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Bij dit b1ad behoon mededelingenblad XVlll , nr. 12 

Bij de voorplaat: 
De panterschildpad ( Geochelone pard a/is) 

Taxonomische status: Familie Testudinidae, landschildpadden. 
Geslacht Geochelone. (Ook wei genoemd Testudo pardalis). 
Verspreiding: Zuidwest-Afrika en oost-Afrika ten zuiden van de Sahara. 
Beschrijving: Schildlengte kan meer dan 50 em worden, gewicht tot meer dan 
40 kg. 
Biotoop: Vrij droge gebieden, steppen en savannen, tussen laag struikgewas en 
soortgelijke begroeiing. 
Voedsel: Plantaardig, waarbij fruit de voorkeur heeft. De dieren eten ook 
tijdenlang gras, af en toe ook wei dierlijk materiaal. Er zijn wei schildpadden 
aangetroffen die aan kadavers knaagden. Ze knagen ook aan oude botten, 
waarschijnlijk om hun kalkbehoefte te dekken. 
Gedrag: Als van de meeste andere landschildpadden. In de natuur houden ze 
gedurende de droge tijd een zomerslaap. Zo kunnen ze savannebranden door
staan. Ze trekken bij nadering van de brand de poten in en Iaten dan het vuur 
over zich heen woeden. 
Voortplanting: Rond de tien eieren, die pas na vier tot vijf maanden uitkomen. 
Terrarium: Groot en warm. De minimale temperatuur moet 25• zijn, met her en 
der warmere plaatsen. De ondergrond mag niet stuiven, anders treden er proble
m en op met de longen. Sproeien om de grond tegen stuiven te behoeden is ook 
niet goed, de dieren komen uit droge gebieden en hebben een droge ondergrond 
nodig. Zand of houtkrullen dus, geen turf. De dieren moeten ook een schraler 
voedsel krijgen dan bij voorbeeld woudschildpadden. Meer gras, hooi, luzerne 
en dergelijke. In het voorjaar, als in de natuur het voedsel rijker wordt en de 
voortplanting aanvangt, mogen ze meer eiwitrijk voedsel hebben. 

Peter Mudde en Gerard Visser 

Opmerking bij het artikel van G.P. Oxtoby in Lacerta 46 (10/ 11) pagina 153. 
Er wordt gesproken over het baden van slangen in een 3% Neguvon-oplossing. 
Een zo sterke oplossing is ten zeerste af te raden. Een oplossing van 0,2% 
wordt aangeraden {ZWART, P., 1972. Ziekten van reptielen (1): ectoparasieten, 
huidaandoeningen. Lacerta 30 (3/ 4): 41-48) . 
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I. Parga 
2. Menedhion 
3. Itea 
4. Kalambaka 
5. Ioannina 

Herpetologische ontmoetingen 
in noord-Griekenland 

IN LEIDING 
Van half juli tot half augustus 1985 
maakte ik een reis over bet vasteland 
van noord-Griekenland. Op een vijftal 
plaatsen kampeerde ik. Vanuit deze 
plaatsen maakte ik te voet of per auto 
excursies in de omgeving. De plaatsen 
zijn op de kaart genummerd aangege
ven. Bij de vermelding van vindplaat
sen van reptielen e-n amfibieen wordt 
steeds hieraan gerefereerd. Omdat een 
deel van de reis een overlap vormt met 
een excursie van anderen in 1980, 
waarvan verslag is gedaan in Lacerta 
(IN DEN BOSCH & MUSTERS, 1981 ), zal 
een aantal waarnemingen een aanvul
ling hierop kunnen vormen. Het weer 
beantwoordde aan vakantienormen en 
de temperatuur kon midden op de dag 
oplopen tot zeer hoge waarden terwijl 
geen regen werd geregistreerd. In bet 
navolgende worden per soort de vind
plaatsen vermeld en zullen zonodig 
enige specifieke opmerkingen ge
maakt worden. De grote plaatsen van
waaruit excursies gemaakt werden 
zijn achtereenvolgens Parga ( 1 ), Me
nedhion (2), Itea (3), Kalambaka (4) 
en loannina (5). 

BUFOBUFO 
Op een weide zuidoostelijk van Parga 
vond ik een groot dood exemplaar van 
ten minste 20 em van de gewone pad. 
IN DEN BOSCH & MUSTERS ( 1980) von
den bier geen padden in de omgeving. 
Een bijna even groot dier bevond zich, 
eveneens levenloos, bij de bronnen van 
bet oorspronkelijke heiligdom in Tri
kala(4). 

HYLA ARBOREA ARBOREA 
STEPANEK (1944) geeft voor bet voor
komen van de ondersoort H. a. kreten
sis onder andere de Peloponnesos aan. 
Deze zou langere achterpoten bezitten 
(de hielen raken elkaar in rust, terwijl 
bet tibiotarsaal-gewricht reikt tot aan 
of voorbij bet oog wanneer de achter
poten naar voren gebogen worden). 
Deze kenmerken zijn door IN DEN 

BOSCH & MUSTERS (1980) niet in bet 
veld gecontroleerd. Op dezelfde vind
plaa ts, die zij bij Parga aangeven, bet 
moeras noordoostelijk van deze plaats, 
zag ik honderden boomkikkers. Deze 
vertoonden niet de door STEPANEK 

( 1944) aangegeven kenmerken, zodat 
aangenomen mag worden dat bet bier 
de nominaatvorm betreft. Tevens zag 
ik enige boomkikkers zuidelijk van bet 
dorp Koroni, 12 km westelijk van Par
ga, in harig wilgenroosje (Epilobium 
hirsutum) langs een riviertje. 

