de noordkust

Overzichtskaan van Kreta (de &-tekens geven de plaats van de hoogste top van de gebergten)
YINDPLAATSEN
I = Afrata (op Rodopos)
2 = Platanias
3 = Laki (in Lefkas-gebergte)
4 = Chania
5 = Choraf3kia (op Akrotiri)
6 = Anneni (nabij Vamos)
7 = Georgiot.ipolis
8 = Asproulianos
9 = Rethimnon
10 = Misiria
11 = Platanes
12 = Panatochorion
13 = Mon i Arseniou
14 = Stavromenos

15 =
16 =
17 =
18 =
19 =
20 =
21 =
22 =
23 =
24 =
25 =
26 =
27 =
28 =

Magnisia
Yiran Episkopi
Arkadi
Panonnos (monding Milop<itamos)
Alexandrou
Pe rama
Carazon
Anogia
lda-gebergte nabij An6gia
Nida-hoogvlakte ( 1400 m)
Herakleon
Agios Nikolaos
Sitia
Sklavi (nabij Chandras)

en slechts op enkele plaatsen kan men
doorstoten naar de zuldkusL Langs de
zuidkust zelf zijn nauwelijks doorgaande
wegen aanwezig.

63

W AARNEMINGEN
Omdat met name kwantitatieve gegevens
verlangd werden over allerlei verschillende biotopen is op een aantal plaatsen enige
tijd intensief naar arnfibieen en reptielen
gezocht. Wat betreft de arnfibieen bleek de
meimaand erg gunstig, omdat de dieren
volop geluid produceerden, hetgeen het
zoeken zeer sterk vergemak.kelijkte. Daar
Kreta nogal groot is, werd enkele malen
een auto gehuurd om plaatsen te bezoeken
waar men anders moeilijk kon komen. Om
tot hoog in het gebergte door te dringen
werd ook een dag gebruikt gemaakt van

29 =
30 =
31 =
32 =
33 =
34 =
35 =
36 =

lerapetra
Amiras (nabij Pefkos)
Ano Yianos
Skinias
Pirgos
Mires
Agios loan is (bij Phaistos)
Platis-dal nabij Melambes

RIVJEREN
A = Sfakoriako
8 = Milop<itamos
C = Geropotamos
0 = Platis

een kleine scooter. Tijdens het reizen werd
ook sterk op de aanwezigheid van eventuele verkeersslachtoffers gelet en deze
werden altijd, voor zover mogelijk, gedetermineerd. Ook werden door gesprekken
met de plaatselijke bevolking zoveel
mogelijk interessante gegevens ingewonnen . In totaal zijn op 36 verschillende
plaatsen waarnemingen verricht. Gemakshalve zullen deze in dit artikel aangeduid
worden met nummers, corresponderend
met de vindplaatsnummers op het bijgevoegde kaartje van Kreta . De meeste
waarnemingen komen uit de omgeving
van het dorpje Platanes aan de noordkust
(nr. II) , ooze vaste standpla~lts op het
eiland. Gevangen dieren werden na bestudering en eventueel fotograferen altijd
weer in vrijheid gesteld.

Bufo v. viridis.
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AMFIBIEEN
De arnfibieenfauna van Kreta bestaat uit
slechts drie soorten Anura, die aile drie
een zeer groot verspreidingsgebied hebben . Op Kreta bleek voor aJie drie de
meimaand tot de voortplantingstijd te
horen, want meerdere malen kon hun geroep gehoord worden.
Bufo viridis viridis (groene pad)
Waarnemingen aan deze soort zijn verricht
op de vindplaatsen 5, II, 20, 25 en 36. In
de uitdrogende rivier de Sfakoriako (A op
de overzichtskaart) werden massaallarven
gezien, zowel in Iicht stromende gedeelten
als in ge·isoleerde plassen en plasjes in de
rivierbedding. Gedurende ons verblijf
droogden vele van deze plasjes geheel op
en bleef er van deze larven niet meer over
dan een ingekoekte , zwarte plakkaat.
Tweemaal werd daar waargenomen, dat
een dobbelsteenslang op deze larven jacht
maakte. Een van deze slangen werd gevangen en spuugde na enige tijd inderdaad
een flink aantal larven uit. De larven
waren aanwezig vanaf zeeniveau tot een
eind in de bergen , waar de rivier door
olijfgaarden stroomde. Ook op andere
plaatsen met water zijn larven gezien: in
een zijbeekje van de Milopotarnos en in de
Platis (resp. rivier B en D op het overzichtskaartje) en in slootjes nabij Platanes.
Roepende groene padden werden ook gehoord in een ondergelopen bouwput te
Platanes. Hier riep ook Hyla arborea,

waarbij de zachte roep van de groene pad
zeer melodieus afstak tegen het rauwe
'gebral' van de boornkikkers. Verkeersslachtoffers zijn gevonden op de wegen
nabij Herakleon en Platanes . Verder werden volwassen dieren gevonden bij het
omkeren van stenen en in een als valkuil
werkend verlaten zwembadje. Het uit de
waamemingen naar voren komend beeld
duidt op een grote verspreiding van deze
soort over het gehele eiland .
Hyla arborea kretensis (boornkikker)
Deze naar Kreta genoemde ondersoort van
de boornkikker komt ook op enkele andere
Egei'sche eilanden voor en verder op
Rhodos en zelfs op de Peloponnesus. Het
zijn vrij forse dieren, meestal helder groen
van kleur en bij de mannetjes loopt een
typische, zeer donkere dwarsband over de
onderzijde van de keel, waar de kwaakblaas zich bevindt . Verder gelijken ze vee!
op de nominaatvorm van de boornkikker
en ook hun roep is daar, althans op het
gehoor, nauwelijks van te onderscheiden.
Waarnemingen aan deze soort zijn verricht
op de vindplaatsen II en 13. Dit zijn er
waarschijnlijk zo weinig, omdat wij 's
avonds en 's nachts vrijwel altijd te
Platanes verbleven. En de roep van deze
soort begon vrijwel steeds pas 's avonds.
Slechts eenrnaal zat een mannetje overdag
te roepen in de rietbegroeiing langs de
Sfakoriako. Een 's nachts gevangen exemplaar, dat in een potje bewaard werd om
overdag gefotografeerd te worden, bleek
echter midden op de dag in onze huiskarner volop te kwaken en dit zodanig
hard dat het fotograferen en weer Joslaten
beslist niet Ianger uitgesteld kon worden.
Het kwaken in de natuur geschiedde vooral in en nabij waterputten in agrarisch gebied, maar ook in het soort onbetrouwbaar
water als ondergelopen bouwputten e.d.
Overdag konden exemplaren gevonden
worden op vijgebomen in de nabijheid van
waterputten en in de riet- en lisdoddevegetatie langs rivieren. Larven zijn nergens
gezien, dus waarschijnlijk is de meimaand
pas het begin van de voortplantingstijd .

