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Dossier: de levende giftige dieren in de tentoonstelling
Hieronder krijgt u een overzicht van alle levende giftige dieren uit de tentoonstelling GIF met meer informatie over elk dier. Het
overzicht volgt de codes uit de parcoursbeschrijving (rubriek 3) in het didactische dossier. Dezelfde codes zie je ook op het plan:
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Texaanse ratelslang - Crotalus atrox (3.1)
Waarschuwing
Houding: kronkelen
en kop oprichten
Geluid: ratelen

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet bedreigd
Lengte: 1,2 m tot 1,5 m, uitzonderlijk tot 2 m
De Texaanse ratelslang behoort tot de familie van de adders (Viperidae). Meer specifiek is het een groefkopadder. Die zijn herkenbaar aan het groeforgaan, een opening tussen de schubben aan elke zijde van de kop, meer bepaald tussen het oog en het neusgat.
Het groeforgaan is een temperatuurzintuig waarmee de Texaanse ratelslang de warmtestraling van een prooi kan waarnemen.
Op die manier is deze slang er toe in staat zelfs in het donker een dodelijke beet toe te dienen.
De Texaanse ratelslang heeft een redelijk dik lichaam, een korte staart en een brede, driehoekige kop. Deze slang kan gelig grijs,
bleekblauw, rozig of lichtbruin zijn. Op het midden van zijn rug bevinden er zich donkere diamantvormige vlekken die wit omrand
zijn. In de nek gaan deze vlekken over in twee donkere strepen. Oplettende bezoekers zullen merken dat de Texaanse ratelslang in
de GIF-tentoonstelling eerder een witte kleur heeft. Dat komt omdat het hier om een albino gaat. De Texaanse ratelslang heeft zijn
naam te danken aan de ratel aan het eind van zijn staart. Dit hoornachtig uiteinde is opgebouwd uit losse segmenten en na elke
vervelling komt er een nieuw segment bij. Bij de geboorte heeft de Texaanse ratelslang nog geen ratel, maar de ratel van volwassen exemplaren kan uit wel tien segmenten bestaan. Met deze ratel jaagt de Texaanse ratelslang eventuele vijanden schrik aan en
waarschuwt hij voor een dodelijke beet.
De Texaanse ratelslang is een agressieve slang die zich snel opgejaagd voelt. Voor de mens is deze slang echter vooral gevaarlijk
wanneer hij wordt uitgedaagd. Hij zal niet snel aanvallend bijten, maar doet dit eerder vanuit een verdedigingsreflex. Het gif van de
ratelslang is krachtig en veroorzaakt bloedingen en de dood, ook bij de mens. Het is één van de dodelijkste slangen in de Verenigde
Staten en Mexico. De Texaanse ratelslang jaagt ’s nachts op kleine zoogdieren en vogels en soms ook op reptielen, amfibieën en
zelfs vissen en ongewervelde dieren. Na een beet blijven de tanden vaak in de prooi achter, maar deze tanden worden twee tot vier
keer per jaar vervangen door reservetanden. De Texaanse ratelslang eet slechts om de drie tot vier weken. Tijdens de winter houdt
deze slang een winterslaap.
De Texaanse ratelslang komt voor in west- en centraal-Texas, in het zuiden van New Mexico, Arizona en California en tot in centraalMexico. Hij bewoont droge, rotsachtige tereinen die begroeid zijn met struiken waar hij zich voornamelijk verstopt in rotsgaten of
muizenholen.
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Gewone pofadder - Bitis arietans (3.2)
Geluid: luid sissen
Houding: kronkelen , blazen

Waarschuwing

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet geëvalueerd
Lengte: gemiddelde lengte 1 m, individuen tot 1,90 m gerapporteerd
De gewone pofadder behoort tot de familie van de adders (Viperidae) en is één van de dodelijkste en meest agressieve slangen
ter wereld. Deze slang komt voor in de Afrikaanse savanne en graslanden en is waarschijnlijk de meest voorkomende en de meest
wijdverspreide slang op het Afrikaanse continent. De pofadder dankt zijn naam aan het feit dat deze slang een luid sissend (poffend)
geluid maakt door zijn lichaam te vullen met lucht en dat daarna weer vrij te laten. Hij doet dit wanneer hij zich bedreigd voelt.
De gewone pofadder veroorzaakt jaarlijks de meeste dodelijke slachtoffers in Afrika, meer dan de zwarte mamba. Waarschijnlijk is dit
het gevolg van zijn wijdverspreid voorkomen en zijn aanwezigheid in dichtbevolkte gebieden. Het gif van de pofadder is cytotoxisch
en veroorzaakt interne bloedingen waardoor slachtoffers binnen het half uur kunnen sterven.
De gewone pofadder is herkenbaar aan twee donkere banden op zijn kop: eentje bovenop zijn kop en de tweede tussen zijn ogen.
Het kleurenpatroon van deze slang verschilt naargelang zijn geografisch voorkomen en varieert tussen geel, lichtbruin, oranje of
roodbruin met donkerbruine tot zwarte v- of u-vormige patronen. De buik is wit of geel met enkele donkere vlekken. Zijn uiterlijke
kenmerken zorgen ervoor dat hij goed gecamoufleerd is. Dit voordeel gebruikt hij zowel om zelf te jagen als om zichzelf te beschermen tegen vijanden zoals wrattenzwijnen, honingdassen en andere slangen.
Deze slang jaagt voornamelijk ’s nachts en valt aan vanuit een hinderlaag. Zijn dieet bestaat uit kleine zoogdieren, vogels, amfibieën
en hagedissen. Hoewel deze slang zich nogal traag voortbeweegt, heeft hij een zeer agressieve beet en mogelijk zelfs de snelste
beet in de wereld. Binnen 0,25 seconden kan hij zowel voorwaarts als zijwaarts bijten. Nadat de gewone pofadder zijn prooi gebeten
heeft, laat hij hem los en laat hij het gif in werking treden. Daarna spoort hij zijn prooi op via zijn goede reukvermogen.
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Blauwe pijlgifkikker - Dendrobates azureus (4.1)
Waarschuwing
Kleur: felle kleur

