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CROTALUS TRANSVERSUS TAYLOR 1944, 
DE DWARS GESTREEPTE BERGRATELSLANG 
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* * * 

GESCHIEDENIS 

In 1944 werd de dwars gestreepte bergratelslang voor het eerst beschreven door Taylor 
als Crotalus transversus. Het type exemplaar, een volwassen vrouw, was door E. Powell 
op 14 augustus 1942 verzameld (Taylor, 1944a; Davis and Smith, 1953). De vindplaats 
werd aangegeven als 'ongeveer 55 km ten zuid westen van Mexico( city), dicht bij Tres 
Marias (Tres Cumbres), Morelos', op een hoogte van ongeveer 3077 m (Taylor, 1944a). 
De plaats Tres Marias (Tres Cum bres) is naar alle waarschijnlijkheid verkeerd, daar dit 
een klein dorp is langs de hoofdweg tussen Mexico City (Distrito Federal) en Cuernavaca 
(Morelos ). De hoogte van dit gebied is lager dan vermeld staat voor Crotalus transversus 
en er zijn daar geen exemplaren verzameld (Campbell, 1988; Campbell pers. med.). 

Bij Tres Cumbres is een weg die naar een gebied leidt met verschillende meren, de 
Lagunas de Zempoala genoemd en hier wordt wél Crotalus transversus gevonden. Smith 
(pers. med.) meldt, dat de afstand tussen Tres Cum bres en de Lagunas de Zempoala ongeveer 
acht kilometer is. 

Sinds de tijd van de originele beschrijving, worden er enkele vraagtekens geplaatst 
bij de vraag, wat de juiste staat is waarin de Lagunas de Zempoala liggen, hetzij Morelos 
of Mexico. Davis en Smith (1953) verzorgden informatie bij dit onderwerp en terwille van 
de duidelijkheid heb ik besloten ze te citeren. 'Het type exemplaar van deze soort werd 
op 14 augustus 1942 gevonden door Ernest Powell, een van de studenten van Davis. De 
groep was op dat moment aan het kamperen bij de Lagunas Zempoala in de staat Mexico, 
ongeveer vijf kilometer ten westen van de Mexico-Morelos grens. Het is redelijk om aan 
te nemen, dat het exemplaar werkelijk in Mexico was gevangen eerder dan in Morelos, 
hoewel de groep op dat moment in de veronderstelling verkeerde, dat hun kamp in Morelos 
was en zo werd het op alle labels van de exemplaren vermeld. Op die bepaalde dag vermeldt 
Powell in zijn journaal, dat hij kruipende dieren had waargenomen die in de bomen bij 
het meer aan het voedsel zoeken waren. Het lijkt daarom verstandig om de vindplaats 
van het type exemplaar aan te duiden als Laguna Zempoala, in de staat Mexico.' 

Meer recent verhelderde Campbell (1988) het lokatieprobleem, door er op te wijzen, 
dat de aanduiding Laguna( s) de Zempoala in werkelijkheid refereerde aan 'ten minste 
zes verschillende meren die allen in de staat Morelos liggen'. Blijkbaar is het gebrek aan 
landkaarten van goede kwaliteit ten minste voor een deel het probleem om inzicht te krijgen 
in de echte lokatie van de Lagunas de Zempoala. 
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Campbell (pers. med.) heeft mij erover geïnformeerd, dat hij zeer onlangs een topografi
sche kaart heeft ontvangen van het gebied, die aangeeft, dat de Lagunas de Zempoala 
in noordwest Morelos liggen. Deze informatie werd gebruikt voor de voorbereiding van 
de kaart en verspreidingsgegevens die Campbell en La.mar (1989) verzorgden. 

NAAMGEVING 

De naam van de soort transversus is afgeleid van het Latijnse woord "trans", dat overdwars 
betekent en 'versus' of 'verto', omdraaien (Brown, 1985). De naam is in overeenstemming 
met de dwarsbanden die gewoonlijk aanwezig zijn op het rug oppervlak van deze ratelslang. 

AFSTAMMING 

Afstammingsdiagrammen (phylogenetische stambomen) die de afstammingsrelatie weergeven 
van Crotalusspecies, inclusief Crotalus transversus kan men vinden in Smith (1946), Klauber 
(1956), Brattstrom (1964), Klauber (1972) en Stille (1987). Laatstgenoemde gebruikte de 
kleinste tekeningen van de huid (microdermatoglyphics) van de dorsale schubben om de 
relatie aan te tonen tussen de verschillende Crotalussoorten. 

