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***
GESCHIEDENIS
De Aruba ratelslang is voor het eerst beschreven in 1887 door Van Lidth de Jeude als Crotalus
horri.dus var. unicolor. Als type lokaliteit is 'Aruba' gegeven, wat verwijst naar het Antilliaanse
eiland Aruba. Van Lidth de Jeude's oorspronkelijke beschrijving was gebaseerd op 4 exemplaren:
2 daarvan waren geconserveerde exemplaren en de andere twee waren toen in leven, maar zijn
nu geconserveerd en dienen als co-typen (Brongersma, 1940).
De soortnaam 'unicolor' is afgeleid van twee Latijnse woorden: unus ( = een) en color ( =
kleur) (Brown, 1978). Deze naam verwijst naar de gebleekte en bijna uniforme kleur en tekening
van volwassen exemplaren.

TAXONOMISCHE STATUS
Zelfs op dit moment bestaan er nog meningsverschillen over het feit of de Aruba ratelslang
een aparte soort is, of slechts een ondersoort van Crotalus durissus. Omdat de meeste herpetologen,
evenals ik, deze ratelslang als een aparte soort beschouwen, heb ik ervoor gekozen deze slang
in dit artikel de volledige soort-status te verlenen. Zoals ik in mijn artikel over Crotalus vegrandis
reeds vermeldde, is de hele 'durissus'-groep van de ratelslangen aan herziening toe (Strimple,
1987). De publicatie van Campbell en Lamar (1988) kan ons de informatie verschaffen, die de
taxonomie van deze ratelslangen als groep en van Crotalus unicolor in het bijzonder, kan
verduidelijken.
Misschien wel de belangrijkste en meest interessante controverse die verbonden is aan Crotalus
unicolor, is de ware identiteit van een ratelslang die in 1905 door Ditmars als Crotalus pulvis
beschreven werd. Het type exemplaar werd naar verluidt gevangen '20 mijl landinwaarts van
Managua, Nicaragua, in een droge, zanderige omgeving' (Ditmars, 1941). De egaal blauw-grijze
kleur van dit exemplaar en de volwassen afmetingen (iets meer dan 92 cm), vertonen een treffende
gelijkenis met bekende exemplaren van Crotalus unicolor.
Gloyd (1936) bekeek deze en andere overeenkomsten en bracht vervolgens Crotalus pulvis
en Crotalus unicolor onder in één soort. Kort daarna trok ook Klauber (1936 b) de identiteit
van Crotalus pulvis in twijfel en verklaarde dat die 'waarschijnlijk gebaseerd was op een albino
Crotalus durissus durissus, maar dat het Crotalus unicolor zou kunnen zijn.' Verdere steun voor
het plaatsen van Crotalus pulvis bij Crotalus unicolor werd door Ditmars gegeven in een brief
aan Gloyd, waarin hij schreef ' ... .ik ben het er mee eens dat de Centraalamerikaanse lokaliteit
nu niet meer passend lijkt, met name tegenover Crotalus unicolor, waarvan bewezen is dat die
op Aruba voorkomt, terwijl er geen bevestigde meldingen vanuit Centraal-Amerika zijn' (Gloyd,
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1940). Ook andere auteurs, waaronder Hoge (1966) en Hoge en Romano Hoge (1981), hebben
de identiteit van Crotalus pulvis in twijfel getrokken.
De verwantschap van Crotalus unicolor met de durissus-groep en met name met Crotalus durissus
terrificus, is al bijna vanaf het moment van de originele beschrijving bekend. Meek (1910) en
Ruthven {1923) vermeldden beide de ratelslangen van Aruba als Crotalus durissus terrificus. Amaral
(1929 b) beweerde, dat Crotalus pulvis Ditmars in feite een 'albinistisch exemplaar van Crotalus
terrificus' was, terwijl Brongersma (1940) Crotalus pulvis beschouwde als 'een afwijkend exemplaar
van Crotalus durissus durissus L..' Ditmars (1941) concludeerde later, dat zijn type-exemplaar
van Crotalus pulvis een albino was van Crotalus terrificus.