RANAGRAECA 
De Griekse kikker, een soort die op de 
bruine kikker (R. temporaria) lijkt, 
komt voor bij de bronnen van Trikala 
(4). Voorts komt hij voor in bet heuvel
land ten zuiden van Kalambaka tot op 
een hoogte van I 000 meter. Ook bij 
Pia taria (I ) 20 km ten noorden van 
Parga, zag ik de Griekse kikker. 
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Steeds zochten de kikkers stilstaande 
watertjes uit, zoals plassen naast be
ken en poeltjes van bijna uitgedroogde 
beken. Als verschil met de springkik
ker (R. dalmatina) , die in hetzelfde 
gebied voorkomt, geven ARNOLD et al. 
( 1978) de typische keeltekening. De 
donkere vlekken op de keel van R. 
graeca zijn groot en raken elkaar bij
na, terwij1 die van R. dalmatina vee! 
smaller zijn en samen nagenoeg even 
groot zijn als de lichtere vlek. 

RANA RID/BUNDA 
De grote groene kikker wordt door 
AR NOLD et a!. ( 1978) voor Grieken
la nd aangegeven, terwij1 door hen 
geen andere vertegenwoordigers van 
de groene kikkergroep genoemd wor
den. Het dier is overal waar water is 
zeer algemeen. Bij Parga in het eerder 
genoemde moeras en de riviertjes rond 
Parga zijn er honderden te zien. Ook in 
rivicrtjes bij Menedhion, in de moeras
sen oostelijk van ltea en in allerlei 
watertjes rond Kalambaka komen gro
te groene kikkers talrijk voor. Verder 
zag ik de dieren in de landbouwgebie-

den rond het meer van Ioannina. Op
vallend is de verscheidenheid van kleu
ren binnen een poe!: lichtgroen, bruin 
en zilvergrijs met of zonder Iichte rug
strepen en donkere rugvlekken komen 
voor. 

TESTUDO MARGINATA 
Voor noord-Griekenland wordt door 
ARNOLD eta!. ( 1978) aileen het oosten 
als verspreidingsgebied voor de breed
rand- of klokschildpad gegeven. Aan 
de westkust, 5 km onder het dorp Gliki 
op de weg naar Skepasto, wandelde 
een 30 em groot exemplaar over de 
weg. Langs de weg bevond zich bouw
land. IN DEN BOSCH & MUSTERS ( 1980) 
vonden deze schildpad aileen in berg
en heuvelland. De vondst van mij 
betrof laagland, namelijk de val lei van 
het riviertje de Kokitos. 

TESTUDO HERMANN! 
HERMANN/ 
Landschildpadden komen plaatselijk 
algemeen VOOr. I N DEN BOSCH & MU

STERS ( 1980) vonden in het westen de 
Griekse landschildpad en vee! oostelij-
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ker de Moorse Jandschildpad ( T. grae
ca ibera). Ik heb dieren gezien op Jaag
gelegen plaatsen langs de kust zoals 
westelijk van Kanalakion ( 1 ), zuide
lijk van Plataria ( 1) en onder Mened
hion (2) zodat het hier waarschijnlijk 
om T. hermanni ging. De waarneming 
bij Kanalakion betrof een aantal open
gereten exemplaren, die kennelijk in 
hun schuilplaatsen verrast waren door 
een dragline die gebruikt werd bij een 
wegverbreding in het kleine boeren
dorp. In de namiddag rond 16.00 uur 
komen de dieren te voorschijn om te 
fourageren. Grote hitte vermijden ze; 
pas onder 2s·c worden de schildpad
den actief. 

EMYS ORBICULARIS 
In bet moeras bij Parga is de Europese 
moerasschildpad zeer talrijk. Het wa
ter is helder, ondiep en begroeid met 
gele plomp (Nuphar luteum). De 
lengte van de mannetjes is rond 15 em, 
terwijl de vrouwtjes tot 20 em worden. 
De stippen in de nek zijn helder geel. 
De bovenkant van bet carapax heeft 
een paarsbruine glans, terwijl de on
derka:nt over bet algemeen kastanje
bruin is. Ook bij Menedion {2) komt 
hij in poelen voor. Wat mij opviel is, 
dat volwassen exemplaren zelden sa
men met de Kaspische beekschildpad 
(Mauremys caspica) aangetroffen 
worden, terwijl dit wei geldt voor juve
nielen. Voorts komt deze soort zuide
lijk van Plata ria (1) voor. 

MAUREMYS CASPICA 
lets ten noorden van Parga was de 
Kaspische beekschildpad in een beek 
present. Het water was zwaar vervuild 
door een concentratie restaurants 
Jangs de beek, terwijl er zo nu en dan 
zeewater de beek in stroomde. Op bet 
moment dat ik Menedhion (2) bezocht 
was de rivier die er ten noorden van 
loopt nagenoeg uitgedroogd. In enkele 
Jaatste modderpoeltjes zaten nog en
kele exemplaren. Een ander dier trof ik 
half ingegraven in een hoi onder de 
oevcr aan. Halverwege de weg Plata
ria ( I) naar Margariti kwamen vee) 
dieren in nog natte kommetjes van een 
beek voor, soms vier volwassen dieren 
op een oppervlakte van 0,3 m2. Voor de 
moerassen bij Itea, aan de Golf van 
Korinthe, kon ik bet voorkomen van de 
soort eveneens vaststellen. Kunnen we 
bij de vorige vindp1aatsen spreken van 
Jaagland in de kustgebieden, ten zui
den van Kalambaka vond ik de schild
pad in boger gelegen gebied en wei in 
half drooggeraakte toevoerbeekjes van 
de rivier de Pinios. Dit gebied ligt mid
den in noord-Griekenland en wei op 
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een hoogte tot I 000 m. Hoewel E. 
orbicularis in tegenstelling tot M. cas
pica in de kustgebieden in helder water 
voorkomt was het water in de gebieden 
rend Kalambaka helder. De Europese 
moerasschildpad staat vaak te hoek als 
een onverdraagzame soort. 