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet geëvalueerd
Lengte: 4-4,5 cm
De blauwe pijlgifkikker behoort tot de familie van de pijlgifkikkers (Dendrobatidae). Pijlgifkikkers danken hun naam aan het feit dat
indianen uit tropische regenwouden zulke kikkers gebruiken om hun pijlen giftig te maken. Ze doen dit door de pijlen over de giftige
slijmhuid van de kikkers te wrijven of door gifdruppels op te vangen nadat de kikkers eerst boven een vuur geroosterd worden. Deze
giftige pijlen worden dan met blaaspijpen op kleine dieren afgeschoten. Ze hebben een verlammend tot dodelijk effect. De blauwe
pijlgifkikker wordt echter niet voor deze doeleinden gebruikt.
Pijlgifkikkers zijn van nature niet giftig, maar halen hun gif uit hun voedsel. Ze eten giftige mieren, termieten en kevers waarna ze dat
gif in hun lichaam opslaan. Die kevers en mieren zijn op hun beurt giftig door het eten van giftige planten. De pijlgifkikkers in deze
expo zijn niet giftig, omdat hun dieet is aangepast. Pijlgifkikkers kunnen hun gif niet actief toedienen aangezien ze niet beschikken
over een speciaal aangepaste apparaat (zoals giftanden bij slangen). Hun huid zit echter vol gifklieren en contact met dit gif via
een wonde of via de slijmvliezen leidt bij vele dieren tot de dood. Het gif van de blauwe pijlgifkikker is enkel gevaarlijk als het in de
bloedbaan terechtkomt en is niet sterk genoeg om een mens te doden. Aangezien pijlgifkikkers in gevangenschap een aangepast
dieet krijgen zijn ze dan ook meestal niet giftig, maar toch wordt voorzichtigheid steeds aangeraden. De blauwe pijlgifkikker eet naast
insecten ook slakken en mijten.
De blauwe pijlgifkikker heeft een zeer kenmerkende diepblauwe kleur met zowel grote als kleine zwarte stippen op zijn rug en flanken. Die felle kleur gebruikt hij om predatoren af te schrikken en kenbaar te maken dat hij giftig is. Het is één van de grotere soorten
pijlgifkikkers (tot 4,5 cm lang) met lange, dunne poten.
De blauwe pijlgifkikker is een endemische soort in Suriname en komt enkel voor aan de voet van het Vier Gebroeders Gebergte op
de Sipaliwinisavanne. Deze dieren hebben een zeer klein leefgebied aangezien ze leven in tropisch woud dat in deze regio zeer
beperkt aanwezig is. Zowel het gebergte als de savanne zijn te droog en bevatten te weinig bomen. Je vindt de blauwe pijlgifkikker
vooral terug op rotsen bij het water. Vermoedelijk leven er meer exemplaren van deze soort in gevangenschap dan in het wild.

Gif - fiches dieren

5

Wasachtige apenkikker - Phyllomedusa sauvagii (4.2)
Waarschuwing
Kleur: felle kleur

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet bedreigd
Lengte: tot 7,5 cm, vrouwtjes zijn tot 25% groter dan mannetjes
De wasachtige apenkikker is een kikker uit de familie van de boomkikkers (Hylidae). Boomkikkers komen wereldwijd voor, maar de
meeste soorten vind je in Amerika. De wasachtige apenkikker leeft in Zuid-Amerika, meer specifiek in het oosten van Bolivia, het
noorden van Paraguay en Argentinië en het zuidwesten van Brazilië.
Deze eerder kleine boomkikkers hebben een slank lichaam en dunne poten. De vingers en tenen van boomkikkers eindigen in schijfjes, zogenaamde hechtschijfjes. Deze kleverige vinger- of teentoppen werken als zuignappen waarmee ze zich makkelijker kunnen
vastklemmen. Zij kunnen zich zo aan twijgen vastklampen, aan de onderkant van grote bladeren of aan andere gladde oppervlakken.
Zo springen en landen ze heel precies, als apen tussen het gebladerte en de takken.
De wasachtige apenkikker komt voor op vegetatie in de buurt van tijdelijke lagunes of meren. Deze boomkikker heeft zich volledig
aangepast aan een leven in de bomen en hoeft zelfs niet naar de grond terug te keren om te broeden. Tijdens het regenseizoen
maken ze een nest van bladeren dat boven het water hangt en waarin de eieren worden gelegd. Wanneer de kikkervisjes uitkomen,
vallen ze dan in het water waar ze verder ontwikkelen.
De wasachtige apenkikker is een zeer rustige soort die tijdens de dag in de zon zit met opgetrokken poten en ’s nachts op verscheidende insecten jaagt. Deze kikker scheidt gif af via zijn huid om zich te verdedigen tegen predatoren. Voor de mens is contact met
deze kikker ongevaarlijk. Het gif bevat een pijnstiller die 40 keer sterker is dan morfine en is energieopwekkend. Het gif werd illegaal
als pepmiddel voor renpaarden gebruikt.
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Goudgele pijlgifkikker - Phyllobates terribilis (4.3)

Waarschuwing
Kleur: felle kleur

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: bedreigd
Lengte: 5-5,5 cm
De goudgele pijlgifkikker behoort tot de familie van de pijlgifkikkers (Dendrobatidae). De goudgele pijlgifkikker is de meest giftige
kikker ter wereld. Deze kikker bevat batrachotoxine, dit is de op één na giftigste stof in de natuur. Dit gif komt slechts in drie kikkers
(geslacht Phyllobates) en drie vogels (Pitohui dichrous, Pitohui kirhocephalus en Ifrita kowaldi) voor. Het is zo geconcentreerd dat de
hoeveelheid gif van één exemplaar de dood van 10 volwassen mannen kan veroorzaken. Dit gebeurt echter enkel wanneer het gif in
de bloedbaan terecht komt. Wanneer je deze kikker in het wild zou aanraken zal dit enkel tot een branderig gevoel leiden. Aangezien
pijlgifkikkers in gevangenschap een aangepast dieet krijgen, zijn ze dan ook meestal niet giftig, maar toch wordt voorzichtigheid
steeds aangeraden.
De goudgele pijlgifkikker heeft een egaal knalgele, oranje of muntgroene kleur met enkele onregelmatige zwarte stipjes op de
flanken, de buik en de uiteinden van de tenen. Het is de grootste pijlgifkikker met een lengte tot 5,5 cm bij volwassen exemplaren.
Deze soort is endemisch in Colombia en komt enkel voor in de vochtige tropische wouden van de zuidoostelijke regio’s Cauca en
Valle del Cauca.
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Chinese vuurbuikpad - Bombina orientalis (4.4)
Waarschuwing
Kleur: felle kleur

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet bedreigd
Lengte: tot 5 cm
De vuurbuikpadden zijn nauwelijks 5 cm groot. De mannetjes soms niet groter dan 2,5 cm. Ze hebben een duidelijk verschillend
kleurpatroon op rug- en buikzijde. Bij dreiging steken ze de kop omhoog, krommen de rug, gaan hoog op de poten staan en tonen zo
de vuurrode buik. Tevens komt uit klieren in zijn huid een witte, bijtende gifstof die zeer sterk ruikt. Het gif dringt niet door de huid. Als
het gif in contact komt met de mond, de ogen of wondjes in de huid kan het wel leiden tot irritatie. Pas gevangen vuurpadjes raken
onmiddellijk overdekt met wit schuim en alleen de uitwaseming veroorzaakt hevige niesbuien en tranende ogen.
Hun prooien zijn insecten, wormen, slakken. Deze padden behoren tot de familie van rondtongpadden, d.w.z. de tong zit rondom in
de bek vast en kan niet worden uitgeslagen. Ze moeten de prooi ophappen en komen daarvoor ’s nachts op het land.
Deze dieren kennen weinig vijanden gezien de grote aantallen op sommige plaatsen. Ze maken muzikale stemgeluiden die in de
voortplantingstijd hoorbaar zijn. Het mannetje neemt het vrouwtje vast rond de lendenen om zo de eitjes te bevruchten. Die eitjes
worden klevend aan waterplanten afgezet.
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Chinese vuurbuiksalamander - Hypselotriton orientalis (4.5)
Waarschuwing
Felgekleurde buik