BESCHRIJVING 

De dwarsgebande rotsratelslangen treden typisch in twee verschillende kleurslagen op: 
één is roodachtig of oranje, de ander is grijs, bruinachtig-grijs of grijsachtig-zwart. Het patroon 
van de dorsale tekening bestaat uit een serie van 34-45 zwart of donkerbruine dwarsbanden, 
gewoonlijk één schub breed (soms twee) met tussenruimte van twee tot vier schubben. 
Soms zijn de dwarsbanden onregelmatig (y-vormig, of onderbroken in het midden van 
de rug) en ze zijn vaak het breedst in het midden van de rug. 

De ventrale oppervlakte is bleek of sterk geelachtig, met een variërende hoeveelheid 
donkere vlekken; sommige exemplaren hebben bijna geheel zwarte buiken. 

De kop is doorgaans van dezelfde kleur als de rug en is niet sterk getekend. Bij sommige 
exemplaren komen een paar nekvlekken voor ( soms als haaltjes gevormd) en er zijn gewoon
lijk lichte (bleke) streepjes op de schubben boven de ogen (supraoculaire schubben). De 
opvallendste kenmerken op de kop zijn de donkere postoculaire strepen, aan elke kant 
één, die vanaf het oog aflopen naar de hoek van de kaak. Deze donkere strepen worden 
van boven en van onderen begrensd door smallere, lichte lijnen. 

De labiale schubben zijn doorgaans bleek, sterk gelig of bruin gekleurd en kunnen 
in verschillende mate gevlekt zijn door donkere pigmenten (zo nog meer op de infralabiale 
schubben). 

De staart is gemerkt met 5-9 zwarte of donkerbruine dwarsbanden. De voorste matrix 
van de ratel kan sterk geel of gelijk aan de grondkleur van de rug zijn. Uitgebreide beschrij
vingen van deze soort ratelslang zijn te vinden bij Martin del Campo (1940) ( als een afwijken
de Crotalus triseriatus), Taylor (1944a), Smith (1946), Klauber (1952), Campbell (1988) 
en Campbell en La.mar (1989). Determineersleutels voor ratelslangen, inclusief Crotalus 
transversus zijn opgesteld door Smith en Taylor (1945), Smith (1946) en Klauber (1952; 
1956; 1971; 1972). Bovendien voorzien Campbell en La.mar (1989) in een sleutel voor de 
giftige slangen van Mexico waarin ook Crotalus transversus voorkomt. 
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Foto's (zwart/wit en kleur) of tekeningen geven Taylor (1944a), Harris en Simmons 
(1978), Armstrong en Murphy (1979), Glenn en Straight (1982), Campbell (1988) ( overgeno
men van Taylor, 1944a) en Campbell en Lamar (1989). 

BESCHUBBING 

Kenmerkend voor Crotalus transversus zijn 21 rijen schubben in het midden van het lichaam. 
De aantallen onderstaartschubben (subcaudalen), zijn bij de mannetjes 25 tot 27 en bij 
de vrouwtjes 19 tot 22. Het aantal buikschubben (ventralen) bedraagt bij mannen 141 tot 
145, bij vrouwen 142 tot 155. Het aantal supralabiale schubben bedraagt 8 tot 10, meestal 
9 en het aantal infralabialen tussen 8 en 9, meestal 9. 

Er zijn kenmerkend 8 ratelschubben bij deze soort. Literatuur waarin gegevens over 
de beschubbing voorkomt bestaat uit Martin del Campo (1940) ( als een afwijkend Crotalus 
triseriatus), Taylor (1944a), Smith (1946), Klauber (1952; 1956; 1972), Campbell (1982; 
1988), Campbell en Lamar (1989). , 

VERWARRENDE EXEMPLAREN 

Campbell (1982) maakt melding van een geconserveerd exemplaar van Crotalus (FMNH 
#39115) van Cerro Tancitaro, Michoacan, dat in 1942 is verzameld. Nadat dit exemplaar 
was onderzocht en gegevens over de beschubbing, de kleur en het kleurpatroon waren 
verzameld, werd het voor hem duidelijk, dat het gelijkenis vertoonde met Crotalus intermedius, 
Crotalus pricei en Crotalus transversus, terwijl het heel veel gelijkenis vertoonde met Crotalus 
transversus (Campbell, 1982). In feite wijzen Campbell (1988) en Campbell en Lamar (1989) 
beidem erop,· dat dit onduidelijke exemplaar 'nauw verwant aan' of 'van gelijke soort als' 
Crotalus transversus zou kunnen zijn. 