Gezien de hoeveelheid waarnemingen in
het gebied, waar ook 's nachts waargenomen kon worden, durf ik de verwachting uit te spreken, dat dit nog een algemene soort op Kreta is.
Rana ridibunda (grate groene kikker)
Deze soort werd gezien (en gehoord!) in de
rivieren Sfakoriako, Mi:opotamos en
Platis, doch ook wei in enkele kleine
slootjes in het bouwland nabij Platanes.
De roep is gehoord gedurende ons gehele
verblijf op Kreta, vaak overdag maar vooral 's nachts. In de Sfakoriako waren de
dieren aanwezig tot op 30 m vanaf de
uitmonding van deze rivier in de zee. Op
meerdere plaatsen zijn ook larven gezien,
die evenals bij Bufo viridis aanwezig
waren in Iicht stromend water in de rivierbeddingen, doch ook in plasjes met stilstaand water, die voor een dee! uitdroogden voordat de larven ver genoeg ontwikkeld waren. In de Platis-bedding nabij
Melambes werden in een rustig stromend
gedeelte letterlijk duizenden larven gezien. Daar werd er jacht op gemaakt door
een zwarte ibis (die volgens de Europese
vogelgids niet op Kreta zou voorkomen!).

Testudo graeca,
een voor Kreta
onbekende soort.
met een zwaar
beschadigd doch
volledig geheeld
rugpantser.

SCHILDPADDEN
Volgens aile mij bekende literatuur zou op
Kreta slechts een schildpaddensoort voorkomen, namelijk Mauremys caspica rivulata, de Kaspische beekschildpad. Deze
soort werd inderdaad massaal aangetroffen, doch ook werd een Moorse landschildpad (Testudo graeca) gevangen en
een broedstrand van zeeschildpadden gevonden.
Mauremys caspica rivulata (Kaspische
beekschildpad)
Naar deze soort is slechts eenmaal serieus
gezocht. Reeds direkt na aankomst op
Kreta, tijdens de bustocht van het vliegveld van Herakleon naar onze bestemming
te Platanes, zagen we vanaf de zeer hoge
brug over de Milopotamus nabij Panormos
een aantal grate grindgaten nabij de
monding van deze rivier. Deze biotoop
voldeed zo goed aan wat voor deze soort

beschreven wordt, dat we dit plekje vrij
snel daarna eens speciaal opzochten. En ja
hoor, ze bleken er massaal voor te komen.
Ze lagen in grote groepen te zonnen op oud
riet v66r de hoge rietkragen, die het water
daar omzoomden. Soms lag en de dieren
letterlijk op elkaar. Ze waren echter bijzonder schuw, want bij nadering plonsden
ze massaal het diepe water in. Slechts met
moeite en list wist ik er een te verschalken
om eens nader te bekijken. Het dier verspreidde een sterke muskuslucht, een
geur, die de hele waterpartij daar enigszins
karakteriseerde . Het rook er dus letterlijk
naar beekschildpadden. In totaal telde ik er
ca. 150. Daar ik later ook op andere
plaatsen soortgelijke biotopen zag, verwacht ik dat deze soort nog vrij algemeen
is op Kreta. Uit een betrouwbare bron te
Platanes hoorde ik bijvoorbeeld dat deze
schildpadden ook ieder jaar aanwezig waren in diepe plassen in de Sfakoriakomonding bij Platanes.
Testudo graeca ibera (moorse landschildpad)
Het Griekse verspreidingsgebied van deze
soort beslaat noord- en centraal-Griekenland, de Thracische eilanden en een zevental eilanden in de Ege.ische Zee . Van
Kreta zijn echter geen vindplaatsen bekend. Ik trof een exemplaar van deze soort
aan in het uitgestrekte boomgaardengebied in het dal van de Geropotamos op
zuid-Kreta (vindplaats 35). Ik vond het
dier in het dal van een zijbeekje van deze
rivier, dus in een vrij natuurlijke biotoop.
Het dier had een zwaar beschadigd rugpantser, dat echter wei weer volkomen ge-

Cyrrodacry/us
kotschyi bartoni
van het
Nida-plateau.

Europa is zeer beperkt en dat er hier een
aanwezig is, is zeker; slechts over de soort
heb i.k geen zekerheid kunnen krijgen .

HernidaCly lus
/urcicus met opgeheven staanpunt,
een gedrag in
stress situatie.

HAGEDISSEN
Met acht soorten zijn de hagedissen het
best vertegenwoordigde element van de
herpetofauna van Kreta . In totaal komen er
drie gekkosoorten voor, de gewone kameleon, twee vertegenwoordigers van de
Lacertidae en twee soorten skinken: Een
van deze skinken, de Johannisskink
(Ablepharus kitaibeliifabichi) komt echter
niet op Kreta zelf voor, maar slechts op
een klein eilandje in de baai van Agios
Ni.kolaos in het noordoosten. Dit eilandje
is door mij niet bezocht en i.k heb er deze
soort dan ook niet gezien. Ook de kameleon is door mij niet gevonden. Deze
moet overigens zeer zeldzaam zijn op
Kreta. Slechts STEPANEK ( 1934) venneldt
hem als zeer zeldzaam in de kustgebieden
en latere auteurs beroepen zich op hem . Ik
heb er niet vee I tijd aan besteed naar deze
soort te zoeken, daar mijn verblijf op het
eiland van beperkte duur was en de overvloedige vegetatie in de meimaand het
zoeken naar dit dier beslist niet gemakkelijk maakte.
Tarentola
mauritanica
mauritanica
(muurgekko)
Deze soort is slechts gezien 's avonds op
een huismuur in lerapetra, een grote stad
aan de zuidkust (vindplaats 29). Dit is buiten Platanes de enige plaats op Kreta waar
ovemacht werd. In Platanes, een klein
dorpje, heb i.k er 's avonds en's nachts wei
naar gezocht maarer geen gezien.
Hemidactylus turcicus turcicus (Europese
tjitjak)
De halfvingergekko, een andere vee! gebruikte naam voor deze soort, werd enkele
malen gevonden te Platanes (vindplaats
II). Eenmaal zelfs in het appartement,
waar wij daar verbleven. Ook werd hij 's
avonds gezien nabij de buitenlamp boven
de voordeur van dit appartementencomplex. Eenmaal werd er een aangetroffen
midden op de dag, bij het omkeren van

heeld was. Waarschijnlijk was het eens
slachtoffer geweest van de vele grote
gieren, die algemeen zijn op het eiland.
Het kan bij dit dier natuurlijk gaan om een
door mensen uitgezet exemplaar. Aanwijzingen daarvoor heb i.k niet, maar ik vind
het toch nog steeds vreemd, dat deze soort
nooit voor Kreta opgegeven is.
ZEESCHILDPADDEN
Uit gesprekken met mensen te Platanes,
waarbij er twee zeer betrouwbaar waren,
heb i.k uitvoerige documentatie verkregen
over een broedplaats van zeeschildpadden. Het gaat om het stuk strand tussen
Platanes en Rethimnon , een stuk van ca. 5
km Iengle. Dit strand zou elk jaar bezocht
worden door deze dieren . Ze komen 's
nachts aan land, altijd in augustus. De
lokale bevolking gaat dan ook naar eieren
zoeken, voor consumptie. Medio september tot eind september komen de eieren in
de niet gevonden nesten uit en gaan de
jonge dieren rechtstreeks de zee in. Ook
dit zou 's nachts geschieden. lk heb zelf
uiteraard geen van deze dieren gezien,
maar uit de vrij gedetailleerde beschrijvingen viet op te maken, dat het waarschijnlijk om de onechte karetschildpad
(Caretta c. caretta) gaat . Het aantal
broedplaatsen van zeeschildpadden in

stenen tangs een veldweggetje.