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet bedreigd
Lengte: vrouwtjes gemiddeld 8 cm en mannetjes 6 tot 6,5 cm
De Chinese vuurbuiksalamander behoort tot de familie van de echte salamanders (Salamandridea), een grote familie uit het noordelijke halfrond met vele soorten. Deze soort komt enkel voor in het zuiden van China op een hoogte van 30 tot 1000 m. Je vindt ze
terug in sloten, beken, rijstvelden, vijvers en ondergelopen velden in bergvalleien. Algemeen geldt dat het water koud en stil moet
zijn, beschaduwd door gras en de modderbodem vrij van stenen.
De Chinese vuurbuiksalamander is een kleine salamander met platte staart en duidelijke kleurverschillen tussen rug- en buikzijde.
Het lichaam is meestal zwart terwijl de buik oranjerood is met zwarte vlekken. Exemplaren met een bruine of grijze kleur komen ook
voor. Sommige dieren vertonen op hun rug nog een oranjebruine streep of oranje tot witgrijze stipjes op de flanken. De huid is relatief
glad in vergelijking met andere vuurbuiksalamanders.
Over het voedsel van de Chinese vuurbuiksalamander is weinig geweten, maar waarschijnlijk eet deze soort kleine aquatische
ongewervelde dieren zoals wormen, amfibielarven en -eitjes en insectenlarven.
Deze salamander kan gif vrijlaten via gifklieren aan de zijkant van zijn kop. Voor de mens is het gif enkel gevaarlijk bij het inslikken,
maar dan kan het zelfs dodelijk zijn. Aangezien het gif niet door onze huid kan dringen, is het aanraken van de Chinese vuurbuiksalamander enkel vervelend wanneer het gif in contact komt met de ogen, de mond of wondjes. Het kan dan zorgen voor extreme
irritatie of gevoelloosheid.
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Roofwants - Platymeris biguttatus (5.3)
Waarschuwing

Kleur: gele dwarsbanden
op poten

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet geëvalueerd
Lengte: tot 4 cm
Roofwantsen danken hun naam aan de vaardigheid waarmee ze hun gekozen prooien grijpen en doden. Alle roofwantsen zijn carnivoren en actieve en bekwame jagers. Ze zijn in het bezit van een paar krachtige voorpoten om de prooi te grijpen. Aan het eind van
deze poten hebben ze kleverige kussentjes bedekt met duizenden kleine haartjes. Deze kussentjes hechten zich als klitten aan het
slachtoffer.
Een roofwants eet graag kakkerlakken, krekels, vliegen, kevers en rupsen, die hij verlamt door met zijn steeksnuit (rostrum) giftig
speeksel in te spuiten. Net als bij de reuzewaterwants zorgen enzymen in het speeksel voor een uitwendige vertering van de prooi
waarna de roofwants de ontstane vloeistof opzuigt. Wanneer een roofwants zich bedreigd voelt, zal hij zijn steeksnuit ook als verdediging gebruiken. Zijn beet is voor de mens pijnlijker dan een bijensteek, maar meestal ongevaarlijk. Daarnaast is de roofwants
echter ook in staat zijn gif weg te spuiten (tot 30 cm ver) en dit kan bij de mens tijdelijke blindheid veroorzaken.
Deze roofwants komt voor in de vochtige tropische regenwouden van Afrika. Je vindt ze voornamelijk in holle boomstronken en rottend hout. Het is een zwart dier met twee witte tot geelachtige stippen op de vleugels. De poten worden aan de bovenzijde gekleurd
door een gele band. Jonge exemplaren hebben eerder een roodbruine kleur. Wanneer deze roofwants vervelt, is hij kortstondig fel
oranjerood met gele poten.
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Reuzewaterwants - Lethocerus sp. (5.4)
Waarschuwing

geen waarschuwingssignalen

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet geëvalueerd
Lengte: meeste soorten tussen 4,5 en 9 cm, sommige soorten tot 12 cm
Reuzewaterwantsen komen voor in de tropische, subtropische en warm gematigde regio’s verspreid over de hele wereld. Reuzewaterwantsen behoren tot een geslacht dat meerdere soorten omvat. De grootste diversiteit in soorten vind je in Noord-, Midden- en
Zuid-Amerika. In Europa komt slechts één soort voor, in Afrika en Australië twee en in Azië drie soorten.
Reuzewaterwantsen zijn predatoren die alles eten dat klein genoeg is om met hun voorpoten vast te grijpen: in water levende geleedpotigen, slakken, kleine visjes, kikkervisjes, kikkers en zelfs kleine vogels. Ze overmeesteren hun prooi door via hun steeksnuit
(rostrum) giftig speeksel te injecteren. De enzymen in dit speeksel doden de prooi en helpen ook bij de uitwendige vertering van de
prooi. Wanneer het binnenste van de prooi verteerd is, zuigen de reuzewaterwantsen de ontstane vloeistof op met hun bek. Reuzewaterwantsen gebruiken hun steeksnuit ook wel als verdediging. Een steek van deze wantsen is zeer pijnlijk voor mensen, maar trekt
na een paar uur meestal vanzelf weer weg.
De reuzewaterwantsen leven in vijvers en de ondiepe randen van meren met ondergedompelde vegetatie. Volwassen exemplaren
worden door het licht aangetrokken en worden zo soms aangetroffen op de grond onder straatverlichting. Tijdens het broedseizoen
vliegen ze rond om een partner te vinden. Dan worden ze ook vaak door elektrisch licht afgeleid. Dit leidt soms tot de ‘invasie’ van
buitenverlichting dicht bij water.
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Roodklauwschorpioen - Pandinus cavimanus (5.6)
Waarschuwing
Houding: start in
de lucht steke

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet geëvalueerd
Lengte: ongeveer 15 cm
De roodklauwschorpioen behoort tot de familie Scorpionidae, een familie binnen de orde van de schorpioenen. Schorpioenen zijn
spinachtigen en er bestaan ongeveer 1800 verschillende soorten. Schorpioenen zijn één van de weinige groepen dieren waarvan de
verschillende soorten er ongeveer allemaal hetzelfde uitzien. Het zijn ook de enige dieren die een naaldachtige toedieningsapparaat
aan het uiteinde van hun lichaam hebben zitten dat met gifklieren is verbonden. Kenmerkend aan schorpioenen is hun langgerekte
lichaam, hun grijpscharen en hun dikke ‘staart’ met gifstekel.
De roodklauwschorpioen heeft een zwart lichaam met eventueel een rode tint op de rug. De klauwen van deze schorpioen kunnen
sterk rood gekleurd zijn of een rode schijn hebben naar gelang de plek waar ze voorkomen. De roodklauwschorpioen komt enkel voor
in Oost-Afrika (Tanzania, Oost-Congo en Kenia) en is redelijk agressief. Hoewel hij graag steekt, zal hij zich toch meestal met zijn
grote scharen verdedigen. Deze schorpioen is dan ook slechts mild giftig en zijn steek is vergelijkbaar met een bijensteek. De roodklauwschorpioen eet kleine insecten zoals krekels en sprinkhanen. Deze soort komt in het wild vaak voor in groep, maar in gevangenschap ontstaan er vaak gevechten in groep die zelfs tot de dood kunnen leiden. De roodklauwschorpioen houdt van graven, vooral
de vrouwtjes kunnen zeer diepe gangen maken. Mannetjes zullen eerder alleen schuilen onder een rots of een boomstam.
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Schlegels groefkopadder - Bothriechis schlegelii (6.3)
Waarschuwing
KLEUR: felle kleur