Sinds zijn oorspronkelijke beschrijving heeft de Aruba ratelslang een eigen soort-status, Crotalus
unicolor, gekregen van verschillende auteurs, waaronder; Gloyd (1940), Harding en Welch (1980),
Harris en Simmons (1972a, 1972b, 1977, 1978), Kauffeld en Gloyd (1939), Klauber (1936a, 1936b,
1937, 1956, 1972), Phelps (1984), Rosenberg (1987) en Tu (1982).
Er zijn echter ook veel auteurs geweest die deze ratelslang alleen maar een ondersoortstatus
hebben geven. Hierbij horen onder andere; Brattstrom (1964), Brongersma (1940), Brown (1973),
Hoge (1966), Hoge en Romano Hoge (1981), Kilmon en Shelton (1981), Perkins (1951) en Peters
en Orejas-Miranda (1970, 1986).

FYLOGENIE
Fylogenetische 'stambomen' kunnen bruikbare hulpmiddelen zijn om de oorsprong en relaties
van verschillende dieren te verklaren door de evolutie van die groep weer te geven. Diagrammen
waarin de fylogenie van Crotalus unicolor, evenals die van andere soorten in het genus Crotalus,
staat afgebeeld, kunnen worden gevonden in de artikelen van Amaral (1929a), Brattstrom (1964),
Gloyd (1940) en Klauber (1956). Stille (1987) heeft ook nog de relatie tussen Crotalus unicolor
en andere leden van het genus Crotalus weergegeven. In deze studie maak ik gebruik van een
cladogram, gebaseerd op gegevens die verzameld zijn in studies van de huidlijstpatronen van
de dorsale schubben, om de interspecifieke relaties aan te tonen.

BESCHRIJVING

De meeste volwassen exemplaren van Crotalus unicolor zijn egaal gekleurde slangen met weinig
of geen tekening. De geprononceerde richel over de ruggegraat, die zo karakteristiek is voor
ratelslangen van de 'Durissus'-groep, is bij deze soort gereduceerd, vooral bij juvenielen.
Kenmerkend voor Aruba ratelslangen is, dat ze voorkomen in twee kleurfasen. In één daarvan
kan de grondkleur bleekgrijs tot blauwgrijs zijn, in de andere bruin of bleek grijs-bruin. Klauber
(1936) vermeldt als grondkleur wit, crème of geel met grijs. Peterson (pers. med.) heeft exemplaren
gezien in de Houston Zoo die een zeer duidelijke lichte, bruin-oranje grondkleur hadden en
Van Deventer (pers. med.) heeft exemplaren gezien die een roodachtige of geel-bruin gekleurde
rug hadden. Zelfs bij dieren die uitzonderlijk kleurrijk zijn, verbleken de kleuren tijdens de
ontwikkeling. Behalve de uniforme grondkleur hebben de meeste dieren ook nog een variabele
hoeveelheid donkerder grijs pigment, dat er uit ziet als fijne stippels of vlekjes. Vaak is het onderste
deel van het lichaam rose-achtig of oranje-rose van kleur.
Als er bij volwassen dieren een rugtekening te herkennen is, dan bestaat deze uit zwakke,
ruitvormige vlekken die grijs of grijsbruin van kleur zijn. Deze vlekken worden meestal omlijnd
door een enkele (soms een dubbele) rij witte schubben. Wanneer deze vlekken aanwezig zijn,
zijn dit er tusssen de 18 en 28 (gemiddeld 23 of 24 ). Juveniele exemplaren van deze ratelslang
hebben echter meestal een duidelijke rugtekening. Bij sommige dieren zijn de vlekken lichtbruin
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in het centrum en langs de randen donkerder bruin met een duidelijke witte omlijning. Vaak
is er lateraal nog een secundaire serie vlekken aanwezig die tussen de primaire vlekken ligt.
Variatie in rugtekening komt wel voor, zoals bleek bij een vrouwelijk exemplaar dat door
Brongersma (1940) beschreven werd. Dit dier had vlekken die de vorm hadden van sergeantsstrepen
en deze vlekken werden begrensd door licht gekleurde schubben. Een andere variatie is
waargenomen bij bleke of lichtgekleurde exemplaren (VanDeventer, pers. med.). Dit afwijkende
patroon is een abrikooskleurige mid-dorsale streep die ongeveer 3 schubben breed is.