Cyrtodactylus kotschyi bartoni (Egei'sche
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naaktvingergek.ko)
Deze voor K.reta endemische ondersoort
van de naaktvingergek.ko komt daar
slechts voor op het zogenaarnde Nidaplateau, op 1400 m hoogte in het ldagebergte . Het is dan ook o ~ar, dat ik hem
kon waarnemen (vindplaats 24) . In een
viertal andere ondersoorten komt deze
gekko voor op een aantal kleine tot zeer
kleine eilandjes in de direkte omgeving
van het hoofdeiland. Om iets van deze
soort te zien is een speciale tocht naar de
moeilijk te bereiken Nida-hoogvlakte gemaakt. Het plateau bleek enkele km 2 groot
te zijn, een merkwaardige vlakte tussen al
de steile bergkarnmen daar. De hoogvlakte
bestond uit een door schapen zeer kort
gehouden grasmat met hier en daar wat
bolvormige prik.kelstruikjes en verspreid
een aantallage rotsopduikingen van meestal slechts enk.ele aren groot. Direkt na
aankomst richtte ik mijn aandacht op zo'n
rotsopduiking en onderzocht daar aile rotsspleetjes en omkeerbare stenen. Reeds na
ca. 15 minuten zoeken zag ik er een in een
rotsspleet zitten , die na e11ig geplaag met
een stevige grasstengel geheel tevoorschijn kwarn . Mijn ' vreemde aktiviteiten'
hadden inmiddels de aandacht van een
herder getrok.ken, waannee ik daama nog
een uurlang heb zitten praten. Hij zag deze
diertjes daar regelmatig , maar nog vaker
zag hij andere, grotere groene 'safras'
(zeer
waarschijnlijk
dus
Lacerta
trilineata). Na dit gesprek en een uitgebreide fotografische vastlegging van het
gevangen diertje en zijn biotoop ben ik
direkt aan de moeizarne terugtocht begonnen. Ik heb dus in feite slechts gedurende
een kwartier daar gezocht, hetgeen succes
opleverde. Op grond daarvan en op grond
van mijn gesprek met de herder durf ik aan
te nemen, dat deze soort daar nog goed
vertegenwoordigd is . Ik vermeld dit speciaal, omdat in 1965 vanuit Wenen een
aparte verzameltocht gehouden is op
Kreta, waarbij drie speciale verzarnelaars

ook de Nida-hoogvlakte bezocht hebben
voor het vangen van juist deze soort (zie
WETISTElN-WESTERSSHEIMB , 1968). De
auteur vermeldt daarvan : 'Trotz eifrigen
Suchens erbeutete Herr Bilek nur 2 Sti.ick
dieses bekanntlich sehr seltenen Geckos'.
Daar dit voor zover mij bekend de laatste
publicatie over dit dier is lijkt mij, dat mijn
waarnemingen een ander en geluk.kig beter
Iicht op het voorkomen van deze soort
werpen.
Lacerta trilineata polylepidota (reuzensmaragdhagedis)
Dit zou men de hagedis van Kreta kunnen
noemen. Op iedere plaats waar enige tijd
werd verbleven , zijn wei waarnemingen
aan de reuzensmaragdhagedis venicht. Zij
komen er voor in allerlei soms sterk verschillende biotopen. Zo werden zij te
Platanes op het strand gezien, waar zij
metersdiepe holen in de voorste duintjes
bewoonden . In de daarachter gelegen
bouwlanden werden zij ook volop waargenomen . Verder bleken ze in iedere wat
rommelige wegberm te zitten , in wijngaarden , in fruitboom- en olijfgaarden, in
vochtige riet- en lisdoddevegetaties in ri vierbeddingen en in droge maquisachtige
vegetaties tot hoog in het gebergte. Tijdens het reizen zijn er ook veel overstekend over de weg of als verkeersslachtoffer gezien . Zo zijn er een of meer op de
weg gezien in de vindplaatsen 2, 3, 4, 6 , 7 ,
8 , 9, I 0, I I , 12 , 14 , 15, 16 , 17 , 18 , 20 ,
21 , 22 , 23, 25, 26 , 27, 28 , 31 , 33 en 34 .
Eenmaal is een proefje genomen om na te
gaan , wat het zien van een verkeersslachtoffer op de weg zou kunnen zeggen over
de lokale dichtheid aan hagedissen. Zo
overreed een taxi, waarin wij zaten, tussen
Rethimnon en Platanes een overstekende,
volwassen hagedis. Dit geschiedde nabij
het plaatsje Misiria , slechts enkele km van
Platanes verwijderd . Ik ben later te voet
naar deze plek teruggegaan , en heb de
wegberm , vanwaar het dier gekomen was,
eens nader onderzocht. Er bleken daar erg
veel hagedissen te zitten, op elk stuk wegberm van 2 3 m ritselde er wei een weg .

a

Hyla arborea kretensis.

Chalcides ocellar us ocellar us.

Lacerta trilineara po/ylepidota.

Vrijwel aile door mij gevonden verkeersslachtoffers waren vrij vers, waarschijnlijk omdat ze door aaseters vrij snel opgeruimd worden . Zo zag ik nabij Carazon
een vrij fors groen dier dood op de weg
liggen, juist in een scherpe bocht. Om het
eens nader te bekijken keerde ik even
voorbij de bocht en ging terug, doch het.
dier werd juist voor mijn neus letterlijk
weggepikt door een bonte kraai, die er met
moeite mee wegvloog . Aan en.kele op de
weg achtergebleven staartrestjes kon ik
toch nog opmaken, dat het een reuzensmaragdhagedis betrof.
Buiten waamemingen op of nabij de weg
zijn er ook gezien op de vindplaatsen 5,
II, 17, 19 en 35. Voor vindplaats 24
(Nida-hoogvlakte) is het ook vrij zeker,
dat deze soort er voorkomt (vgl. de opmerkingen hierover bij Cyrtodactylus
kotschyi) . Van de dieren zelf kan gezegd
worden , dat zij soms vrij fors van bouw
waren en in voor hen benarde situaties
agressief aanvielen. Daarbij beten ze hard,
vasthoudend en pijnlijk, zeker wanneer
men dit vergelijkt met de beet van de gewone smaragdhagedis. Dit aanvallen en
trachten te bijten werd ook waargenomen
bij nog heel jonge exemplaren . De dieren
houden hun juvenielkleed (bruin met 3 of 5
gele lengtestrepen) tot ze halfwas zijn,
over het algemeen tot ze een totale lengte
van ongeveer 25 em bereikt hebben . De
volwassen mannetjes hadden een felgele
of blauwige keel , sommige volwassen
vrouwtjes bleken ook een blauwe keel te
hebben .
Podarcis erhardii cretensis (Egei'sche
muurhagedis)
De meest merkwaardige gewaarwording
bij aankomst op Kreta was wei het vrijwel
overal volledig ontbreken van muurhagedissen . In zuidelijk Europa zijn deze
diertjes eigenlijk altijd wei present. Op
Kreta blijft het voorkomen beperkt tot het
westelijk dee! en een aantal kleine eilandjes random het hoofdeiland . Het gaat
daarbij om de Egei.sche muurhagedis, in
totaal om een zevental ondersoorten hier-