CYRTODACTYLUS KOTSCHYI 
Op de plaatselijke camping van Itea 
kwam de Ege·ische naaktvingergekko 
talrijk voor. Vooral 's avonds en 's 
nachts in het toiletgebouw tegen het 
plafond rend plafonnieres waren de 
dieren ondersteboven hangend te zien. 
Het toiletgebouw was pas verplaatst 
en nieuw gebouwd, maar de diertjes 
waren kennelijk meeverhuisd. De als 

schuw bekende gekko had ook geen 
last van de druk heen en weer lopende 
en tandenpoetsende kampeerders er
onder. De dieren hadden althans 's 
nachts een vee! donkerder kleur dan de 
ondergrond. 

HEM/DACTYLUS TURCICUS 
Op dezelfde plek, onder dezelfde om
standigheden als de vorige soort, trof 
ik de Europese tjitjak aan. De twee 
soorten ondervonden geen hinder van 
elkaar. De tjitjak is 's nachts tamelijk 
doorzichtig en geeft een 'luide' 
schreeuw wanneer hij vastgepakt 
wordt. 

ALGYROIDES 
NIGROPUNCTATUS 
Deze werd door IN DEN BOSCH & 
MUSTERS ( 1980) niet bij Parga gevon
den. Zelf zag ik deze hagedis hicr zeer 
vee!. Mogelijk dat het verschillende 
tijdstip in het jaar hiermee verband 
houdt. In den Bosch en Musters be
zochten Griekenland in april en mei. 
Rend deze tijd nam IN DEN BOSCH 

( 1985) wei activiteiten van de blauw
keelkielhagedis waa r in zijn buitenter
rarium, maar kennelijk zijn de om
standigheden daarin anders, zodat een 
rechtstreekse vergelijking op dit punt 
met wildpopulaties niet geheel ge
rechtvaardigd is. Ik vend deze hagedis 
weinig op de grond. Veelal zaten de 
dieren tegen boomstammen, op veran
damuurtjes en op stapels houtblok
ken. 

PODARCIS MURAL!S 
In Parga zag ik drie muurhagedissen. 
Volgens WERNER ( 1938) komt in dit 
gebied de ondersoort P.m.afbanica 
voor, die zich van de nominale vorm 
P.m.mura/is onderscheidt door de 
aanwezigheid van een duidelijke 
streep midden op de rug. Bij Kastoria, 
in het noordwesten onder de Joegosla-
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vische grens, vond CYREN ( 1941) 
exemplaren met een donkere rug
streep, maar beschouwde ze desalniet
temin als P.m.mura/is. In dezelfde 
buurt door IN DEN BOSCH & MUSTERS 

( 1980) geziene dieren hadden geen 
rugstreep. De dieren die ik waarnam in 
Parga en op de camping van Ioannina 
hadden ook geen donkere rugstreep. 

LACERTA VIRIDIS OF 
LACERTA TRILINEATA 
Het onderscheid tussen deze soorten is 
in het vrije veld vrij moeilijk. Hoog
stens kan men zeggen dat de reuzen
smaragdhagedis (L. tri/ineata) grater 
is en de smaragdhagedis, open en dro
ger terrein kiest. Ik zag dieren in de 
olijfgaarden rond Parga en in het eer
der bij Kalambaka beschreven ge
bied. 

ANGUIS FRAGILIS 
Een kleine, dode hazelworm vond ik 
bij het moeras bij Parga. 

MALPOLON MONSPESSULANUS 
JNSIGNITUS 
Ik vond twee Montpelliersl'angen bij 
het moeras bij Parga. De bovenzijde 
was bruingrijs. Een dier had 17 rijen 
dorsale schubben, waarvan er drie 
voor de overgang naar de buik licht
blauw waren (in totaal dus zes). De 
buik was lichtgeel. Over de gehele 
lengte van de rug liepen twee onder
broken rijen donkerbruine vlekjes. De 
buik had veel oranje vlekken. De hals 
was tot aan de kaak geheel oranje, ter
wijl de keel vier spierwitte lengtestre
pen bezat, die samen de helft van de 
keel uitmaakten. De wangen waren 
oranje met een onderbroken witte 
streep. 

NATRIX NATR/X PERSA 
Bij een viertal juveniele ringslangen 
die ik bij Kanallakion vond, 20 km 

zuidoostelijk van Parga, waren de gele 
lengtestrepen niet helder zoals meestal 
bij deze ondersoort, en hadden de die
ren drie rijen kleine bruine vlekjes op 
de rug. De gele vlekken achter de kop 
waren helder en raakten elkaar niet. 
Het volwassen exemplaar, dat ik bij 
Kalambaka vond, bezat de twee helde
re lengtestrepen op de rug. De zwarte 
vlekken op de rug en de zijkant waren 
slechts 3-4 mm. STEWARD ( 1971) wijst 
erop dat er veel individuele variatie 
binnen de ondersoort is. Zo zouden 
gestreepte en ongestreepte dieren uit 
een legsel gekomen zijn. 