De kop van volwassen dieren heeft meestal dezelfde kleur als de grondkleur. Soms kan er
een patroon van kleine, donkerder grijze, vlekjes of stipjes zichtbaar zijn. Bij juvenielen is er
meestal een duidelijke koptekening aanwezig in de vorm van lichtgekleurde dwarsstrepen over
de frontale schubben en een donkere post-oculaire streep. Paravertebrale strepen kunnen ook
aanwezig zijn (bij de meeste juvenielen en enkele adulten ). Deze strekken zich meestal 1 tot
3 koplengten uit over de nek. Peterson (pers. med.) heeft echter juveniele exemplaren waargenomen
die paravertebrale strepen hadden die zich tot op een derde van de lichaamslengte uitstrekten.
De paravertebrale strepen zijn meestal bruin gekleurd en worden van elkaar gescheiden door
een mediane streep die dezelfde kleur heeft als de grondkleur. Een zeer gedetailleerde beschrijving
van de kleur en de tekening van een juveniele Crotalus unicolor is te vinden in Brongersma (1940).
De ongetekende buikzijde van volwassen en juveniele dieren is kenmerkend wit of crème-kleurig.
De subcaudale regio is donkergrijs of grijs-zwart. Dorsaal is de staart een tint donkerder grijs
dan de grondkleur, deze kleur verandert lateraal in blauwzwart. Vaak kunnen op de staart van
juvenielen, 3-6 dwarsstrepen onderscheiden worden, maar deze vervagen voordat het dier volwassen
is.
BESCHUBBING
Kenmerkend voor Crotalus unicolor is, dat zij 27 rijen schubben heeft om het midden van haar
lichaam. Dit kan variëren tussen 25 en 27. De dorsale schubben zijn gekield, behalve de eerste
paar (1-3) rijen. Het aantal subcaudalia varieert bij mannetjes tussen 26-31 (gem. 28,5) en bij
vrouwtjes tussen 22-25 (gem. 22,8). Hoewel de subcaudalia normaal ongedeeld zijn, zijn er
exemplaren bekend waarbij de laatste paar schubben wél gedeeld zijn. Het aantal ventrale schubben
ligt tussen 155-164 (gem. 159,0) bij mannetjes en tussen 163-170 (gem. 166,5) bij vrouwtjes. Deze
en andere gedetailleerde gegevens over de beschubbing van deze soort zijn te vinden in Brongersma
(1940), Gloyd (1940), Kauffeld en Gloyd (1939), Klauber (1941, 1972) en McCranie (1986).
AFMETINGEN
Als maximale totale lengte van deze soort is 97,0 cm algemeen geaccepteerd. Dit exemplaar,
een mannetje, had een snuit/cloaca lengte van 87,0 cm en een staartlengte van 10,0 cm (Brongersma,
1940). Pope (1944) beweerde dat het grootste exemplaar een totale lengte van 95,25 cm had.
Hij was blijkbaar niet op de hoogte van de eerder vermelde recordlengte. De gemiddelde totale
lengte van volwassen Aruba ratelslangen ligt tussen de 60 en 80 cm.
Zoals wel vaker het geval is bij slangen, zijn er van de Aruba ratelslang enkele meldingen
bekend van exemplaren die aanzienlijk langer waren dan de bovengenoemde recordlengte. Omdat
er van deze meldingen geen bewijs bestaat in de vorm van levende of geconserveerde dieren,
zijn ze niets waard. Wanneer men echter bedenkt dat Crotalus unicolor verwant is met Crotalus
durissus en dat sommige van deze slangen lengtes bereiken van 150-180 cm, is het niet moeilijk
om te geloven dat een Crotalus unicolor langer kan worden dan 97,0 cm. Peterson (pers. med.)
berichtte mij over een beschrijving, die hij had ontvangen, van een exemplaar dat door Julia
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Maduro, een vooraanstaand bioloog op Aruba, in 1942 was gezien in een bron. Dit dier had,
naar verluidt, een totale lengte die duidelijk langer dan 122 cm en waarschijnlijk bij de 152 cm
was. Bovendien vermeldde VanDeventer (pers. med.) een rapport dat hij had ontvangen, over
een exemplaar waarvan de totale lengte dicht bij de 182 cm zou zijn geweest. De afmetingen
die hierboven zijn vermeld waren afkomstig van inwoners van Aruba en hoewel ze zeer
onwaarschijnlijk lijken, moeten ze niet buiten beschouwing worden gelaten, omdat er nog veel
niet bekend is over de levensgeschiedenis van deze ratelslang.