oost en midden niet erg groot.

Chalcides ocellatus ocellatus (parelskink)

Lacerta trilineata
polylepidota,
juveniel.

Podarcis erhardii
cretensis uit west

Kreta.

van (3 op het hoofdeiland en 4 op kleine,
nabijgelegen eilandjes). Wij bezochten het
schiereiland Rodopos in het noordwesten
(vindplaats 1) om waamemingen aan deze
soort te verrichten . Op een steile rotsige
wegkant kon ik er daar een aantal waarnemen. De meeste mannetjes waren geheel groen, soms echter was aileen hun
staart groen; de vrouwtjes leken sterk op
die van de gewone muurhagedis. Bij verstoring vluchtten de dieren niet omhoog
verder de rotsen op, maar naar beneden en
dan in de !age, zeer doomige struikjes, die
daar op de wegberm aanwezig waren.
Waarom deze dieren niet het hele eiland
bewonen zou een punt van nadere studie
kunnen vormen. Het gehele eiland kent
soortgelijke biotopen en ook klimatologisch lijken mij de verschi!len tussen west,

Dit dier werd het meest massaal aangetroffen in de zandduintjes achter het strand
nabij Platanes (vindplaats 11). Elk stuk
steen of hout, karton of plastic dat daar
omgekeerd werd, veroorzaakte wei paniek
bij een of meerdere exemplaren van deze
skink. Meestal vluchtten ze dan door snel
dieper in het losse zand te verdwijnen . Ze
gedroegen zich in het duinzand vaak als
een echte zandvis . De dichtheid was er
bijzonder hoog . Ook in het achterde duintjes gelegen bouwland werden er vee! gezien . In de fruitboom- en olijfgaarden
verderop zaten er ook, doch daar leek de
dichtheid geringer. Hier zagen we bij een
schuurtje eenmaal, hoe een skink een
muurholletje op 30 em hoogte bewoonde.
Het gladde, log aandoende diertje bleek
toch best in staat te zijn tot enige klauterpartijtjes. Buiten Platanes zijn er ook
waamemingen verricht op de V'indplaatsen
22, 35 en 36; hierbij gaat het om wegvluchtende exemplaren in de wegberm of
om vondsten bij het ornkeren van stenen .
Op een na bleken alle door mij waargenomen volwassen exemplaren (in totaa1
meer dan 100!) een geregenereerde staart
te bezitten . Zij zullen dus voor het een of
andere dier wei als lekker hapje fungeren .
In de duinen verdacht ik de reuzensmaragdhagedis er sterk van, jacht te maken
op deze skinken .
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De slangenfauna van Kreta kent vier soorten. Aan drie daarvan konden direkte
waamemingen verricht worden, over de
vierde werd enige mondelinge infonnatie
ingewonnen .
Coluber gemonensis (Balkantoomslang)
Op plaatsen met een wat ruigere vegetatie
was de kans om Coluber gemonensis te
vinden vrij groot. De biotoop van deze
soort op Kreta bestond uit over het algemeen vrij dichte, schaduwrijke (doom-)
vegetaties op wegbermen, de randen van
olijfgaarden, fruitboomgaarden en wijn-

Coluber gemonensis.

Telescopusfallax .

gaarden, bij oveiWoekerde omgevallen
boomstronken, bij stapelmuurtjes en overgroeide steenhopen en in de dichte riet- en
lisdoddevegetaties langs rivieren. De
dichtheid was lokaal vrij hoog . Zo telde ik
langs een weggetje tussen de olijfgaarden
achter Platanes (vindplaats II) in totaal
negen Balkantoomslangen over een afstand van hooguit !50 m . In de zeer dichte
oeverbegroeiing langs de Sfakoriako aldaar telde ik er zes over een afstand van
.slechts 50 meter. De dieren hadden een
zeer typische marrier van vluchten. Aanvankelijk bleven zij steeds bewegingloos
liggen zonnen. Pas na enige oefening heb
ik ze echter zo kunnen aantreffen. Komt
men te dichtbij , d.w.z. binnen ca. drie
meter, dan vlucht het dier snel over een
korte afstand, tot in de dichtstbijzijnde
dekking . Daar blijft het dan, meestal goed
verborgen door het zo dichte karakter van
de vegetatie, geruisloos liggen. Bij voor-

zichtige benadering en goed kijken kan
men ze dan echter goed zien liggen en
eventueel ook trachten te vangen. Pakt
men ze niet meteen goed beet dan bijten ze
direkt fel van zich af. Ik. werd meerdere
malen gebeten, hetgeen niet erg pijnlijk
was , alhoewel de lange, dunne tandjes
toch vrij gemakkelijk door de dikke opperhuid van de menselijke hand heendringen.
De door mij waargenomen dieren varieerden in lengte van 70- 110 em. Sommige
waren in vervelling, de meeste pas verveld . Ook vond ik daar twee losse vervellingshuidjes van deze soort. Buiten de
waarnem.ingen nabij Platanes is Coluber
gemonensis gesignaleerd op de vindplaatsen 2, 5, 7 en 19. Het gaat hierbij om
verkeersslachtoffers. Op basis van de verrichte waarnemingen en mede op grond
van hierover gevoerde gesprekken met de
lokale bevolking kan we! gezegd worden,
dat de Balkantoomslang althans op Kreta
nog een algemene soort is .
Natrix tessellata tessellata (dobbelsteenslang)
Deze soort is waargenomen op de vindplaatsen II, 30 en 32. In het heldere water
van de Sfakoriako nabij Platanes (nr. I I)
werd tweemaal een jong exemplaar gezien, in be ide gevallen jacht makend op de
larven van Bufo vi ridis en Rana ridibunda.
Een gevangen exemplaar spuugde dan ook
een aantal Bufo-larven uit. Op de vindplaatsen 30 en 32 ging het om een of meer
verkeersslachtoffers. Twee van de aldus
gevonden exemplaren waren ruim I m
groot. Daar vrij veel tijd besteed is aan het
zoeken van dieren in en nabij rivieren en er
toch slechts enkele dobbelsteenslangen
gevonden zijn, lijkt mij deze soort relatief
weinig op Kreta voor te komen .
Tele scopus fallax pallidus (katslang)
Mijn waarnemingen aan deze soort beperken zich tot de vangst van een volwassen
exemplaar en het vinden van een gaaf vervellingshuidje van een jonger exemplaar,
beide in de olijfgaarden nabij Platanes
(vindplaats II). Het gevangen dier werd
aangetroffen in een los stapelmuurtje. Het