NATRIX TESSELLATA 
Bij Kalambaka in landbouwgebieden 
kwamen veel dobbelsteenslangen voor. 
Evenals bij Vrossina (5), dat halver
wege aan de weg tussen Ioannina en 
lgoumenitsa ligt. De dieren waren 
doorgaans Iicht tot donkerbruin, met 
een zwartwit-geblokte buiktekening. 

HERPETOLOGICAL ENCOUNTERS IN 
NORTHERN GREECE 
Notes are given on the herpetofauna of Nor
thern Greece. The observations were made in 
July and August 1985. Four species of amphi
bians and thirteen species of reptiles were seen. 
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Enige opmerkingen over de herpetofauna 
van Cura9ao 

IN LEIDING 
In bet bier gepresenteerde artikeltje 
wil ik verslag doen van mijn observa
ties aan de op Cura9ao voorkomende 
reptielen en amfibieen. De bier versla
gen waarnemingen zijn een combina
tie van twee naar dit eiland gemaakte 
reizen ('83 en '87) en van impressies 
overgebouden uit mijn jeugdjaren al
daar. 

KLIMAA T EN LANDSCHAP 
Het Caraibiscbe eiland Cura9ao, gele
gen op ongeveer 80 km van de Venezo
laanse kust, beeft een oppervlakte van 
circa 440 km2 De bevolking ( 170.000 
zielen) woont voornamelijk op bet oos
telijk deel van bet eiland. 
Het beuvelachtige landschap, met de 
hoogste formaties in bet westen (tot 
372 m), is begroeid met een aan bet 
steppeklimaat aangepaste vegetatie 
(HAGG & VERMEULEN, 1972). De ve
getatie bestaat voornamelijk uit door
nige struiken en cactussen. Hier en 
daar vindt men langs de kust en in 
gei'rrigeerde gebieden bossages van 
vrij hoge bomen. 
Het klimaat wordt bepaald door de 
tropische temperatuur van gemiddeld 
27 ,5°C (jaaramplitude 2,5°C), de zo 
goed als altijd aanwezige passaatwind 
(gem. 4 Beaufort) en de beperkte neer
slag (ca. 575 mm per jaar). 
De natste maanden zijn november en 
december, waarin ca. 30% van de neer
slag valt, meestal in de vorm van korte 
lokale stortbuien. De dagelijkse tem
peratuurfluctuatie ligt rond de 6°C; bij 
zonsopgang gemiddeld 24-27°C en op 
bet heetst van de dag (14.00 uur) 
gemiddeld 30-33°C. 

CNEMIDOPHORUS 
MURINUS MURINUS 
Deze renbagedis is bet algemeenste 
reptiel op Cura9ao. De blau-blau, zo
als C. m. murinus bier genoemd wordt, 
dankt zijn naam aan de blauw jtur
kooise kleur die de volwassen manne
lijke dieren bebben. Vrouwtjes en ju
venielen zijn bruin met op de flanken 
vier rijen witte stippen. Dominante 
mannen bereiken een lengte van onge
veer een halve meter. Vrouwelijke die
ren blijven aanzienlijk kleiner. 
De blau-blau is overal op bet eiland te 
vinden, van de extreem droge zilte 
vlaktes van de noordkust, tot bet topje 
van de St. Christoffelberg (372 m), 
waar bet minst droge klimaat van bet 
eiland beerst. Naast de natuurlijke 
biotopen die ruige stekelige vegetatie 
bieden ( o.a. Opuntia wentiana, Acacia 
spp., Cereus repandus en Lemireoce
reus griseus), bebben de menselijke 
bevolkingscentra een duidelijke aan
trekkingskracht op de blau-blaus. 
Vuilnisbelten en afvalhopen zijn grote 
trekpleisters en in de tuinen is zelfs in 
de droogste tijden voor deze alleseters 
nog wei een vers groen blaadje, een 
bloem of een afgevallen vrucht te vin
den. Ook de daardoor aangetrokken 
insekten worden niet versmaad. 
Blau-blaus zijn de hele dag actief. Ook 
op bet heetst van de dag, als de tempe
ratuur van de aan de zon blootgestelde 
bodem tot bijna 80°C kan oplopen,ziet 
men ze nog tussen de vegetatie rond
scharrelen. De in groepen bijeen I even
de individuen ziet men voortdurend 
achter elkaar aanjagen. Binnen zo' n 
groep lijkt een hierarchische structuur 
te bestaan met aan bet hoofd een 
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ouder, volledig uitgegroeid mannetje. 
Deze leeft samen met een groep 
vrouwtjes,juvenielen en jongere man
netjes. Het gevestigde mannetje ver
jaagt niet aileen zijn territorium bin
nendringende concurrenten, maar ook 
dieren van de eigen groep, vooral de 
andere mannetjes worden flink achter
nagezeten (WIJFFELS, 1966a). Rond 
voedselplaatsen komt na wat jaagpar
tijen eerst het dominante mannetje 
aan de beurt, waarna na een onderlin
ge strijd de andere aan de beurt 
komen. 
Deze grondbewoners zijn uiterst 
schuw. Zodra ze in de gaten krijgen 
dater mensen aankomen schieten ze, 
hoog op de poten lopend, weg naar 
allerlei in de buurt zijnde schuilplaat
sen. Het van renhagedissen bekende 
vluchtgedrag, waarbij de dieren aileen 
op de achterpoten weghollen, heb ik bij 
deze soort nooit waargenomen. 