Een nuttig gegeven dat vaak wordt vermeld voor ratelslangen is de staartlengte/totale lengteratio.
Deze waarde wordt normaal gegeven als een decimaal (soms ook als percentage) en geeft aan
hoe groot de staart is in verhouding tot de lichaamslengte. De intraspecifieke ratio's liggen meestal
binnen een klein gebied, maar de interspecifieke ratio's kunnen aanzienlijk variëren. De
staartlengte/totale lengteratio's voor Crotalus unicolor kunnen variëren tussen 0,101-0,112 bij
mannetjes en tussen 0,070-0,080 bij vrouwtjes. Deze waarden zijn vermeld in, of kunnen berekend
worden uit gegevens in Brongersma (1940), Gloyd (1936,1940), Kauffeld en Gloyd (1939) en
Klauber (1956).
Aruba ratelslangen doen het redelijk goed in gevangenschap, wat blijkt uit het feit dat een
exemplaar in de San Diego Zoo 14 jaar en 10 maanden oud werd (Bowler, 1977). Peterson (pers.
med.) informeerde mij over een exemplaar in de Houston Zoo waarvan bekend was dat het
14-15 jaar oud was bij overlijden, en over een vrouwelijk dier in de Brownsville Zoo waarvan
men dacht dat het 16-17 jaar oud was.

VERSPREIDING
Crotalus unicolor is endemisch op het eiland Aruba, dat ongeveer 20 mijl uit de NW-kust van
Venezuela, in de Caraibische zee, ligt. Aruba is een klein vulkanisch eiland met een oppervlak
van ongeveer 70 vierkante mijl. Het is een van de vele eilanden die samen de Nederlandse Antillen
vormen. De feitelijke verspreiding van deze soort is beperkt tot het zuidelijke uiteinde van het
eiland. Peterson neemt, nadat hij met vele eilandbewoners over het verspreidingsgebied van
deze soort heeft gesproken, aan, dat het totale gebied dat door deze slangen bewoond wordt,
ongeveer 7-10 vierkante mijl beslaat (Peterson, pers. med.). Hudson (1984) verklaarde dat 'hun
home range gereduceerd is tot slechts 7 vierkante mijl onverstoord leefgebied.'
De Aruba ratelslang is niet algemeen op het eiland, hoewel de inwoners zeggen haar toch
met enige regelmaat te zien. Porras (pers. med.) meldde, dat een persoon die Aruba bezocht
in 1986, er in slaagde een enkel exemplaar te vangen. Buiten dit hebben de laatste paar expedities
naar Aruba, op zoek naar Crotalus unicolor, geen enkel exemplaar opgeleverd, hoewel Odum
(pers. med.) wel een paar vervellingshuidjes vond. Hudson (1984) beweerde, dat 'de zeldzaamheid
van Crotalus unicolor te wijten is aan menselijk ingrijpen (oliewinning, toerisme) en aan vernietiging
van de habitat door de inheemse geitenpopulatie.' Odum (1987b) meldde dat 'het gebied waar
de overgebleven populatie van Crotalus unicolor nu voorkomt, is benoemd tot natuurgebied en
dat daar alle veranderingen aan de habitat nu verboden zijn.'

HABITAT
Aruba kan het beste omschreven worden als een dor, droog en rotsachtig gebied dat relatief
onvruchtbaar is. Peterson, die tweemaal op het eiland geweest is, karakteriseerde de gehele
habitat als een erg heuvelachtige doornstruikgemeenschap, zoals deze door Sarmiento (1976)
gedefinieerd wordt. Een gedeelte van de schaarse vegetatie op dit eiland bestaat uit geïntroduceerde
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soorten agaven en ocotillo (Peterson, pers. med.). Naar verluidt is er een korte regentijd van
november tot maart.