Telescopus fa/lax
pa/lidus.
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Elaphe situla (luipaardslang)
Aan deze soort heb ik geen waamemingen
kunnen verrichten. lk vermeld haar hier
toch, omdat ik uit het gesprek, dat ik met
de zojuist vermelde persoon voerde , wei
duidelijk kon opmaken, dat zij daar voorkwam (vindplaats II). Deze man beschreef mij drie duidelijk herkenbare
slangensoorten. Twee daarvan wees hij
ook aan in mijn buit, nl. de katslang en de
Balkantoomslang . De beschrijving van de
derde voldeed volledig aan die van de
luipaardslang. Hij zag die daar ook slechts
af en toe . Het heeft mij helaas aan tijd
ontbroken om zijn tip nog goed na te
trekken.

lag vnJ hoog in het stapelmuurtje te
'zonnen' op een zodanige wijze, dat
slechts ca. 6 em van hetlichaam aan de zon
HERPETOLOGICAL
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IN LEIDING
Soorten van het genus Thamnophis komen -Thamnophis proximus:
wijd verspreid voor in Noord-Amerika. zijstreep op derde en vierde rij schubben
De zuidgrens van hun verspreidingsgebied boven de buik, 8 bovenlipschubben, twee
bevindt zich in het noorden van Zuid- versmolten gele stippen bovenop de kop,
Amerika, de noordgrens in het zuiden van lange staart.
Canada. Binnen dit verspreidingsgebied
komen ze zowel in laagland als in gebergte HUISYESTING
voor, echter vrijwel altijd in moerassige of T. radix werd gehuisvest in een bak van
waterrijke gebieden . Deze ruime versprei- 120x50x40 em . Hierin bevindt zich een
ding heeft de vorming van zeer vee! soor- waterbak van 45x30x20 em. De verlichten en ondersoorten in de hand gewerkt. ting bestaat uit een normale TL-buis van
Ook binnen de ondersoort is al sprake van 25 W, een Grolux-buis en een daglichtvee! individuele variatie. Dit bemoeilijkt lamp van 60 W en is in een lichlkap
precieze determinatie.
bovenop het terrarium gemonteerd . T.
Aile kousebandslangen zijn gestreept en proximus en T. sirtalis werden gehuisvest
hebben gekielde sehubben. Ze zijn geen in een terrarium van 90x42x62 em met een
van aile giftig. A Is afweer seheiden ze een ingelijmde waterbak. De verlichting in de
muskusachtige geurstof af. Hun voeding liehtkap bestaat uit een normale lamp van
bestaat uit wormen, slakken, vissen, pad- 60 W en een daglichtlamp van 60 W. De
inrichting van beide terraria is vrijwel
den, kikkers en hun larven.
Nadat we bij kennissen deze dieren in het identiek. De bodem is bedekt met zand en
terrarium hadden bewonderd , gingen we grind, met daarop grote stenen , waaronder
zelf over tot het houden van Thamnophis . de slangen zich kunnen verschuilen. Om
Achteraf bleek dat een van ons T. radix de sehuilmogelijkheden te vergroten, kun
had aangeschaft en de ander T. proximus je op de bodem nog een buis leggen en wat
en T. sirtalis. De deterrninatie is gebaseerd plakken turf.
op BEHLER & KJNG ( 1979), waarin ook de In de bodem zijn planten met pot en a!
verschillende ondersoorten worden be- ingegraven. Het zijn stevige planten, zoals
schreven. De voomaamste kenmerken bromelia's, waarvan de slangen gebruik
zijn:
kunnen maken bij het vervellen. Hoewel
- Thamnophis radix:
het eigenlijk bodembewoners zijn, klimzijstreep op de derde en vierde rij schub- men ze vee!. Daarom zijn een paar flinke
ben boven de buik, 7 bovenlipschubben, takken en wat stukken kienhout neergezet.
vertikale zwarte strepen op de lippen en Hierop kunnen de dtert:1 onder de lampen
een rij zwarte stippen onder de zijstreep.
liggen 'zonnen ·.
- Thamnophis sirtalis:
De bakken zijn zo ingerieht, dat zoveel
zijstreep op de tweede en derde rij schub- mogelijk gradienten zijn ontstaan wat beben boven de buik, 7 bovenlipschubben, treft vochtigheid, temperatuuren Iicht. De
tussen zijlijn en rugstreep twee rijen slangen zoeken steeds zelf het voor hen
zwarte blokjes.
meest gesehikte plekje op. Tijdens hete

T proximus.
Foto: F. Zuurmond.

T radix.
Foto: F. Zuurmond.

zomerdagen zullen ze veelal in de holen
vertoeven; op koudere dagen liggen ze
daarentegen pal onder de lam pen.
Het schoorunaken van de bakken vraagt
weinig tijd. Af en toe worden huidjes en
faeces verwijderd , de ruiten gelapt en het
water ververst.
VOEDfNG
Thamnophis is in gevangenschap gemakkelijk te wennen aan het eten van dood
voer. Wij geven ze reepjes hart en kabeljauwfilet met gistocal' een tot twee keer
per week is bij volwassen exemplaren
zeker voldoende . Ook verse sprot schijnt
gretig geaccepteerd te worden. Af en toe
wordt dit dieet aangevuld met naaktslakken en regenwormen. De guppen die in de
waterbak zwemmen, worden om onna-