ANOLIS LINEATUS 
Deze vrij algemene anolis kan men 
over het gehele eiland tegenkomen. 
Manzanilla-bossages (Hippomane 

mancinella), mangroven (Rhizophora 
mangle) en verwilderde plantages 
(mispel, tamarinde, mango) met grote 
oude bomen, vormen de natuurlijke 
biotopen van deze boombewoners. Een 
andere aantrekkelijke biotoop vormen 
de goed bewaterde tuinen en planta
ges, waarin ze hun voorkeur voor dik
stammige bomen vertonen. RAND & 
RAND ( 1967) constateerden dat A. 
lineatus hierin een voorkeur had voor 
de drie onderste meters van de stam. 
Wat minder vaak komt men de dieren 
op muurtjes e.d. tegen. Slechts zelden 
zal men deze anolis op de grond aan
treffen. Een uitzondering hierop vormt 
een groep dieren die ik aantrof op de 
top van de St. Christoffelberg; hier 
zaten ze op de rotsen en op de grond 
daartussen. 
In een goed onderhouden bananen
plantage trof ik deze anolissen in grote 
dichtheden aan. Op vele van de bana
neplanten zaten ze (vaak met de kop 
naar beneden) op de loer naar insekten 
e.d. Deze dieren vertrouwen in grote 
mate op hun camouflage en blijven bij 
benadering door de mens zo lang 
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mogelijk stil zitten. Wordt het hun 
toch wat te gortig dan proberen zowel 
mannelijke als vrouwelijke dieren met 
kopknikken te imponeren. De 70-75 
mm (KRL) groot wordende mannetjes 
doen daar soms nog eens een schepje 
bovenop door hun zwartjoranje keel
warn te Iaten zien. Ben je hierdoor nog 
niet uit het veld geslagen, dan vluchten 
ze. Eerst draaien ze zich razend snel 
naar de voor de belager niet zichtbare 
kant van de stam, waarbij ze zich al 
dan niet omgcdraaid hebben zodat ze 
naar hoven kunnen vluchten. Hebben 
ze dan nog de indruk dat je een, in hun 
ogen, ongezonde belangstelling ver
toont, dan nemen ze een sprint naar 
een veiliger plek in de boom. Na een 
tijdje echter, zitten deze honkvaste 
dieren weer op hun oude plaats. 
Vaak is A. lineatus als enkeling in een 
boom aan te treffen. Maar in grotere 
bomen komt men regelmatig ook kop
pels of een mannetje met twee 

vrouwtjes tegen. Bij de Cura<;aose be
volking zijn deze hagedissen zeker niet 
populair. Ze zouden giftig zijn en op je 
springen om je met hun vlijmscherpe 
keelwam open te snijden. Om ze van je 
af te krijgen zijn er slechts twee reme
dies: of er een pan hete olie overheen 
gooien of ze met een heet strijkijzer 
van je lichaam afbranden ... 

IGUANA IGUANA 
I.t.t. de vorige soort is de groene 
leguaan zeer populair. . . en wei als 
voedsel. Ze worden intensief bejaagd 
en zijn daardoor zeer schuw. Dieren 
met een totale lengte van meer dan 
1 m ziet men nauwelijks meer, in prin
cipe kunnen ze op Cura<;ao een totale 
lengte van ca. 2 m bereiken. Ook deze 
steeds minder voorkomende leguaan is 
over het gehele eiland te vinden, met 
min of meer dezelfde biotoopvoorkeur 
als A. lineatus. De groene leguaan is 
echter ook regelmatig op de grond te 
vinden in de buurt van wat hogere 
vegetatie. Een van A. lineatus afwij
kende voorkeursbiotoop zijn de steile 
rotswanden van de zuidkust. Hier kun 
je ze, ook op het heetst van de dag, op 
de gloeiendhete rotsen zien liggen zon
nen. Ook in villawijken liggen ze, soms 
in groepen van we! 6 a 7 dieren op de 
daken te bakken in de zon. Bij onraad 
trekken ze zich terug op de door hen 
als woonruimte gebruikte zolders. Zol
ders hebben op Cura<;ao geen andere 
functie dan het opvangen van de hitte. 
In deze ruimte tussen plafond en dak 
heersen temperaturen van wei 50 tot 
60"C. 

GYMNOPHTHALMUS 
LINEATUS 
Hoewel dit gladde, glanzende diertje 
met z'n ranke lichaam en zeer korte 
pootjes veel weg heeft van een skink, 
wordt de gestreepte brilteju gerekend 
tot de Teiidae (DE ROOY, 1922). Van 
het voorkomen van deze hagedis wist 
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ik niets, totdat vlak voor mijn reis in van hun achtergrond te onderscheiden. 
'87 Peter Mudde mij wees op het Je hoeft maar even afgeleid te worden 
bestaan van een klein skinkachtig ha- om ze, hoewel ze nog steeds op dezelf
gedisje op Cura<;ao. Dit kwam mij zeer de plaats zitten, met moeite weer uit 
onwaarschijnlijk voor omdat ik er daar hun achtergrond 'terug te filteren'. In 
nog nooit een gezien had. Maar tijdens de bewuste plantenbak zaten op z'n 
mijn laatste verblijf op het eiland ving minst drie exemplaren: een groter 
ik een eerste glimp van G. lineatus op. mannetje (?), een kleiner vrouwtje (?) 
Ik betrapte het dier bij het opvangen en een nog kleiner exemplaar. 
van de eerste ochtendzon. Het diertje 's Ochtends lagen ze in de plantenbak 
zat op de stenen rand van de planten- tussen de !age Fuchsia-achtige 
bak die de veranda van het logeerhuis plantjes te zonnen en scharrelden ze 
omringde. Dat ik niet te doen had met wat rond. Eenmaal zag ik het grootste 
een andere soort was meteen duidelijk exemplaar (ca. 5 em KRL) een mier 
door de roodj oranje flits die me voor verorberen. G. lineatus wordt slechts 
ogen bleef. Na wat voorzichtig zoeken zeer zelden gevonden. Zelfs voor de 
vond ik het beestje terug en verbaasde zeer in de flora en fauna ingewijde 
me over zijn kleurrijkheid. Je zou toch beheerders van het Christoffel park 
verwachten dat dit glimmend bruin- was het een onbekende soort. WIJFFELS 