Enkele auteurs hebben er op gewezen dat Aruba in pre-Colombiaanse tijden eigenlijk dicht
bebost moet zijn geweest (Klauber, 1956, Harris en Simmons, 1978). Klauber (1956) heeft na
het bestuderen van deze verslagen verklaard dat ' ... de bomen zijn gekapt voor houtskool en
de erosie herbebossing heeft voorkomen.' Dit kan schijnbaar niet bevestigd worden en sommige
mensen zijn het hier ook niet mee eens. Zij geloven dat dit gebied wel enige ontbossing heeft
ondergaan, maar dat het nooit 'dicht bebost' is geweest (Peterson, pers. med.).
Binnen hun beperkte verspreidingsgebied op het eiland, is Crotalus unicolor in de regentijd
regelmatig door eilandbewoners gevonden, in de arroyos die verspreid liggen tussen de heuvels
(Peterson, pers. med. ). Deze mensen vertelden eveneens dat ze deze ratelslangen vaak zien,
liggend op de takken van struiken op ongeveer 30-60 cm boven de grond.
VOEDSEL
Over het voedsel van deze ratelslangen is in de literatuur verbazingwekkend weinig bekend.
Klauber (1972) meldde dat in het wild levende Crotalus unicolor de voorkeur geeft aan konijnen
en hagedissen. Peterson (pers. med.) en VanDeventer (pers. med.) zagen, toen ze het eiland
bezochten in 1982, de grootste dichtheid aan hagedissen (genera Ameiva en Cnemidophorus)
die ze ooit hadden gezien. Ze meldden eveneens dat ze 's nachts konijnen (endemisch op Aruba)
en muizen hadden gezien rondom de plaatselijke vuilstortplaatsen en op de wegen. Deze dieren
vormen ongetwijfeld het grootste deel van het dieet van Crotalus unicolor. Er dient op gewezen
te worden dat, hoewel er geen gegevens bestaan over het eten van vogels of hun jongen door
deze slangen, dit wel tot de mogelijkheden behoort, aangezien de slangen gezien worden op
lage takken, waar ook vogelnesten gevonden kunnen worden (Peterson, pers. med. ). Niettemin
zullen in gevangenschap levende exemplaren, zowel adulten als juvenielen, probleemloos gevoerd
kunnen worden met muizen en ratten.

HABITATGEDRAG
Verslagen over het gedrag van deze slangen kunnen gevonden worden in Gloyd (1940), Kauffeld
en Gloyd (1939), K.lauber (1956) en Moore et al. (1968). Deze auteurs beschouwden Crotalus
unicolor als niet-agressief, maar wezen er op dat zij wel bereid is zich te verdedigen, vooral wanneer
zij uitgedaagd wordt. Peterson, die vele jaren met deze soort heeft gewerkt, omschreef hun gedrag
als 'flegmatisch' (Peterson, pers. med. ).
In de afgelopen tien jaar zijn verschillende Elapidae, Viperidae en Crotalidae gebruikt voor
onderzoek van het gedrag dat bekend staat als strike-induced chemosensory searching (afgekort
SICS). Twee van deze recente studies, uitgevoerd door Chiszar et al. (1985) en O'Connel et
al. (1982), hadden exemplaren van Crotalus unicolor samen met andere Crotalidae en Viperidae
als onderwerp. Bij het eerste onderzoek maakte men gebruik van reeds lang in gevangenschap
levende dieren, terwijl men bij het tweede onderzoek jonge dieren van 12-18 maanden oud gebruikte.
Vreemd genoeg is de grootste vijand van de Aruba ratelslang niet de mens, zoals dat normaal
het geval is bij reptielen. Peterson (pers. med.) heeft gemerkt, dat de eilandbewoners deze slangen
niet doden wanneer zij ze in het wild tegenkomen. De voornaamste vijanden van Crotalus unicolor
zijn roofvogels zoals de caracara (Peterson, pers. med. ).
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GIF

Wanneer men de nauwe verwantschap met Crotalus durissus en met name met Crotalus durissus
terrificus in beschouwing neemt, lijkt het niet onredelijk om aan te nemen, dat Crotalus unicolar
een sterk gif bezit, dat een sterke neurotoxische werking kan hebben. Recentelijk heeft Glenn
(pers. med.) aangetoond, dat de samenstelling van het gif van Crotalus unica/or inderdaad een
sterke gelijkenis vertoond met dat van Crotalus vegrandis en Crotalus durissus terrificus.