speurbare redenen niet of nauwelijks gegeten. Als een slang eerunaal een stukje
voer vast heeft, kruipt hij in de regel bij het
voerbakje vandaan, omdat andere slangen
ook interesse hebben in juist dat (bewegende) stukje. Hierop begint de eerste
slang met zijn staart te zwiepen, waardoor
de aandacht voor het stukje voer wordt
afgeleid en wordt gericht op de staart.
Zoals in de inleiding werd vermeld , Ieven
de kousebandslangen in de natuuro.a. van
amfibieen en hun larven. Voor ons komen
inheemse amfibieen niet in aanmerking,
omdat ze beschermd zijn. Wei is enkele
keren een overschot van Bombina orienta/is larven gevoerd. Deze vielen zeer in
de smaak. Het was leuk op te merken dat
de soorten een verschillende manier van
jagen gebruiken. T . proximus gaat vlak
boven het water op een steen liggen en
slaat toe zodra hij een prooi waameemt, T.
radix zwemt met open bek door het water
totdat hij min of meer bij toeval een prooi
grijpt.
VOORTPLANTING
Kousebandslangen zijn eierlevendbarend
(ovovivipaar). De jongen worden opgerold in een vlies geboren. Vrijwel onmiddellijk breken ze uit dit vlies en kruipen
dan gelijk weg. Ze vervellen direkt. Deze
gebeurtenis hebben we zelf enige malen in
onze terraria kunnen waamemen . Ongeveer drie maanden nadat bij T. radix paringe n werden waargenomen, wierpen
twee vrouwtjes kort na elkaar respektievelijk 23 en 19 jongen. Deze twee worpen
vonden begin juni plaats. In december
wierp een derde, jonger, vrouwtje 12
JOngen.
Bij T. proximus werd geen paring waargenomen . In september 1981 werden 6 jongen geboren en ongeveer een jaar later nog
eens 8 jongen. In juni 1983 zijn II jongen
geboren.
Opvallend is het verschil in aantallen
jongen van T. radix en T. proximus. Het
lijkt erop dat bij T. proximus in het algemeen kleinere aantallen,grote jongen wor-

Het terrarium.

Foto: W. Wolters.

T. proximus,
mannetje.

Foto: W. Wolters.

den geboren en bij T. radix een groot aantal kleinere jongen . Het verschil in aantal
en groolte van de jongen doet ons denken
aan een verschil in overlevings-strategie .
Maar het is moeilijk hierover uitspraken te
doen gezien het kleine aantal waamemingen, die bovendien zijn gedaan aan
dieren in gevangenschap . Het kleine aantal jongen bij het derde radix-vrouwtje
lijkt meer samen te hangen met haar leeftijd.
Dejonge slangen zijn gemakkelijk aan het
eten te krijgen. Wei is het aan te bevelen
om , vooral in het begin, zeer regelmatig
diverse soorten voedsel aan te bieden.
Yooral levende regenwormen stimuleren
hen tot eten.

Ook is het verstandig om de jonge slangen
in een aparte bak onder te brengen. Anders
bestaat namelijk het gevaar, dat een jong
hetzelfde stukje voedsel grijpt als een volwassen slang,dit niet meer loslaat en dan,
gelijk met het voer, door de grote slang
wordt opgegeten.
Goede ervaringen hebben wij opgedaan
met het samenhouden van de jonge slangetjes met volwassen Bombina orientalis.
Na aanvankelijk wat aanvallen over en
weer, keerde de rust in de bak terug.

ZIEKTES
Het is zaak om te zorgen voor voldoende
droge plaatsen in het terrarium. Bij te hoge
vochtigheid kunnen zgn. 'pokken' optreden . ZWART (1972) beschrijft de behandeling van deze ziekte. Nadat bij ons de
slangen tijdelijk in een voor hun te vochtig
terrarium waren ondergebracht, kregen ze
last van verschijnselen die leken te wijzen
op pokken . Toen ze weer werden overgeplaatst naar een voldoende droge bak, genazen ze echter zonder verdere behandeling .
Een andere ziekte is vitamine B I gebrek.
Deze ziekte is te herkennen aan de volgende verschijnselen:

T. sirralis, mannetjes .
Foto: W. Wolters.
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- De slangen buigen de kop ver achterover, waardoor ze soms omslaan.
- De slangen bewegen zich schokkerig
voort en vallen daarbij vaal< om.
De oorzaak van deze gebreksziekte is het
gebruik van voedsel dat thian1inase bevat.
Dit is een enzym dat vitarnine B I atbreekt.
Het komt o.a. voor in zoetwatervis en
schelpdieren. ZWART ( 1981) venneldt dat
het in ieder geval niet voorkomt in kabeljauw en dat het vemietigd kan worden
door het gedurende vijf minuten tot 80°C
te verhitten.
Wij hebben de indruk dat de jongen gevoeliger zijn voor dit vitaminegebrek. Ondanks het feit dat het voedsel voor ooze
dieren geen thiaminase bevatte, deden
zich toch soortgelijke ziekteverschijnselen
voor, meestal met de dood tot gevolg.
Mogelijk zijn er mensen die hun ervaringen op dit gebied met ons willen delen?
Na het uitvallen van de verwarming in de
winter, bleek een van ooze slangen zwaar
te ademen met de bek open. Aanvan.kelijk
dacht de dierenarts aan mondrot en schreef
hiertegen medicijnen voor. Deze hielpen
niet. Er bleek sprake te zijn van longontsteking. Behandeling met vibrarnycine
bracht toen wei genezing.

CONCLUSIE
Met vrij eenvoudige middelen is een geschi.kt terrarium in te richten voor kousebandslangen. Ze accepteren gemakkelijk
dood voer, planten zich in gevangenschap
goed voort en het is niet moeilijk om veel
jongen op te kweken . Daardoor is het gemakkelijk om aan nakweekdieren te komen . Ze zijn niet agressief, wei aktief. Dit
a lies maakt dat Thamnophis, ook voor de
beginnende slangen liefhebber, een ideale
slang is om in een terrarium te houden.
GARTERSNAKES (THAMNOPHIS) IN
THE
TERRAR IUM
The keeping of three species of the genus Thamnophis is described. Suggestions for a suitable
terrarium are given. Thamnophis is ovoviviparous
and breeds readily in capti vity . The diet consists of
pieces of fish and hear1 powdered with Gistocal,
completed by slugs and ear1h wonns. A description
of some possible diseases anli their treatment is also
given .
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GENUS- EN SOORTBESCHRIJVING
Tot het genus Siebenrockiella behoort
slechts een soort, namelijk crassicollis.
Siebenrockiella is genoemd naar wetenschappelijk onderzoeker F . Siebenrock,
terwijl crassicollis 'met een dikke hats'
betekent , hoewel het dier in werkelijkheid
helemaal geen dikke hals heeft. Vennoedelijk sloeg de (eerste) beschrijving van
GRAY ( 183 l) op een exemplaar dat geconserveerd was in spiritus en daardoor opgezwollen (KREFFf. 1928). Het rugpantser
van deze soort is vrij vlak, bijna net zo
breed als lang en heeft drie lengtekielen.
Naarmate de dieren ouder worden, vervagen de twee buitenste kielen, zodat aileen
nog een duidelijke middenkiel overblijft.
Verder is het pantser aan de achterzijde
sterk getand, zowel bij jonge als bij oude
dieren . Dit kenmerk is opmerkelijk, omdat
veel soorten schildpadden de sterke tan-