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet geëvalueerd
Lengte: gemiddeld 50-60 cm, maximum 80 cm
De Schlegels groefkopadder is een groefkopadder uit de familie van de adders (Viperidae). Groefkopadders zijn herkenbaar aan het
groeforgaan, een opening tussen de schubben aan elke zijde van de kop, meer bepaald tussen het oog en het neusgat. Elke groef
is 3 mm in doorsnee en 6 mm diep. Daar liggen 500 tot 1500 warmtegevoelige cellen waarmee deze slangen de warmtestraling van
hun prooi kunnen waarnemen. Op die manier kan de slang zelfs in het donker een dodelijke beet toedienen. Een overdag jagende
groefkopadder heeft het voordeel dat hij het warmtespoor van een dier kan volgen, ook al ziet hij het dier niet. De groefkopadder kan
de warmte van een mensenhand constateren die 30 cm van zijn kop verwijderd is.
De Schlegels groefkopadder wordt ook wel de wimpergroefkopadder genoemd. Dit verwijst naar de twee puntige schubben die zich boven
zijn beide ogen bevinden en als wimpers naar voren steken. De functie van dit typische kenmerk is nog steeds niet gekend. Een mogelijke
verklaring zou kunnen zijn dat het de ogen beschermd tegen krassen van wortels of takken wanneer hij zich over de grond verplaatst.
Deze adder heeft een lengte van gemiddeld 50 tot 60 cm en kan een maximumlengte van 80 cm bereiken. Zijn kop is driehoekig en
beduidend breder dan de rest van zijn lichaam. Zijn staart is zeer wendbaar en kan hij gebruiken om aan boomtakken te hangen.
Het kleurenpatroon van deze slang varieert enorm en kan zelfs binnen één worp verschillen. De grondkleur is meestal (olijf)groen, of
(grijs)bruin met vlekken of banden in verschillende kleuren. Exemplaren kunnen echter ook goudkleurig of knalgeel zijn met zwarte
vlekjes, zoals het exemplaar in de tentoonstelling.
Deze soort komt voor van Zuid-Mexico over Belize en Noord-Guatemala tot Ecuador en Venezuela. Je vindt hem voornamelijk in
lager gelegen gebieden van zeeniveau tot een hoogte van 1300 m. Het is een boomslang die leeft in struiken en bomen van enkele
centimeters boven de grond tot echt in de toppen van de bomen.
De Schlegels groefkopadder gaat niet actief op jacht, maar positioneert zich op een plek waar hij weet dat een potentiële prooi zal
langskomen. Dankzij zijn zeer goede camouflage is hij zo goed als onzichtbaar wanneer hij opgerold op een tak ligt. De gele variant
lijkt misschien niet goed gecamoufleerd, maar deze individuen gaan vaak op gele bloemen zitten en zijn op die manier ook onzichtbaar.
De Schlegels groefkopadder kan soms dagen wachten tot zijn prooi voorbijkomt en zit al die tijd onbeweeglijk op dezelfde plaats. Zijn
voedsel bestaat uit kikkers, hagedissen, vogels en kleine zoogdieren. De giftanden van deze adder liggen naar achteren gevouwen in
de bek. Vlak voor het gebruik, worden ze opgericht. Wanneer hij bijt, houdt hij zijn prooi tussen zijn kaken tot het gif begint te werken.
Voor de mens is deze adder redelijk gevaarlijk aangezien hij zich in boomtakken bevindt en dus voornamelijk in het hoofd,
de nek, de schouders of de borst bijt, waardoor het gif sneller werkt. Een beet van deze adder is zeer pijnlijk en soms
dodelijk. Zijn aanval is snel en onvoorspelbaar, maar hij zal enkel bijten wanneer hij belaagd wordt.
Gif - fiches dieren 13

Wipneusslang - Philodryas baroni (6.4)
Waarschuwing
Houding: kronkelen

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet geëvalueerd
Lengte: tot 180 cm
De wipneusslang behoort tot de familie van de gladde slangen (Colubridae). De familie van de gladde slangen is de grootste familie
slangen en bevat meer dan 1000 verschillende soorten. De gladde slangen komen wereldwijd voor en de meesten van deze soorten
zijn niet giftig. De wipneusslang komt enkel voor in de Zuid-Amerikaanse landen Bolivia, Paraguay en het noorden van Argentinië.
De wipneusslang is een boomslang die uitsluitend in bomen van tropische wouden leeft. Door zijn levendige groene kleur, zijn met
strepen bedekt lijf en zijn vooruitstekende spitse snuit is de wipneusslang goed gecamoufleerd. Sommige wipneusslangen hebben
eerder een blauwe of zelfs bruine kleur. Zijn slanke lichaam kan tot 180 cm lang worden en is enorm sterk en lenig. Hierdoor kan hij
zich met grote snelheid over de takken voortbewegen en zijn prooi heel precies vastgrijpen.
Deze slang is dag-actief en jaagt op kleine prooien zoals hagedissen, kikkers, knaagdieren en vogels. In het algemeen is deze slang
niet agressief. Achteraan in de mond staan giftige tanden die gevaarlijke verwondingen kunnen veroorzaken. De slang kan pas gif
toedienen als de prooi in zijn mond zit. Er wordt aangenomen dat het gif mild is. Bij de mens veroorzaakt het gif normaal alleen lokale
pijn tenzij er een allergische reactie optreedt.
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Gaboen pofadder - Bitis gabonica (6.5)
Waarschuwing
Houding: kronkelen,
blazen