AFMETINGEN 

Crotalus transversus is een kleine ratelslang, waarvan het type-exemplaar met zijn lengte 
van 464 mm ( sommige bronnen geven 465 mm als lengte) het grootste bekende exemplaar 
is. Alle literatuurverslagen die ik heb gezien leveren gegevens over de lengte voor deze 
soort van onder de 465 mm met zes uitzonderingen: Klauber ( 1956; 1972) die een geschatte 
lengte van een grote volwassen man geeft van 500 mm; Wittner (1978) die Crotalus transversus 
vermeldt als één van de 4 ratelslangsoorten die zelden of nooit langer dan 559 mm worden; 
Gallina en Sangri (1979) die aangeven, dat haar lengte ongeveer 600 mm is; Glenn en 
Straight (1982) die aangeven dat de maximale lengte 610 mm zou kunnen bereiken; Campbell 
en Lamar (1989) die haar vermelden als één van de drie soorten die slechts 500-600 mm 
totale lengte bereiken. Het kleinste exemplaar dat tot nu toe is gemeld is het para-type 
dat een totale lengte heeft van 183 mm. 

VERSPREIDING 

De dwarsgebande rotsratelslang is alleen bekend van een klein gedeelte van de Sierra 
Ajuscobergen, die ten zuidwesten van Mexico City liggen en noordwestelijk van Cuemavaca 
in Morelos, Mexico. Deze bergen zijn een gedeelte van de Transverse Volcanic Cordillera 
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en omringen een gebied dat bekend staat als de Lagunas de Zempoala. Gallina en Sangri 
(1979, in het Spaans) leveren, naar het schijnt, een gedetailleerd verslag van dit gebied, 
inclusief geschiedenis, habitats, hoogtes, temperatuur etc. Alle bekende exemplaren van 
Crotalus transversus komen uit dit gebied in Morelos, hoewel het mogelijk zou kunnen 
zijn, dat deze soort ook eens wordt aangetroffen in de aangrenzende staten Distrito Federal 
en Mexico. 

Er zijn geen exemplaren verzameld in welk van deze laatste twee staten dan ook, hoewel 
menig schrijver één of beide staten in hun verslag van de verspreiding van de soort noemt. 
(Klauber, 1952, 1956; Klemmer, 1963; Hoge, 1965; Hoge en Romano, 1971; Brown, 1973; 
Gans, 1978; Hoge en Romano-Hoge, 1978/79; Harding en Welch, 1980; Kilmon en Shelton, 
1981; Gonzales, Mendoza, Mancilla en Camarilla, 1985; Gonzales, Camarilla, Mendoza 
en Mancilla, 1986; en Flores Villela en Gerez, 1988). 

Literatuuropgaven van de verspreiding van de dwarsgebande bergratelslang (in het 
algemeen of specifiek, inclusief verwijzing naar de streek waar het type voorkomt) zijn 
te vinden bij: Martin del Campo (1940) (als een afwijkende Crotalus trueriatus), Taylor 
(1944a & b), Smith en Taylor (1945), Smith (1946), Martin del Campo (1950), Smith en 
Taylor (1950), Klauber (1952), Smith en Davis (1953), Klauber (1956), Klemmer (1963), 
Duelman (1965), Hoge (1965), Russen (1969), Hoge en Romano (1971), Klauber (1971; 
1972), Brown (1973), Marx (1976), Gans (1978), Hoge en Romano-Hoge (1978n9), Armstrong 
en Murphy (1979), Gallina en Sangri (1979), Russen (1979), Gongora en Flores Villela 
(1980), Kisser (1980), Campbell (1982), Phelps (1984), Flores Villela (1985), Gonzales, 
Mendoza, Mancilla en Camarilla (1985), Camarilla, Mendoza, Mancilla (1986), Mertens 
(1987), Campbell (1988), Flores Villela en Gerez (1988) en Campbell en Lamar (1989). 