ding van het rugpantser aileen maar in hun
jeugd hebben, terwijl hij in de loop der
jaren minder wordt of zelfs helemaal
verdwijnt.
De kleur van het rugpantser is egaal zwart.
Het buikpantser heeft een donkerbruine
basiskleur, terwijl de naden zijn omzoomd
door een lichtbruin, gevlamd patroon . De
overgang tussen buik- en rugpantser is
eveneens donkerbruin met een Iichter
vlarnmenpatroon. De kop is in verhouding
vrij groot en breed en de snuit tamelijk
stomp. De kaken zijn zwaar, hetgeen verband houdt met een voedselspecialisatie
gericht op schaaldieren. De basiskleur van
de kop is zwart met witte tot cremekleurige
vlekken rond de ogen, op de slapen, ter
hoogte van de gehooropeningen en rond de
bek . Bij oudere dieren kan dit vlekkenpatroon minder worden of zelfs verdwijnen.
Opmerkelijk is de altijd aanwezige zwarte

vlek op het midden van de kin. De onderkant van de kop, de weke delen en de staart
zijn (Iicht-) grijs gekleurd. De poten zijn
zwart. De dieren worden gewoonlijk 17
em lang (carapax-lengte) en wegen daarbij
circa 400 gram.
Vermoedelijk is het geslachtsonderscheid
aileen maar te zien aan de in verhouding
dik.kere staartwortel van het mannetje.
Beide sexen hebben namelijk een even
korte staart, zodat op basis van de staartlengte het geslacht niet kan worden vastgesteld.
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING
Siebenrockiella crassicollis komt voor in
Thailand, het zuidelijk gedeelte van Birma
(Tenasserim), Laos, Cambodja, Vietnam,
op het Maleisisch Schiereiland , de lndonesische eilanden Sumatra, Borneo en
Java alsmede op de Philippijnen.
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LEVENSWIJZE
Deze schildpad leeft in vijvers, moerassen, kanalen en traagstromende rivieren,
waar hij regelmatig gedurende lange perioden in de modderige bodem vertoeft. De
dieren zijn dan ook Sterk aan het water
gebonden en komen weinig op hetland.
Het zijn trage schildpadden, die vrij verborgen Ieven. De levenswijze is te vergelijken met die van Amerikaanse modderschildpadden. Overigens delen ze de
agressiviteit van deze laatste dieren zeker
niet; ze zijn erg vredelievend.
De zwarte kleur van het pantser zou erop
kunnen wijzen, dat de dieren vee! behoefte
hebben aan warmte. De kleur zwart absorbeert namelijk, zoals u bekend zal zijn, de
warmte.
Het voedse l bestaat uit slakken, zoetwaterkreeften, gamalen, wormen, aas, in het
water gevallen vruchten en plantaardig
materiaal. Bij bedreiging, onder andere
door de mens , scheidt de zwarte dikkopschildpad een muskusachtige geur af, die
hem bij de plaatselijke bevol.king in
Thailand de naam Tao Menh heeft bezorgd, hetgeen zoveel wil zeggen als

'stinkende schildpad'.
Over de voortplanting in de natuur hebben
wij in de ons ter beschikking staande literatuur geen gegevens kunnen vinden .
VERZORGING IN GEV ANGENSCHAP
Een volwassen paartje zwarte dikkopschildpadden kunt u onderbrengen in een
aquarium van minimaal 120x40x40 em.
Het landgedeelte in dit verblijfkan bestaan
uit een zogenaamd zwevend eiland van
glas met een afmeting van 40x30 cm ,opgevuld met zand (NETIEN & ZUURMOND,
1983). Onder dit eiland wordt dan gelijk
een schuilplaats gecreeerd . Als andere
schuilmogelijk.heden kunnen stukken
kienhout of patioblokken gebruikt worden. Ook hier lijkt toepassing van het
biologisch bodemfilter wenselijk (NETIEN
&ZUURMOND, 1983).
De waterstand in het aquarium moet ongeveer 20 em bedragen. Het water word! op
temperatuur gehouden door een aquariumverwarmer met thermostaat. Overdag
dient de temperatuur van het water op 26280C te worden gehouden, met een nachtelijke afkoeling tot zo'n graad of22-24 . De
temperatuur van de Iucht moet enkele
graden hoger zijn . Di.t kunnen we bewerkstelligen door de bak, op een ventilatiestrook na, goed af te dekken met glasplaten en hoven het landgedeelte een spot te
monteren van 40W op een hoogte van 15
em .
Het voedsel kan bestaan uit muggclarvcn,
wormen, gamalen, slakken, vis, mager
vlees (o.a. hart) , fruit (appel, peer, banaan
etc .), groenten (andijvie, sla, peen , kool)
en waterplanten (uit een aquarium).
Door zijn zachtaardig karakter is Siebenrockiella crassicollis niet samen te houden
met 'drukke' schildpadden, zoals Amerikaanse sierschildpadden (Chrysemys).
Niet aileen is de levenswijze van deze
laatste soorten totaal anders, ook zullen zij
de vee! tragere Aziaten het voedsel voor de
neus wegkapen. Apart houden verdient de
voorkeur, maar wilt u toch verschillende
soorten bij elkaar houden, kies dan schild-

padden met een rustige natuur zeals
Hieremys annandalii, Malayemys subtrijuga en Chinemys reevesii. Opmerkelijk is
dat S. crassicol/is zeer resistent is tegen
ziekten, terwijl ook verwondingen zeer
snel genezen. Zo genas een schildpad bij
ons van een zeer emstige bijtwond in de
nek (tot op het bot) binnen enkele weken
volledig zonder dat er zelfs een Iitteken
zichtbaar was.
Voor zover ons bekend is de zwarte di.kkopschildpad in gevangenschap nog nooit
tot voortplanting gekomen.

THE CARE OF SIEBENROCKIELLA

CRASS/COLLIS
The mode of lite and the keeping in captivity of
Siebenrockiella crassicollis are described. This
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ENERGIEVERBRUIK VAN DE TL-SMOORSPOEL
Naar aanleiding van enkele vragen die mij restten na het lezen van VERHELLE, P .• 1983
(Yerlichting van terraria, id. 2, id. 4. Terra 19(4, 5, 6); 61-63, 66-71, 82-87) heb i.k een
aantal gegevens van TL-verlichting nader onderzocht.
In onderstaande tabel heb i.k voor een aantal typen TL-buizen aangegeven hoeveel
stroom de smoorspoel verbrui.kt (verliesverrnogen) en welk aandeel deze ten opzichte
van het totaalvermogen uitmaakt. De gegevens ontleende ik aan de Philips Pocket
lichtcatalogus 82/83.
lamp(en)
I x mini-TL 4 watt
I x mini-TL 6 watt
I x mini-TL 8 watt of
2 x mini-TL 4 watt*
I x mini-TL 13 watt
I x TLD 15 watt
I x TL(D) 20( 18) watt
I x TLD 23 watt
I x TLD 30 watt of
2 x TLD 15 watt*
1 x TL(D) 40(36) watt of
2 x TL(D) 20(18) watt*
I x TL(D) 65(58) watt
I x TL 85 watt
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species is highly aquatic and its way of life resembles
that of the American mudturtles. The white spots on
the head and the lateral keels on the carapace may
disappear with age. Nothing is known about reproductive biology; the species did not breed in captivity.