grijze diertje, met zijn felle, gele dor- ( 1966b) vermeldt dat de gestreepte 
solaterale strepen en de fel oranje brilteju leeft in zandige, niet te droge 
staartpunt, een opvallende verschij- terreintjes. Ik vond deze soort in de a! 
ning zou zijn. Niets is minder waar. genoemde plantenbak bij het huis op 
Felle contrasterende kleuren blijken Brakkeput Ariba. De tuinaarde hierin 
hier een duidelijke contourbrekende was droog, en bij de enkele bewatering 
functie te hebben. Zelfs bij het op van de plan ten vluchtten ze holletjes in 
korte afstand observeren en fotografe- of zochten de droog gebleven plekken 
ren van deze dieren is het moeilijk ze op. Ook vond ik G. lineatus op de met 
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manzanillabomen begroeide rotswand 
direct achter het strand van Knip-baai. 
Hier zag ik een volwassen exemplaar 
wegschieten tussen de gortdroge afge
vallen manzanilla-blaadjes. Deze rots
wand was overigens een zeer soorten
rijke reptielenbiotoop. Naast Gym
nophtalmus lineatus vond ik hier Ana
lis lineatus, een leguaan en diverse 
Cnemidophorus murinus murinus. 

GYMNODACTYLUS 
ANTI LLENSJS 
Dit ca. 3 em (KRL) groot wordende 
nachtelijk actieve gekkootje is regel
matig te vinden rond huizen. Vaak in 
de buurt van muurlampen liggen deze 
solitair jagende dieren op de loer naar 
insekten. Overdag trekken ze zich 
terug naar donkere, relatief vochtige 
plaatsen. Bij Brakkeput Ariba vond ik 
tussen de opgestapelde surfplanken en 
zeilen een groep van zeker zes Antil
liaanse naaktvingergekko's. De groep 
bestond uit zeer jonge tot volwassen 
exemplaren. Er zat een drachtig 
vrouwtje bij; een ei konje door de huid 
heen zien schemeren. Ik was niet de 

enige die deze interessante plaats ge
vonden had. Op een ochtend vond ik er 
een huid van een slang: Leimadophis 
trisca/is (zie onder). Mijn indruk is 
dat deze gekko in de wat regenrijkere 
perioden vaker te zien is dan in droog
teperioden. 

PHYLLODA CTYLUS MARTINI 
Deze nachtelijk actieve bladvinger
gekko is groter en forser dan de hier
voor genoemde soort. P. martini is 
minder vaak aan te treffen dan G. 
antillensis. Deze gekko's ken ik aileen 
als 'huismuurbewoners'. Ook P. mar
tini heeft de insektenaantrekkende ei
genschap van muurlampen ontdekt. 
Hij is schuwer dan G. antillensis en in 
nog sterkere mate dan deze laatste 
vooral te vinden in de regentijd. 

LEIMADOPHIS TRISCALIS EN 
LIOTYPHLOPS ALBIROSTRJS 
L. trisca/is is zeker geen algemene 
slang op het eiland. Deze okerkleurige 
met donkere lengtestrepen getekende 
slang kan ca. 1 m lang worden. Hij 
leeft van hagedissen, muizen en kik-
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kers (REIJNS, 1984). Deze slang vond 
ik tweemaal in het Christoffel park. De 
eerste keer vlak bij de top van de 
Christoffel, waar een groep grote 
Ficus-bomen groeit. Tussen bet afge
vallen gebladerte zag ik een exemplaar 
wegkruipen. Een ander lag opgerold 
bij de ingang van een grot in de steile 
rots wand die de Vlakte van San Pedro 
afgrenst. Ook Wijffels vond deze soort 
op de Vlakte van San Pedro. Een indi
reete waarneming van L. triscalis was 
deal eerder genoemde huid die ik vond 
in een door surfplanken en zeilen 
gevormde groepssehuilplaats van G. 
antillensis bij het huis op Brakkeput 
Ariba. Oat het om Leimadophis tri
scalis ging en niet om de wormslang 
Liotyph/ops a/birostris was af te lei
den uit de huid, die was een stuk Ianger 
dan 1 0 em. L. a/ birostris heeft een 
maximale lengte van 10 em (REIJNS, 

1984). Deze soort is mij niet bekend. 
Reijns vermeldt dat deze dieren in de 
bodem Ieven en zieh overdag sehuil
houden onder stenen en stammen. AI
leen bij de avondsehemering komen ze 
te voorsehijn. Soms wordt Liotyphlops 
albirostris onder houten vloeren van 
oude huizen aangetroffen. Deze slang 
voedt zieh met mieren, termieten en 
insektelarven. 