Landkaarten die het verspreidingsgebied aangeven kan men vinden bij: Smith (1946), 
Klauber (1956), Hoge en Romano (1971), Klauber (1971; 1972), Harris en Simmons (1978), 
Glenn en Straight (1982), Campbell (1988) en Campbell en Lamar (1989). 

HABITAT 

Crotalus transversus kan worden gevonden in gematigde noordelijke bossen zoals beschreven 
door Leopold (1950). Volgens dat literatuurverslag worden de verhogingen waar Crotalus 
transversus wordt aangetroffen gekenmerkt door een open begroeiing van verschillende 
grassoorten. 

Campbell (pers. med.) en Porras (pers.med.) merken op, dat er ook dennebomen voorko
men in dit gebied. Een zwart-witfoto van het gebied leveren Armstrong en Murphy (1979). 

Literatuurbeschrijvingen van de habitat die bezet wordt door, of ten minste wordt ge
vonden in het verspreidingsgebied van deze ratelslang, verschijnen bij Leopold (1950), 
Armstrong en Murphy (1979), Gallina en Sangri (1979), Trutnau (1981), Campbell (1988) 
en Campbell en Lamar (1989). 

De gegevens over de hoogte waarop Crotalus transversus voorkomt variëren van 2896 
tot 3293 men kunnen worden gevonden bij: Taylor (1944a), Klauber (1956; 1972), Armstrong 
en Murphy (1979), Campbell (1988), Flores Villela en Gerez (1988) en Campbell en Lamar 
(1989). 

VOEDSEL 

Er is in de literatuur weinig informatie over het voedsel van deze soort. Klauber (1972) 
verklaart, dat 'één exemplaar schubben van hagedissen bevatte"'. Kilmon en Shelton (1981), 
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en Obst, Richter en Jacob (1988) verklaren beiden, dat Crotalus transversus zich voornamelijk 
voedt met hagedissen. Armstrong en Murphy (1979) gaven op, dat één van hun slangen 
'hagedisseschubben uitscheidde, waarschijnlijk van Sceloporus aeneus'. Campbell (pers. 
med.) gaf aan, dat de tot de leguanen behorende hagedis Sceloporus gramicus ssp. veel 
voorkomt in het gebied waar de ratelslang wordt gevonden en wel eens de voornaamste 
voedselbron zou kunnen zijn. 

De zes exemplaren Crotalus transversus waarover Armstrong en Murphy (1979) spreken, 
werden in verschillende instituten gedurende een korte tijd in gevangenschap gehouden. 
Charles Radcliffe (pers. med.) deelde mij mee, dat hij drie exemplaren verzorgde in de 
dierentuin van Denver en dat twee exemplaren werden verzorgd in de dierentuin van Dallas. 
Deze 5 exemplaren leefden ongeveer zes maanden in gevangenschap (Murphy, pers.med.; 
Radcliffe, pers. med ), en weigerden gedurende deze tijd absoluut om te eten, hoewel Radcliffe 
(pers. med.) vermeldde, dat in één of twee gevallen één van zijn exemplaren uitsloeg naar 
een hagedis en ook toebeet. 

Bovendien ontving Harris (pers. med.) het zesde exemplaar en verzorgde het ongeveer 
drie tot vier maanden in gevangenschap. Ook dit exemplaar weigerde gedurende zijn gevan
genschap om te eten. Bovendien informeerde Peterson (pers. med.) mij, dat het Laboratoria 
de Herpetologia in Tlalnepantla, Mexico een onvolwassen exemplaar een tijdje in gevangen
schap verzorgde en dat het bij geruchte nóch hagedissen, nóch muizen at voordat het 
doodging. 

De plaats waar de bovengenoemde zeven exemplaren zich bevinden is als volgt: de 
drie van de dierentuin van Denver zijn in het universiteitsmuseum van Colorado ( #51421-23); 
de twee exemplaren van de dierentuin van Dallas zijn in de collectie van de universiteit 
van Arlington (UT A # R-3988, #12588); het enkele exemplaar van Harris is in de collectie 
van het Maryland Natura! History Society ( #RS10S7 HSH/RSS); het exemplaar van het 
Laboratoria de Herpetologia is in de geconserveerde collectie van dat instituut. 