Literatuur over de samenstelling en toxiciteit van het gif van Crotalus unicolor is er vrijwel
niet. Klauber (1956, 1972) suggereerde dat deze ratelslangen niet tot de soorten behoorden die
een haemorrhagisch gif bezitten. Glenn en Straight (1982) verklaren, dat ze 'er niet in geslaagd
zijn een enkel toxicologisch rapport betreffende Crotalus unica/or te vinden.' Gelukkig zijn er
enkele publicaties in voorbereiding die de componenten en de toxiciteit van het gif van Crotalus
unicolor zullen behandelen (Glenn, pers. med.).
De combinatie van grote afmeting en sterk gif, kan deze slang tot een potentieel gevaarlijke
soort maken. Glenn en Straight (1982) verklaarden: 'het grootst bekende exemplaar is 95 cm
lang (Klauber, 1956) en moet daarom als gevaarlijk beschouwd worden, vooral wanneer blijkt
dat de toxiciteit van het gif gelijk is aan die van de Crotalus durissus-vormen.'

VOORTPLANTING
Baltsgedrag (in gevangenschap) bij de Aruba ratelslang is waargenomen gedurende de maanden
juli tot oktober (Carl et al., 1982). De feitelijke paring is (in gevangenschap) gezien in de maanden
september en oktober (Carl et al.,1982; Klauber, 1971).
De geboorte heeft (in gevangenschap) plaats gevonden in de maanden april, mei, juni, juli
en september, waarbij mei en juni de meest voorkomende maanden zijn (Carl et al., 1982; Kauffeld
en Gloyd, 1939; Klauber, 1972). De grootte van de worp kan variëren tussen 2 en 15 jongen,
het gemiddelde is echter 10 of minder. Peterson (pers. med.) wees erop, dat de worpgrootten
die door Carl et al. (1982) gegeven worden, aanzienlijk kleiner zijn dan de, door andere auteurs
waargenomen grootten. Hij meent, dat dit hoofdzakelijk te wijten is aan de inteelt die optreedt
bij deze soort.
Bij de geboorte kan de totale lengte van de jongen (inclusief de jongen die doodgeboren zijn)
variëren van 23,0-29,0 cm. K.lauber (1956) gaf als de gemiddelde lengte bij de geboorte, een
lengte van 23,5 cm aan. Kauffeld en Gloyd (1939) vermeldden een worp van 12 jongen in de
Staten Island Zoo. Vijf van de 12 jongen waren of dood geboren of stierven kort na de geboorte
(zoals ook de moeder), de 7 overgebleven jongen werden na de dood van het vrouwtje verwijderd.
Metingen aan 4 van deze jongen (1 mannetje, 3 vrouwtjes) leverden het volgende op; het mannetje
had een totale lengte van 20,1 cm, bij de 3 vrouwtjes lag deze tussen de 18,7 en 20,5 cm. Van
alle 12 jongen wordt aangenomen dat ze te vroeg geboren zijn, omdat bij de mannetjes de
hemipenes uitgestulpt waren bij de geboorte.
Klauber (1956) en Perkins (1951) beschreven de resultaten van een toevallige hybridisatie
tussen een vrouwelijke Crotalus unicolar (Perkins gebruikt de naam Crotalus durissus unicolar)
en een mannelijke Mohave ratelslang, Crotalus scutulatus scutulatus, in de San Diego Zoo. Een
copulatiedatum werd niet vermeld, maar het vrouwtje bracht uiteindelijk, op 10 juni 1948, 4
jongen ter wereld (3 mannetjes en 1 vrouwtje). Deze nakomelingen, die het meest op de vader
leken, werden minstens 6 jaar in gevangenschap in leven gehouden. In oktober 1950 werd bij
deze hybriden baltsgedrag waargenomen en er vond een paring plaats op 9 november. Het vrouwtje
uit dit nest bracht vervolgens, op 28 april 1951, 5 levende jongen ter wereld, daarnaast was er
een doodgeboren jong en een onbevrucht ei (Perkins, 1951 ). In de daaropvolgende jaren zorgde
dit vrouwtje voor nog 4 nesten jongen, die in grootte varieerden van 5-14 (inclusief doodgeboren
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jongen en onbevruchte eieren). Nadere informatie over deze jongen kan gevonden worden in
Klauber (1956,1972).