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet geëvalueerd
Lengte: 125 cm tot 200 cm
De Gaboen pofadder behoort tot de familie van de adders (Viperidea). Er zijn 8 soorten pofadders in Afrika waaronder deze soort uit
Gabon. De pofadder dankt zijn naam aan het feit dat deze slang een luid sissend (poffend) geluid maakt door zijn lichaam te vullen
met lucht en dat daarna weer vrij te laten. Hij doet dit wanneer hij zich bedreigd voelt.
De Gaboen pofadder kan een lengte van 125 cm tot 200 cm hebben. Het gedrongen lichaam van deze adders eindigt in een korte staart.
In vergelijking met de nek is de kop zeer breed en bedekt met kleine schildjes die over elkaar heen vallen. De fel gekleurde Gabonadder
heeft een bont patroon van geel, violet en bruin in geometrische figuren. Toch blijven ze praktisch onzichtbaar tegen het tapijt van groene
en dode bladeren in het oerwoud.
De Gaboen pofadder heeft de langste giftanden ter wereld, maar zijn gif is niet sterk. Het gif wordt geproduceerd door twee klieren
die zich achter de oogkassen bevinden. Hoewel het gif niet sterk is, heeft het toch een dodelijk effect aangezien het in zeer grote
hoeveelheden wordt toegediend. Van alle giftige slangen kan de Gaboen pofadder de grootste hoeveelheid gif toedienen tijdens één
beet. Voornamelijk omdat hij na zijn beet niet loslaat en zo zeer veel gif in het lichaam kan laten vloeien. Zijn lange giftanden laten
hem ook toe het gif zeer diep in de wonde te spuiten.
Deze adder is geen agressieve slang en zal slechts aanvallen om een prooi te doden of uit zelfverdediging. Zijn perfecte camouflage
en de hoge snelheid waarmee hij kan toeslaan, maken hem echter wel een extreem gevaarlijke slang.
De Gaboen pofadder bijt de grotere prooidieren en laat ze weglopen om te sterven. Later volgt hij een geurspoor om de dode prooi
terug te vinden en te verslinden. De prooi wordt met behulp van de ondertanden naar binnen gewerkt. Kleinere prooien worden
zonder meer ingeslikt.
Pofadders zijn ovovivipaar: de eieren komen in het moederlichaam uit vlak voor de geboorte of de jongen komen uit de eieren zodra
deze zijn gelegd.

Gif - fiches dieren
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Gilamonster - Heloderma suspectum (6.10)
Waarschuwing
Houding: bek opensperren

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: gevoelig
Lengte: tot 60 cm
Het gilamonster behoort tot de familie van de korsthagedissen (Helodermatidae). Deze familie omvat slechts twee soorten: de Mexicaanse korsthagedis en het gilamonster, beiden giftig. Het gilamonster is een grote, redelijk massieve hagedis die een lengte van 60
cm kan bereiken. Het gilamonster in de tentoonstelling is nog een jong dier en dus kleiner.
De staart is eerder kort en dik. Het gilamonster heeft een zwart lichaam met roze tot oranje vlekken. De verdeling van de vlekken is
afhankelijk van de ondersoort: sommige ondersoorten vertonen eerder banden dan vlekken. De tong van het gilamonster is gevorkt
en zwart.
Het gilamonster komt voor in het zuidwesten van de Verenigde Staten en het noordwesten van Mexico. Je vindt deze soort van
zeeniveau tot op een hoogte van 1950 m. Deze hagedis leeft in droge zanderige woestijnen en halfwoestijnen met lichte begroeiing
zoals bosjes of cactussen. Meestal bevindt het gilamonster zich ondergronds of onder de begroeiing om te schuilen voor de verschroeiende zon en om naar voedsel op zoek te gaan. De activiteit van het gilamonster aan het oppervlak is beperkt tot zo’n 3 weken
per jaar. Het gilamonster verplaatst zich grotendeels over de grond, maar durft ook wel eens in de vegetatie te klimmen. Tijdens
de warme zomermaanden gedraagt het gilamonster zich als een nachtdier, terwijl het in de lente en herfst overdag actief is. In de
wintermaanden houdt het gilamonster een winterslaap in een ondergrondse schuilplaats.
Het gilamonster is een carnivoor die eieren van vogels en reptielen, jonge zoogdieren, vogels en aas eet. Overtollig vet slaat hij op
in zijn staart. Het gilamonster heeft niet veel voedsel nodig, zo’n vijf maaltijden per jaar volstaan.
Het gilamonster is één van de weinige giftige hagedissen, naast de Mexicaanse korsthagedis en de Komodovaraan. Het gif wordt
geproduceerd door klieren in de onderkaak en via groeven in de kiezen in de prooi gebracht. Door te kauwen neemt de hoeveelheid
gif toe. Als mens is de kans dat je gebeten wordt eerder klein, aangezien het slome beesten zijn. Indien je echter toch gebeten zou
worden dan is de beet waarschijnlijk vervelender dan het gif aangezien gilamonsters gekend staan om niet snel hun beet te lossen. Het gif van het gilamonster is een neurotoxine dat het zenuwstelsel aantast en verlamming kan veroorzaken. Onderzoek heeft
ontdekt dat in het gif van het gilamonster een stof zit dat helpt de hoeveelheid insuline in het lichaam te regelen. Deze stof is ondertussen het hoofdbestanddeel van een veelgebruikt medicijn tegen diabetes type II.
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Glauert’s varaan - Varanus glauerti (6.11)
Waarschuwing
Geluid: sissen

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet bedreigd
Lengte: 65 tot 80 cm
Varanen zijn grote hagedissen die behoren tot de familie Varanidae. Ze zijn nauw verwant aan de korsthagedissen, maar hebben
een slanker lichaam. Hun driehoekige, kleine, platte kop verbonden met een lange, flexibele nek en hun langgerekte staart zijn zeer
kenmerkend. Deze lange staart zorgt voor evenwicht tijdens snelle bewegingen en kan niet afbreken. Varanen hebben een gespleten
tong die hen de mogelijkheid geeft geursporen van hun prooien te volgen. Oorspronkelijk werd gedacht dat de beet van varanen giftig
is omwille van de bacteriën die in de bek van varanen voorkomen en die bloedvergiftiging kunnen veroorzaken. Recent heeft men
echter gif kunnen detecteren bij de komodovaraan; bij de andere varanen is het onderzoek nog volop aan de gang.
De Glauert’s varaan is één van de grootste dwergvaranen. Zijn beperkte lengte geeft de mogelijkheid om verticaal op rotswanden
te klimmen en ook in bomen. Het voedsel van deze varaan bestaat voornamelijk uit insecten en andere kleine gewervelde dieren.
Deze soort is één van de 25 varanensoorten die in Australië voorkomen. Er bestaan twee afzonderlijke populaties in het noorden
van Australië. De belangrijkste leeft in het droge rotsachtige gebied in de regio Kimberley en de andere populatie komt voor in de
vochtigere gebieden van de regio Arnhemland.

Gif - fiches dieren
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Zigzag-boomvogelspin - Poecilotheria fasciata (6.16)
Waarschuwing
Houding: voorste poten
omhoogtillen