GEWOONTES 

Armstrong en Murphy meldden, dat zij vijf exemplaren hebben waargenomen die aan het 
zonnebaden waren op de zuidhelling van vulkanische rotsen. Ze troffen ze aan na de 
regenbuien die gedurende de zomermaanden bijna dagelijks in de ochtend optreden (Arm
strong en Murphy 1979; Campbell, pers. med.; Radcliffe, pers. med.). 

De temperatuur op het moment van verzamelen was tussen de 16° en 20°C. Laszlo 
(1980) beschouwde Crotalus transversus als een vorm van de koude berggebieden, met 
temperatuurgrenzen die variëren van 12° tot 21 °C en een optimale temperatuur van 20° 
tot 21°c. 

Armstrong en Murphy (1979) gaven ook aan, dat deze soort een erg weinig agressieve 
ratelslang is en dat ze zich bij ontdekking snel terug trekt. Radcliffe (pers. Med.) verklaarde, 
dat een exemplaar dat hij ving extreem goedaardig was en niet probeerde toe te slaan, 
maar daarentegen probeerde te vluchten. 

DE KWEEK 

Eigenlijk is er niets bekend over de kweekgewoontes van deze soort. Klaarblijkelijk is de 
enige aanwijzing voor de voortplantingsgewoontes, dat het holotype (gevangen in augustus) 
en UCM #51423 (gevangen in juli) zwanger waren. (Campbell, 1988). 
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LEVENDE EXEMPLAREN 

De klaarblijkelijke zeldzaamheid van Crotalus transversus in aanmerking genomen lijkt 
het erg belangrijk aan te geven, dat, voorzover ik kon vaststellen, er op dit moment geen 
levende exemplaren van deze ratelslang in de Verenigde Staten zijn, noch in recente jaren 
geweest zijn. Hoewel, in Mexico zijn er, of zijn er recent, wél levende exemplaren in gevangen
schap geweest. 

Slavens (1987) meldde een exemplaar van onbekende sexe, dat werd verzorgd door 
Enrique Godinez, in de staat Mexico. In een aanvulling meldde Slavens (1988), dat vanaf 
1 januari 1988 een jong exemplaar werd verzorgd door het Laboratoria de Herpetologia 
in Tlalnepantla in Mexico. Maar Peterson (pers. med.) vermeldde, dat gedurende zijn recente 
bezoek aan dit instituut in juni 1989 hem werd verteld, dat het exemplaar was gestorven. 

GECONSERVEERDE EXEMPLAREN 

Er is een poging ondernomen om alle exemplaren op te sporen van Crotalus transversus 
die zich in instituten in de Verenigde Staten bevinden, evenals sommige ervan in Mexico. 
De schaarste aan geconserveerde exemplaren van de soort Crotalus transversus blijkt uit 
de korte lijst die hier beneden staat. Hopelijk zijn er geen exemplaren in de U.S. vergeten 
op de lijst, hoewel, als dit zo is, zou ik dit graag weten. Toegegeven, er zouden een paar 
aanvullende exemplaren in Mexicaanse instituten kunnen zijn, maar als die er zijn, zijn 
ze verborgen gebleven of klaarblijkelijk onbekend aan mensen in de U.S. 

Zoals uit de onderstaande lijst blijkt, is deze soort klaarblijkelijk alleen bekend van 
minder dan 15 exemplaren. 
1: FMNH #100129 (vroeger EHT_HMS #30001) type-exemplaar, volwassen vrouw. 
2: FMNH #100710 (vroeger EHT_HMS #15879) para-type, juveniel. 
3: RS1087 HSH/RSS. 
4: UCM #51421. 
5: UCM #51422. 
6: UCM #51423. 
7: KU #159361. 
8: KU #159362. 
9: UTA #R-3988. 
10: UTA #12588. 
11: Mexican National Museum exemplaar (besproken bij Klauber, 1952) (tijdbeperkingen 

zijn er de oorzaak van dat geen nummer bekend is). 
12: Laboratoria de Herpetologia, UANM, Tlalnepantla, Mexico (tijdbeperkingen zijn er 

de oorzaak van dat geen nummer bekend is). 
13: La Facultad de Ciencias ( aangehaald door Gongora en Flores Villela, 1980) (tijdbeperkin

gen zijn er de oorzaak van dat geen nummer bekend is). 
14: La Facultad de Ciencias ( aangehaald door Gongora en Flores Villela, 1980) ( tijdbeperkin

gen zijn er de oorzaak van dat geen nummer bekend is). 
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