PLEURODEMA BRACHYOPS 
Dit is de enige kikker en daarmee eni
ge amfibisehe verteg(!nwoordiger op 
Cura<;ao. In het begin van deze eeuw is 
deze soort gei'ntrodueeerd vanuit Aru
ba (DE ROOY, 1922). Na zware regen
buien komen ze tevoorsehijn uit hun 
sehuilplaatsen en verzamelen zieh in 
de ontstane poelen. Van hieruit zitten 
's naehts de mannetjes luidkeels te roe
pen. Oat deze kikker uitstekend aan
gepast is aan de voortplanting in tijde
lijke poelen (permanente zoetwater
poelen zijn op Cura<;ao niet aanwezig), 
blijkt wei uit de zeer korte ontwikke-

lingstijd van ei tot metamorfose. De 
tijd tussen bevruehting en het uitko
men van de eieren is sleehts 24 uur, 
terwijl ontwikkeling van larve tot ge
daantewisseling iets meer dan een 
week in beslag neemt (REIJNS, 1984). 
In droge perioden trekken de kikkers 
zieh terug in holen in wat vochtiger 
gebleven grond. De enige mij bekende 
seh\lilplaats is een vochtig zandig gat 
in een geasfalteerd sehoolplein. Hierin 
vond ik verseheidene kikkers in een 
rusthouding bijeen. 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS 
ON THE ISLE OFCURA{:AO 
Several aspects about the behaviour and habi
tats of the herpetofauna of Curac;ao are mentio
ned. Cnemidophorus murinus murinus is the 
most common lizard on the island and can be 
found everywhere. Ano/is lineatus too is abun
dant, it can be found in groves and well irrigated 
gardens. Iguana iguana more or less has the 
same habitat preference, but is less abundant. 
Gymnophtha/mus lineatus is a seldom seen spe
cies. Two habitats are described. The nocturnal 
geckonids Phyllodactylus martini and Gymno
dactylus antil/ensis were found on walls of hou
ses near illumination. Gymnodactylus anti/len
sis hides in dark, relatively humid places. Two 
encounters with the snake Leimadophis trisca
/is in its natural environment are described. The 
only amphibian representative on Curac;ao is the 
nocturnal frog Pleurodema brachyops. After 
heavy rainshowers it can be found in ephemeral 
ponds. 
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De tuinboa (Coral/us enydris) in 
literatuur, natuur en terrarium ( 1) 

DE SUBFAMILIE BOINAE 
De familie van de Boidae of reuzen
slangen valt uiteen in twee subfami
lies: Pythoninae (pythons, reuzenslan
gen uit Afrika en Zuidoost-Azie) en 
Boinae (boa's, reuzenslangen uit 
Zuid-Amerika). Bepaalde auteurs, 
o.a. GRZIMEK (1973) rekenende Loxo
ceminae (spitskoppythons) en Bolyeri
inae ook tot de Boidae. 
Algemene gegevens en kenmerken 
voor de subfamilie Boinae zijn: De kop 
heeft ogen met verticale spleetpupillen 
en kleine neusgaten. In tegenstelling 
tot de pythons missen de boa's bet sup
raorbitale botje (of wenkbrauw
beentje) en de kleine tanden op bet 
premaxillare ( voorste botje van de 
bovenkaak). De romp is bij vrouwtjes 
forser dan bij even oude mannetjes. Bij 
boa's zijn beide longen volledig ont
wikkeld, bij de pythons is de linker 
long al iets kleiner dan de rechter. Het 
bekken is rudimentair aanwezig, even
als de restanten van de achterpoten, 
die uitwendig aan weerszijden van de 
anus als de zogenaamde sporen zicht
baar zijn. 
Bij volwassen mannetjes zijn deze spo
ren over bet algemeen duidelijk zicht
baar, bij vrouwtjes zijn ze veelal klei
ner en vaak nauwelijks te zien. Het 
mannetje gebruikt zijn sporen om bet 
vrouwtje te krabben en haar zodoende 
te activeren tot de paring. 
De staart is bij op de grond levende 
boasoorten kort en vrij stomp. Boom
boa's daarentegen hebben een slanke 
grijpstaart. De subcaudalen (schub
ben onder de staart) van de boa's zijn 
meest ongedeeld. Bij de pythons zijn 
deze gedeeld, dus in twee rijen. 

Het belangrijkste verschil tussen de 
boa's en de pythons is da t de eerste 
groep eierlevendbarend is en de twee
de groep eierleggend met meestal 
broedzorg. 
Bij de boa's bestaat tussen de genera 
een grote verscheidenheid in lengte en 
omvang. Ter vergelijking: Een regen
boogboa (Epicrates cenchria) wordt 
hooguit 2 meter lang, een anaconda 
(Eunectes murinus) kan 9 meter ha
len; een Boa constrictor is verhou
dingsgewijs kort en massief, een Co
ral/us enydris is lang en slank. 
Hoe oud kunnen boa's eigenlijk wor
den? GRZIMEK (1973) vermeldt dat 
grote boa-soorten 40 a 50 jaar oud 
kunnen worden. In Bristol (Engeland) 
werd een Boa constrictor in gevangen
schap 23 jaar en 3 maanden oud. Een 
anaconda leefde in de dierentuin van 
Washington van 1899 tot 1927 en 
werd dus minstens 28 jaar oud. 
Boa's kunnen lang vasten zonder na
delige gevolgen. Een grote slang kan 
zelfs meer dan een jaar zonder eten. 
Een slang van ± 4 meter verliest na 5 
maanden vas ten ± I 0% van zijn 
lichaamsgewicht, zonder dat bet dier 
daar merkbaar door verzwakt. 