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet geëvalueerd
Spanwijdte: tot 18 cm
De zigzag-boomvogelspin behoort tot de familie van de vogelspinnen (Theraphosidae), die meer dan 900 grote, meestal harige
spinnen omvat. Vogelspinnen komen wereldwijd voor in voornamelijk tropische gebieden in de Verenigde Staten, Midden-en ZuidAmerika, Afrika, Azië en Oceanië. Enkele soorten leven in Zuid-Europa. Deze soort komt enkel voor in droge gebieden op het eiland
Sri Lanka. Je vindt ze vooral in holtes van bomen, tussen boomschors, in de buurt van kokospalmen en bananenplantages en soms
in huizen.
De vrouwtjes hebben een witgrijs rugschild met in het midden een donkere (dubbele) lengtestreep. Haar grijsbruine achterlijf wordt
bedekt door een witgrijze zigzag lengtestreep en daarnaast vage donkere dwarsstrepen. De buikzijde is roodbruin en de poten afwisselend grijs en zwartbruin. De onderkant van de poten is grijs of citroengeel. Deze kleur schrikt vijanden af als ze in dreighouding
staat. Het mannetje is bruiner van kleur en heeft donkere voetjes. Het mannetje van deze soort vertoont nomadisch gedrag, het
vrouwtje niet.
De zigzag-boomvogelspin is ’s nachts actief, maar zit overdag goed gecamoufleerd in de bomen. Ze kan met kleine sprongetjes van
de ene tak zigzaggend naar de andere tak bewegen dankzij acht lenige poten. Deze vogelspinnen voeden zich voornamelijk met
grote nachtvlinders. Ze zijn matig agressief en wanneer ze bedreigd worden, zullen ze eerst proberen te vluchten en dan pas bijten.
Deze spin heeft, in tegenstelling tot de Amerikaanse vogelspinnen, geen brandharen om zich mee te verdedigen en is dus volledig
afhankelijk van haar beet. Haar gif is dan ook zeer krachtig en heeft vrij ernstige uitwerkingen. De zigzag-boomvogelspin valt vaak
aan zonder waarschuwing en doet dit spectaculair snel. Wanneer je als mens een flinke dosis gif hebt binnengekregen, beland je in
het ziekenhuis.

18

Gif -

fiches dieren

Roodknievogelspin - Brachypelma smithi (6.17)
Waarschuwing
Houding: voorste poten
omhoogtillen

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: gevoelig
Spanwijdte: tot 18 cm
De roodknievogelspin behoort tot de familie van de vogelspinnen (Theraphosidae), die meer dan 900 grote, meestal harige spinnen
omvat. De Roodknievogelspin komt in de natuur enkel in Mexico voor en leeft voornamelijk in halfwoestijnen, hoewel je haar ook in
vochtigere gebieden kan vinden. Deze spin is een bodembewoner die zich in rotsspleten of onder stenen verstopt en zelfs holen kan
graven tot een halve meter diep. Haar schuilplaats sluit de roodknievogelspin af door een bijna onzichtbaar en warrig web.
De roodknievogelspin dankt haar naam aan haar felrode of oranje knieën. Haar poten zijn zwart met bruinrode haren. Het achterlijf is
voornamelijk zwart behaard en het kopschild is zwart met een oranje of bruine rand. De roodknievogelspin heeft net als alle andere
Amerikaanse vogelspinnen brandharen op haar achterlijf. Brandharen zijn kleine met gif gevulde haartjes die een pijnlijke sensatie
geven bij contact en die door de spin afgeworpen kunnen worden. De roodknievogelspin is echter een zachtaardige spin die niet snel
haar brandharen zal afwerpen.
De roodknievogelspin eet voornamelijk grote insecten en soms kikkers of kleine reptielen. Ze vangt haar prooi door een hinderlaag
op te zetten en injecteert de prooi dan met gif. Het gif van deze vogelspin is redelijk mild, maar sterk genoeg om de prooi te verlammen. Hierna wordt de prooi extern verteerd waarna de spin de prooi leegzuigt. Voor de mens is de beet van deze spin zelden pijnlijk
en kan het vergeleken worden met een bijen- of wespensteek. Daarom wordt deze spin graag als huisdier gehouden en wordt ze
ook vaak in Hollywoodfilms gebruikt.

Gif - fiches dieren
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Witknievogelspin - Acanthoscurria geniculata (6.18)
Waarschuwing
Houding: voorste poten
omhoogtillen

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet geëvalueerd
Spanwijdte: tot 20 cm
Deze vogelspin leeft in bossen en is ’s nachts actief. Ze heeft een donkere bruin-zwarte kleur met witte lijnen en vlekken aan de poten. Ondanks hun grote afmetingen (zo groot als een mannenhand) zijn deze spinnen voor de mens eerder griezelig dan gevaarlijk.
De vogelspinnen hebben maar weinig vijanden, doordat de irriterende lange haren waarmee hun lichaam bedekt is, een effectief
afweermiddel zijn. De spin kan door met de poten over het achterlijf te wrijven, een wolk van fijne haartjes loslaten die in ogen en
neus van de belager dringen.
De spinnen achtervolgen hun prooi (van insecten tot vogels en kleine zoogdieren) en bespringen die. Dan wordt de prooi onmiddellijk met scherpe, holle gifklauwen gestoken, waarbij een vloeistof wordt ingespoten. Het is niet duidelijk of dit een gif is of verteringssap aangezien het de prooi niet doodt. De gifkaken bewegen niet in een horizontaal vlak naar elkaar toe zoals bij de meeste
spinnen, maar in een verticaal vlak: ze bewegen evenwijdig aan elkaar.
Om te voorkomen dat het mannetje wordt opgegeten tijdens de paring, grijpt hij de gifkaken van het wijfje met zijn voorpoten beet.
Nadien trekt hij zich voorzichtig terug. De eieren worden in een cocon gelegd en na 3 weken komen de jonge spinnetjes tevoorschijn.
In de loop van de eerste drie jaar vervellen ze jaarlijks vier maal. Na het vijfde jaar nog één maal per jaar. Ze kunnen tot 17 jaar oud
worden.
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Cyaanblauwe vogelspin - Chromatopelma cyaneopubescens (6.19)

Waarschuwing
Houding: voorste poten omhoogtillen

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet geëvalueerd
Spanwijdte: tot 16 cm
De cyaanblauwe vogelspin behoort tot de familie van de vogelspinnen (Theraphosidae), die meer dan 900 grote, meestal harige
spinnen omvat. De cyaanblauwe vogelspin komt enkel voor in de woestijnachtige omgeving in het noorden van Venezuela. Deze
vogelspin maakt een hol van spinnenweb onder struiken en boomwortels. De ingang tot het hol is vaak verlengd met spinrag zodat
er een soort van tunnel ontstaat. Het web zorgt voor bescherming tegen het droge klimaat en dient ook als een val om insecten te
vangen.
De cyaanblauwe vogelspin heeft een zeer kenmerkende kleur: metaalblauwe poten, een blauwgroen lichaam en een oranje buik.
Het achterlijf is bedekt met brandharen, kleine met gif gevulde haartjes die een pijnlijke sensatie geven. Het gif van deze vogelspin
is wellicht vrij mild zoals bij de meeste Amerikaanse vogelspinnen. In het algemeen is deze soort overwegend rustig, maar bij
verstoring reageert deze spin behoorlijk geïrriteerd. Een eerste reactie is steeds proberen te vluchten, maar evengoed zal ze haar
brandharen afwerpen. Ze doet dit door met haar poten langs haar achterlijf te strijken. Brandharen die terechtkomen in de slijmvliezen en luchtwegen veroorzaken irritatie, hoestneigingen, zwellingen en hevige jeuk die wekenlang kan aanhouden. Brandharen
bevatten vele weerhaken en zijn zeer moeilijk van de huid af te wassen, ze vormen dus een zeer goede verdediging. Wanneer de
cyaanblauwe vogelspin haar brandharen heeft afgeschoten ontstaat er een kale plek op het achterlijf die na de volgende vervelling
weer verdwenen is.
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Zwarte weduwe - Latrodectus sp. (6.20)
Waarschuwing
Kleur:
felle kleur