* serieschakeling

verliesverrnogen
smoorspoel (W)
6,0
6 ,0

% verliesverrnogen
van totaalverrnogen
60,0
50,0

6,0
5,5
7,5
9 ,0
6 ,0

42,9
29,7
33,3
31,0(33,3)
20,7

8,0

28,6

8,5
!0,5
12,5

17,5(19,1)
13,9(1 5,3)
12,8

Aan de hand van nevenstaande getallen kan vastgesteld worden:
- het verliesverrnogen van de smoorspoel is bij grotere TL-buizen ve.rhoudingsgewijs
het kleinst ( uitgezonderd de 13 W mini-TL en de 23 W TLD);
- bij_ serieschakeling van twee TL-buizen op een smoorspoel is het verliesverrnogen
kleiner dan bij twee en.kelvoudige schakelingen.
Wanneer de warrnte van de smoorspoel wordt benut om een terrarium geheel of
gedeeltelijk te verwarrnen, wordt de energie nuttig gebruikt en is er dus eigenlijk geen
sprake van verlies. Is dit echter niet het geval dan kunnen we door een doordachte opzet
van de TL-verlichting energie (en dus ook geld) besparen. In bepaalde gevallen is het
gunstiger verschillende terraria te verlichten met een grate i.p.v. verscheidene k.leine
TL-buizen. In andere gevallen kunnen serieschakelingen i.p.v. aparte schakelingen tot
een besparing leiden. Nemen we als rekenvoorbeeld twee naast elkaar staande terraria
van ieder ca. 55 em breedte, dan zijn er verschillende mogelijkheden om de
TL-verlichting sarnen te stellen. Twee aparte 15 watt TL-buisjes verbruiken gedurende
een jaar 2 x 365 x 12 (uur) x 22,5 (watt) = 197 kilowattuura 35 cent is f 68,95. Twee in
serie geschakelde 15 watt TL-buisjes of een 30 watt TL-buis 166 kWh (f 58, I 0), twee
aparte 13 watt TL-buisjes 162 kWh (f 56,70), een 23 watt TL-buis 127 kWh (f 44,95) .
Voor een berekening van de totale kosten moet ook de prijs van de TL-buizen zelf in
aanmerking genomen worden. Deze prijs is afhan.kelijk van k.leurtype en verrnogen. Als
vuistregel kan echter wei worden gegeven dat twee k.leine buisjes samen meestal meer
kosten dan een grate.
Tenslotte wil ik nog opmerken dat de diverse kleurtypen en afmetingen van TL-lampen
grate verschillen tonen in lichtopbrengst (per watt); ook deze laatste factor is bij de keuze
van de verlichtingsbron van belang.
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voortplanting zijn aangewezen, beschenn
je tegelijk een stuk natuur dat ook voor
andere organismen, insekten, vogels,
planten, van het grootste belang is. De
subtitel van het boek Iuidt 'Arnphibien
in Deutschland, 6sterreich und der
Schweiz'. Voor Oostenrijk zijn bijdragen
geleverd door M . Haupl en F. Tiedemann
en voor Zwitserland door H. Heusser
Voor het gebruik van het boek is geen
voorkennis van amfibieen nodig. In een
aantal hoofdstukken (Ein Froschleben;
Was ist amphibisch?; Arnphibien - kleine
Biologie eines Doppellebens; Arnphibische Variationen) wordt een grote hoeveelheid basiskennis aangedragen over de
biologie van deze diergroep. Daarop volgen hoofdstukken over de Ieefgebieden
van amfibieen, de soorten van bedreiging
(zoals vemietiging van venen, beken , stilstaande wateren; bei.nvloeding van voortplantingsplaatsen door toerisme, visserij ,
watersport, opvulle"n van groeves, ontwatering van weiden, verwijderen van hagen ,
toename van nederzettingen en industriegebieden, versnippering van Ieefgebieden
door wegen, etc., gebruik van chemicalien
en meststoffen) en de huidige staat van
bedreiging van elk soort in de verschillende Ianden (Die Lebensraume der
Amphibien; Amphibien auf dem letzten
Ri.ickzug; Artenvielfalt nur noch in ' Roten
Listen').
In het hoofdstuk ' Am phi bien kennenlernen' worden aJie middeneuropese kik.kers,
padden en salamanders, inklusief hun eieren en larven beschreven en op natuurlijke
grootte afgebeeld op schitterende kleurenillustraties. De tekst behandelt in het kort
de soortkenmerken, biotoop, leefwijze,
voortplanting en de bedreiging. De verspreiding wordt gegeven op een kaartje bij
elke soort.
De rest van het boek (p . 78- 121) gaat in op
wat wij willen en kunnen doen aan het
behoud en de aktie die gevoerd kan worden. Deze begint natuurlijk met het vastleggen van wat we waar moeten beschermen , dus een kartering. Vervolgens komt

aan de orde wat de verschillende bestuurIijke niveaus kunnen doen of zouden moeten doen. Er worden Ievens bij de verschillende geopperde beschenningsmaatregelen voorbeelden gegeven uit het recente verleden, bijvoorbeeld hoe een gemeente een bepaald natuurgebied door een
eenvoudige politieverordening heeft kunnen beschennen. Er wordt verder aangegeven wat binnen ruilverkavelings- en
waterbouwprojekten nog bijgesteld kan
worden ten gunste van amfibieenbiotopen
en wat bosbouwers, wegenbouwers en bedrijven, scholen, tuinierende partikulieren
praktisch kunnen doen om geschikte biotopen te beschennen of nieuwe te kreeren .
De aanleg van poelen wordt uit de doeken
gedaan en de bouw van afschenningen
langs wegen, waar trekkende amfibieen
anders doodgereden zouden worden, de
bouw van tunnels onder wegen en de aanpassingen in goten en putten in wegen die
nodig zijn om te verhinderen dat amfibieen
daarin massaal de dood vinden. Op een
aantal van deze laatste punten bestaat in
Duitsland en Zwitserland een grotere praktijkervaring dan bij ons.
Ook in Nederland is een toenemende belangstelling voor het behoud van poe len en
andere arnfibieenvoortplantingsgebieden
waar te nemen. De op 8 oktober te
Nijmegen gehouden 'poelendag ' , georganiseerd door de Werkgroep Arnfibieen en
Reptielen Nederland, trok een groot aantal
deelnemers en uit de voordrachten was te
vememen dat er al druk geexperimenteerd
wordt met de restauratie en aanleg van
poe len .
Voor diegenen die zich voor natuurbeschenning vanuit deze optiek interesseren
is dit boek een aantrekkelijke bron van
infonnatie waar ongetwijfeld een sterke
stimulans van uitgaat. Maar het is ook aan
te raden voor liefhebbers met een meer
globale belangstelling, omdat het voor
we inig geld een mooi uitgevoerd boek is
met elementaire in forma tie over arnfibieen
in hun natuurlij ke omgeving.
M. Sparreboom

