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EUROPESE ADDERS IN DE
NATUUR
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BLAUWE
Trevor S111itb, E11gla11d.

Trevor Smith hield een boeiende lezing over de verzorging en kweek van een nieuwe, prachtig blauwe
vorm van Baphe taeniura. Door het verloren raken van
het eerst beschreven 'type-exemplaar' is de taxonomische positie van deze vorm helaas niet met zekerheid meer te bepalen zodat het niet duidelijk is of het
hier een aparte ondersoort betreft. Ook is er nog
onduidelijkheid over de precieze vindplaats van deze
soort. Inmiddels is er een kleine kweekgroep gevormd
en zijn de eerste jongen geboren. Deze slang blijkt een
ideale terrariumbewoner te zijn en gezien de prachtige blauwe kleur is het te verwachten dat ze in de toekomst snel aan populariteit zal winnen onder de slangenhouders.

Pedro vertelde dat hij een ontwikkeling doorgemaakt
had van houder van adders in terraria tot adderfotograaf en adderonderzoeker. Nadat hij afgestudeerd was
en vanwege een betaalde baan meer geld overhield om
te reizen, kwam hij voor het eerst adders, die hij tot
dan toe in zijn terraria hield, tegen in de vrije natuur.
Deze ervaring was voor hem de reden om zijn terrariumdieren van de hand te doen en de adders voortaan alleen in de natuur te bezichtigen en te bestuderen. Nadien breidde dit zich uit tot het fotograferen
van adders.
De spreker kwam in contact met de Herpetologische
Studiegroep en vandaaruit met het adderonderzoek in
het Nationaal Park 'De Meinweg'. Samen met enkele
andere onderzoekers probeert hij meer te weten te
komen over de nog vele onbekende aspecten van het
leven van de adder.
De voordracht bestond uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte betrof het leven van de adder (Vipera berus)
van winter tot herfst in het Nationaal Park 'De
Meinweg'. Het tweede deel van de voordracht betrof
een reis door Europa met dia's van de verschillende

Litteratura Serpe11ti11111 • 1996 • jaarga11g 16 • 1111111111er 6

addersoorten en hun biotopen. Er werd niet al te diep
ingegaan op de verschillende addersoorten, de prachtige dia's spraken vaak voor zich.
Met deze voordracht wilde de spreker vooral laten
zien hoe mooi adders in hun natuurlijke omgeving zijn
en dat er ook een andere manier is om zich bezig te
houden met slangen dan alleen het houden in terraria.

• HET VERZORGEN EN KWEKEN VAN ELAPHE SOORTEN
Koert La11geveld, Cantbarel 12, 2925 DJ

• SINFONIE IN SAND UND
STEIN, NAMIBIA
H. Kratze,; Ztvitserla,id.

De heer Kratzer verzorgde een prachtige, professionele dia- en geluidspresentatie over zijn reis door
Namibië. Dit land, gelegen aan de Afrikaanse westkust tussen Zuid-Afrika en Angola, heeft een oppervlakte 20x zo groot als Nederland en slechts 1,5 miljoen inwoners. Indrukwekkende dia's van de natuur,
cultuur, flora en fauna, waaronder slangen uiteraard,
voorzag hij van commentaar.

Krinipe,i a.d. IJssel.

In een veertig minuten durende dia-presentatie besprak
Koert Langeveld ongeveer 20 soorten en ondersoorten slangen van het geslacht Elaphe. Hij opende met
een aantal dia's van een bezoek aan de slangenprocessie te Coccullo (Italië), waarna diverse Europese,
Aziatische en enkele Amerikaanse Elaphes de revue
passeerden.Tussendoor ging Koert aan de hand van
dia's nader in op de huisvesting, hygiëne, kweek en winterslaap van zijn dieren.
Bij de Europese Elaphes gaf hij duidelijk aan dat, met
uitzondering van Elaphe scalaris, al deze dieren sinds
1augustus 1995 op lijstA staan vermeld van de BUDEP,
en derhalve alleen met ontheffing mogen worden
gehouden.

Lillera/11ra Serpe11/111111 • 1996 • Jcrcrrg,111g 16 • 111111111,er 6