Houding:
voorste poten
omhoogtillen

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet geëvalueerd
Lengte: vrouwtje tot 1,5 tot 2 cm, mannetje 5 mm
De zwarte weduwen zijn spinnensoorten die wijd verspreid zijn over de warme delen van de wereld. Vele mensen denken dat dit
vogelspinnen zijn en dat elke beet dodelijk is, maar beide beweringen zijn onwaar. De wijfjes worden 1,5 tot 2 cm groot, zijn glanzend
fluweel zwart met op onder- en bovenzijde van het kogelronde achterlijf een paar rode vlekken. Sommige soorten hebben een bruine
of witte grondkleur. Het kenmerk van deze soorten is de ‘rode zandloper’ op de onderzijde van het achterlijf, maar sommige soorten
vertonen eerder een rode driehoek. De mannetjes worden slechts 5 mm groot en hebben een lichtere kleur, gestreepte poten en een
lichtgestreepte tekening op hun achterlijf.
De spin dankt haar naam aan haar kleur en het feit dat het wijfje na de paring het mannetje doodt en opeet. De waarheid zal wel zijn
dat het mannetje na verscheidene paringen verzwakt raakt en misschien stervende is, en dat het wijfje hem op dat moment opeet,
zoals ze elk klein dier dat zich in haar buurt waagt, opeet.
Een zwarte weduwe neemt met haar poten de trillingen waar die een prooi, dat in haar web terecht is gekomen, veroorzaakt. Met
de achterpoten wordt het slachtoffer in spinsel gewikkeld, dat door de spintepels wordt geproduceerd. Pas in dit stadium wordt de
prooi met de gifkaken gestoken en verlamd. De gifklieren in het kopborststuk ledigen zich via twee kleine buisjes die het gif naar
de gifkaken voeren. Het gif wordt dan in het lichaam van de prooi gebracht door een steek met twee holle stekels aan het eind van
de gifkaken. Met het speeksel komen ook verteringsenzymen in de prooi: hierdoor gebeurt de vertering uitwendig en zuigt de spin
nadien de verteerde prooi op.
Ondanks haar slechte reputatie is de zwarte weduwe niet agressief en bijt ze pas als ze zich bedreigd voelt. En alleen de beet van
de wijfjes is gevaarlijk. De beet wordt door de mens als zeer pijnlijk ervaren. Het gif is neurotoxisch, werkt in op het zenuwstelsel en
veroorzaakt een waaier aan symptomen: shock, flauwvallen, misselijkheid, braken, huilen, angst, transpireren, hoofdpijn, spierpijn,
slapeloosheid, moeilijk ademhalen, impotentie en hoge bloeddruk. Zulke symptomen kunnen dagen tot weken aanhouden. Wanneer
geen tegengif wordt toegediend, heeft een gezonde volwassen persoon zo’n 5% kans om te sterven. Het gif is 15 maal sterker dan
het gif van ratelslangen, maar de hoeveelheid die wordt toegediend, is wel vele malen kleiner.
Pas als hij geslachtsrijp is, zoekt het mannetje een vrouwtje voor de paring. Antenne-achtige ledematen (pedipalpen) nemen een
voorraad sperma op en brengen dat over in de geslachtsopening van het wijfje. Het wijfje kan dat sperma soms maandenlang bewaren. Ze legt bevruchte eieren in een cocon waaruit dan spinnetjes komen, miniversies van de ouders.
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Duizendpoot - Scolopendra subspinipes (6.22)
Waarschuwing

Houding: kronkelen

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet geëvalueerd
Lengte: tot 20 cm
Deze duizendpoot behoort tot de klasse van de duizendpoten (Chilapoda) en komt voor in de tropische en subtropische wouden
van Azië. Duizendpoten hebben een plat lichaam dat bestaat uit een kop en een lang achterlijf dat in verschillende segmenten is
verdeeld. Het aantal poten per segment is beperkt tot één paar in tegenstelling tot miljoenpoten die twee paar poten per segment
vertonen. De kop bevat twee voelsprieten die handig van pas komen, aangezien de puntogen van duizendpoten niet goed ontwikkeld
zijn. Aan de kop zitten ook de gifkaken die ontstaan zijn uit de voorste poten. De Scolopendra subspinipes is een nachtdier dat de
warmte overdag ontvlucht door zich in te graven. Deze duizendpoot maakt graag kenbaar dat hij giftig is door felle kleuren te vertonen. Het lichaam is rood tot roodbruin met gele tot geeloranje poten. De Scolopendra subspinipes eet voornamelijk insecten en
andere geleedpotigen zoals spinnen. Daarnaast zal hij echter ook kleine gewervelde dieren zoals muizen en kleine reptielen eten.
Je kan er van uitgaan dat hij elke prooi, kleiner dan hemzelf, zal proberen op te eten. Wanneer deze duizendpoot een prooi in zicht
heeft, zal hij deze vastgrijpen met zijn achterste poten en zijn kop snel krommen zodat hij het gif met zijn gifkaken kan injecteren.
Daarna houdt hij de prooi gevangen tot deze is gestorven. Daarna knipt hij met zijn gifkaken de prooi in stukjes en brengt die stukjes
naar zijn monddelen. Voor mensen kan een beet van deze soort extreem pijnlijk zijn en zwelling en roodheid veroorzaken, maar ze
is zelden dodelijk.
Er bestaan acht ondersoorten van deze soort waaronder de Scolopendra subspinipes mutilans die in medisch onderzoek wordt
gebruikt. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een pijnstiller vertrekkend van het gif dat deze duizendpoot bevat.
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Druppelpad - Rhaebo guttatus (8.8)