STATUS
De Aruba ratelslang is op 22juni 1983 door de United States Fish and Wildlife Service geregistreerd
als bedreigde soort. Deze status is tot op heden niet veranderd (U.S. Gov.,1987).
Op dit moment krijgt de Aruba ratelslang aandacht van het Species Survival Plan (SSP). Dit
is een programma dat ontwikkeld is door de American Association of Zoological Parks and
Aquariums (AAZPA). Oorspronkelijk waren er 5 soorten reptielen opgenomen in het SSPprogramma, één daarvan was de Aruba ratelslang (Hudson, 1984). Peterson (pers. med.) was
degene die deze ratelslang heeft voorgedragen bij de SSP voor opname in hun programma. Dit
voorstel werd eind 1982 aangenomen.
Elke soort in het SSP-programma heeft een soort-coördinator en een stamboekhouder. Andrew
Odum, de soort-coördinator voor het SSP-programma van Crotalus unicolorverklaarde, dat het
'één van de belangrijkste doelen van elk SSP-programma is, om een hulpmiddel te zijn dat gebruikt
kan worden om te helpen bij het redden van een, in het wild levende, populatie van een bepaalde
soort' (Odum, 1987b ).
Eén van de taken van elk SSP-programma is het inventariseren van de in gevangenschap
levende populatie. Volgens Odum (1987b) 'bedraagt de totale in gevangenschap levende populatie
van Crotalus unica/or, zoals deze in de stamboek database vermeld staat, 107 dieren (50 mannetjes,
52 vrouwtjes en vijf waarvan het geslacht niet bekend is).' Deze dieren zijn ondergebracht in
twaalf verschillende instituten (Odum, 1987b ).
Odum (1987b) schreef dat de oorspronkelijke kweekgroep, waar al deze dieren van afstammen,
bestond uit zes dieren die in het begin van de jaren '70 geïmporteerd zijn en dat een van de
twee vrouwtjes uit deze groep zich tot op heden niet heeft voortgeplant. Het resultaat hiervan
is dat er inteelt is gaan optreden en dat dit door zal blijven gaan tenzij er onverwante Crotalus
unica/or uit het wild aan de kweekgroep toegevoegd worden. De Houston Zoo heeft plannen
om in de toekomst te proberen twee Crotalus unica/or te importeren, maar dit zal niet plaatsvinden
voordat de hierna vermelde studie afgerond is (Odum, 1987b).
Odum (1987a, 1987b, pers. med.) maakte melding van de plannen voor een éénjarige studie
naar deze ratelslang in het wild. Het doel van deze studie is volgens Odum (1987a):
1: onderzoek naar de levensgeschiedenis van Crota/us unica/or in zijn natuurlijke omgeving;
2: het bepalen van het aantal dieren en het bekijken van de huidige situatie van de populatie.
Bij dit onderzoek zal onder andere gebruik gemaakt worden van slangen met chirurgisch
geïmplanteerde zendertjes, zodat de dieren met behulp van radio-ontvangers gevolgd kunnen
worden (Odum, 1987a, pers. med.).
Er dient op gewezen te worden, dat de in gevangenschap levende populatie van de Aruba ratelslang
enkele verliezen heeft geleden door een paramyxovirus. Dit virus, dat in het hele land collecties
Viperiden en Crotaliden heeft aangetast, is uitermate besmettelijk en vaak fataal. Jacobson (pers.
med.) en Gaskin (pers. med.) spraken hun zorg uit over en waarschuwden tegen het uitzetten
van in gevangenschap levende dieren, in het wild. Met name wanneer deze dieren of niet getest
waren of positief waren bevonden met betrekking tot dit virus. Hoewel dit virus naar alle
waarschijnlijkheid afkomstig is uit het wild (Gaskin, per. med.), is het vrijlaten van Crotalus unica/or
in de wilde populatie (die nog niet getest is) op dit moment af te raden, gezien het beperkte
verspreidingsgebied van deze soort en de rampzalige gevolgen die dit virus kan hebben op de
wilde populatie.
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