Waarschuwing
Houding: lichaam
opblazen

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet bedreigd
Lengte: mannetjes ongeveer 15 cm en vrouwtjes ongeveer 17 cm (maximaal tot 25 cm)
De druppelpad behoort tot de familie van de padden (Bufonidae). Alle padden vertonen gelijkaardige kenmerken zoals het feit dat het
redelijke zware, logge beesten zijn met korte voor- en achterpoten die ervoor zorgen dat padden slecht kunnen springen. Hun pupillen zijn horizontaal en ze hebben noch tanden, noch een staart. Hun huid is droog en wrattig. De druppelpad heeft echter eerder een
gladde huid met slechts enkele donkere wratten. De kop en rug van deze pad is lichtbruin terwijl de keel en buik roodbruin zijn met
crèmekleurige vlekken, lijkend op druppels vandaar de Nederlandse naam. Kenmerkend voor deze soort is de donkerbruine strook
langs beide zijkanten, die loopt van de kop, langs de ogen tot over de rug.
De druppelpad scheidt gif (bufotoxine) af via gifklieren achter de ogen. Het gif is een vettige, witte tot gele substantie die predatoren
op afstand houdt. In tegenstelling tot andere padden kan de druppelpad actief zijn gif vrijlaten. De druppelpad kan zo bij dreigend
gevaar zijn gif tot 2 meter ver wegspuiten. Wanneer deze pad toch wordt opgegeten dan veroorzaakt bufotoxine hartfalen, ook bij de
mens. Een ander verdedigingsmechanisme dat de druppelpad graag gebruikt, is zichzelf opblazen zodat hij er nog groter uitziet. In
tegenstelling tot wat vele mensen denken, zal het aanraken van deze pad en andere padden geen wratten veroorzaken.
De druppelpad eet insecten en andere kleine ongewervelde dieren en zelfs kleine zoogdieren. De druppelpad komt voor in het Amazonegebied van Ecuador, Colombia, Venezuela, Peru en Bolivia tot (Frans) Guyana, Suriname en het centrale Amazonegebied van
Brazilië. Je vindt deze pad op een hoogte van 50 tot 860 m. Het is een nachtdier dat graag dicht bij rivieren leeft of in bladerafval op
de bodem van tropische regenwouden. Deze soort broedt in tijdelijke en permanente waterplasjes die soms zelf gegraven worden.
De embryonale en larve-ontwikkeling gebeurt in het water.
De druppelpad is één van de kikkers en padden die voor medisch onderzoek wordt gebruikt. Het gif van deze pad gaat namelijk
celgroei tegen en zou in de toekomst kunnen leiden tot een nieuw medicijn tegen kankers zoals leukemie.
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Koperkop - Agkistrodon contortrix (8.9)
Waarschuwing
Houding: kronkelen

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: niet bedreigd
Lengte: gemiddeld 76 cm, maximaal 130 cm
De koperkop is een groefkopadder uit de familie van de adders (Viperidea). Groefkopadders zijn herkenbaar aan het groeforgaan,
een opening tussen de schubben aan elke zijde van de kop, meer bepaald tussen het oog en het neusgat. Het groeforgaan is een
temperatuurzintuig waarmee deze slangen de warmtestraling van een prooi kan waarnemen. Op die manier kan deze slang zelfs in
het donker een dodelijke beet toedienen.
De koperkop dankt zijn naam aan zijn grote met koperkleurige schubben beklede kop. De rest van het lichaam is lichtbruin met
donker- tot roodbruine grillige vlekken. Deze vlekken lijken in de nek en op de staartpunt op een bandenring en worden in de flank
breder. De buik heeft een witgele kleur met zwarte vlekken. Zijn uitzicht laat deze slang toe zich in het bosstrooisel te verstoppen
voor het gevaar van knaagdieren, andere slangen en roofvogels die op loer liggen. De jonge dieren echter zijn door een felgekleurde
staart minder beschermd. De koperkop wordt gemiddeld 76 cm lang en kan een maximumlengte van 130 cm bereiken.
De koperkop is wijdverspreid in het midden en het zuidoosten van de Verenigde Staten. Je vindt hem dan ook in zeer verschillende
habitattypes. Loofbossen, open bosachtige gebieden, heuvelachtige gebieden, randen van moerassen, riviergebieden, gemengde
bosgebieden, gebieden door de mens ontstaan zoals bouwterreinen… zijn allemaal plekken waar je de koperkop kan tegenkomen.
Overwinteren doet deze soort meestal in rotsspleten, achtergelaten mijnen, grotten, holle boomstammen en funderingen van gebouwen.
Volwassen koperkoppen eten voornamelijk knaagdieren terwijl jonge dieren een gevarieerd dieet hebben van salamanders, kikkers,
hagedissen, kleine slangen en insecten. Deze slangen leggen zich in een hinderlaag om te jagen en detecteren hun prooi aan de
hand van chemoreceptoren in de tong, hun groeforgaan en hun zicht. Het gif van deze slang is hemolytisch en veroorzaakt hevige
bloedingen en weefselafbraak op de plaats van injectie. Kleine prooien kan de koperkop tussen zijn kaken houden totdat ze sterven,
maar grote prooien geraken nog weg waarna de koperkop hen verderop terugvindt.
De koperkop is meestal niet dodelijk voor de mens en slechts een derde van de beten veroorzaken effecten die klinisch verzorgd
moeten worden. Ze zijn wel verantwoordelijk voor de meeste giftige beten in de Verenigde Staten. Het gif van de koperkop bevat een
bestanddeel dat verhindert dat bloedvaten kunnen ontwikkelen en groeien. Wetenschappelijk onderzoek probeert momenteel na te
gaan in welke mate deze eigenschap gebruikt zou kunnen worden in een medicijn tegen tumoren.
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Koningscobra - Ophiophagus hannah (8.10)
Waarschuwing
Geluid: sissen
Houding: lichaam
oprichten en
halsflappen uitklappen

Leefgebied

Gevaar voor uitsterven: kwetsbaar
Lengte: gemiddeld 4 m
De koningscobra behoort tot de familie van de koraalslangachtigen (Elapidae). Deze slang is de langste giftige slang ter wereld en de
enige slang die een nest maakt om eieren in te leggen. Het vrouwtje legt tot 40 eieren in een nest dat ze dan bewaakt tot de eieren
uitkomen. De koningscobra is gemiddeld 4 m lang en de langste ooit was 5,5 m. De koningscobra is bruin tot donkerbruin met lichte
en donkere banden over het lichaam.
Deze slang komt voor in India, Zuid-China en Zuidoost-Azië. Je kan hem vinden in zeer gevarieerde omgevingen: bossen, mangroven en zelfs landbouwgebieden. Hij werd al zwemmend gespot in rivieren en waarschijnlijk vind je hem ook op palmolieplantages.
In India leeft hij tussen de theeplantages.
De koningscobra voedt zich met andere, al dan niet giftige, slangen zoals andere cobra’s en kraits of soorten uit de boa-familie. Wanneer er een tekort is aan voedsel zal hij ook hagedissen, varanen, vogels of knaagdieren eten.
Dankzij zijn grootte heeft de koningscobra weinig natuurlijke vijanden. Enkel roofvogels en mangoesten eten wel eens een koningscobra. Wanneer de koningscobra bedreigd wordt, recht hij zijn lichaam en vormt hij zijn karakteristieke ‘hoed’. Deze ‘hoed’ ontstaat
doordat de slang aan zijn halswervels verlengde ribben heeft die hij naar voren kan oprichten. Op deze manier rekt de huid uit en
krijgt hij een veel bredere nek. Tegelijkertijd maakt hij een sissend geluid om zijn belager af te schrikken.
Het gif van de koningscobra is niet enorm giftig, maar de hoeveelheid die hij in één keer kan toedienen is enorm. Eén beet is
voldoende om 20 tot 30 mensen te doden. Het gif is neurotoxisch en tast het zenuwstelsel aan. Hierdoor stopt de ademhaling of hartslag en treedt er verlamming op. Een beet kan al binnen een kwartier fataal aflopen. Zijn beet is zo sterk dat het zelfs een volwassen
olifant kan doden, wel enkel indien de olifant in de dunne delen van de huid wordt gebeten. Ondanks het dodelijke karakter van dit gif
wordt er volop onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassing van dit gif in vernieuwende pijnmedicatie. Het medicijn zou tot 200
keer sterker zijn dan morfine en niet verslavend.
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