JACHTMETHODEN 
De boa's hebben hun algemene naam 
wurgslangen te danken aan de metho
de om hun prooi te doden. De meeste 
niet-giftige slangen wurgen hun prooi 
min of meer. De grote boa's spreken 
echter meer tot de verbeelding en zijn 
door deze voedingswijze berucht ge
worden. De boa vangt zijn prooi door 
op de loer te liggen of op jacht te gaan. 
Is de prooi binnen zijn bereik, dan 
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schiet de slang razendsnel uit en bijt 
zich erin vast. Binnen een tel heeft hij 
al anderhalf a twee windingen van het 
lichaam om de prooi. Deze krijgt nau
welijks de kans om zich te verweren en 
als hij tach nog kans ziet om te bijten, 
zal de slang dit door de verplaatsing 
van een winding verder voorkomen. 
Door de krachtige druk op het lichaam 
van het slachtoffer belemmert de slang 
de ademhaling en perst hij het laatste 
beetje Iucht uit het lichaam van de 
prooi. Het prooidier zal vaak al binnen 
een minuut door verstikking de dood 
vinden. Als de stuiptrekkingen en de 
hartslag ophouden weet de slang in
stinctief dat zijn prooi niet meer leeft 
en zal op een winding na zijn prooi 
loslaten. Met de kop tast de boa al 
tongelend zijn buit af en begint meest
al bij de kop het dier te verzwelgen. 
Een slang zal met een kleine prooi wei 
eens eerst de staart naar binnen wer
ken. Sommige slangen zijn niet al te 
snugger, die trachten dit, meestal te
vergeefs, ook met grotere prooien. 

HET GENUS CORALLUS 
De subfamilie Boinae wordt vertegen
woordigd door vier genera: 
- het genus Boa (echte boa's) met een 
soort. 

- het genus Coral/us (hondskopboa's) 
met drie soorten. 
- het genus Epicrates (slanke boa's) 
met zeven soorten. 
- het genus Eunectes (anaconda's) 
met vier soorten. 
De drie soorten die het genus Coral/us 
omvat zijn: 

Coral/us annulatus (ringenboa) 
met de ondersoorten: C. a. annula
tus, C. a. blombergi en C. a. colombia
nus. 
- Coral/us caninus (groene hondskop
boa). 
- Coral/us enydris (tuinboa of slanke 
boomboa) met de ondersoorten C. e. 
enydris en C. e. cookii. 
De algemene gegevens van het genus 
zijn: Holten in aile bovenlipschilden 
(C.caninus) of aileen in de achterste 
bovenlipschilden en de achterste on
derlipschilden (C.annulatus en C.eny
dris). De voorste tanden van zowel de 
hoven- a ls de onderkaak zijn Ianger 
dan de achterste. 
Het lichaam is zijdelings wat afgeplat. 
Links en rechts van de anus (of cloaca) 
is een klein spoortje of klauwtje aan
wezig. In verband met het boomleven 
is de staart aangepast tot een slanke 
grijpstaart. 
Hondskopboa's zijn specifiek boombe
wonend maar ze zullen vooral in de 
droge perioden wei eens afdalen naar 
de bod em om daar verder te jag en of te 
drinken. Normaal drinken deze slan
gen de druppels van de ochtenddauw 
op de bladeren, of het water van de 
eerste regens da t in de kuiltjes van hun 
lichaamswindingen blijft liggen. 
Aan de spleetpupillen is te zien dat 
deze dieren echte nachtjagers zijn. 
Naast de voor het zien in het danker 
aangepaste ogen hebben de hondskop
boa's ook nog de beschikking over de 
warmtezintuig-groeven in de bovenlip
en eventueel ook in de achterste onder
lipschilden. Een prooi die zein het don-
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ker niet goed kunnen zien, zullen zij 
hinnen een niet te grote afstand toch 
waarnemen door de warmte-uitstra
ling op te vangen. Ze zijn in staat een 
warmteverschil van 0,26·c te registre
ren, op ongeveer een meter afstand 
(ENGELMANN & OBST, 1981). 
Vogels vormen min of meer de hoofd
moot van hun prooien. Om hij het grij
pen goed door het vederdek heen te 
dringen, is het gehit aangepast en zijn 
de voorste 'grijptanden' in zowel de 
hovenkaak als de onderkaak vee! Ian
ger dan de normale achterste 'grijptan
den'. Waren de 'grijptanden' allemaal 
van normale afmeting, dan zouden 

deze slangen hij het toehijten alleen 
een hek vol veren hehhen. 
Naast vogels en kleine zoogdieren 
worden ook vee! vleermuizen gegeten. 
Bij hoge uitzondering wordt wei eens 
een hoomkikker gegrepen. In de ho
men of het hoge struikgewas worden 
de slapende prooien, heschermd en 
verhorgen door takken en hladeren, 
toch opgespoord en gegrepen. Han
gend aan z'n staart zal de hoomhoa 
zijn prooi wurgen en daarna verzwel
gen. 

BIOTOOP 
Hondskophoa's Ieven voornamelijk in 
de hosranden van zowel de savanne- of 
galerijhossen als van de wat verder in 
het hinnenland liggende hooghos of 
tropisch regenbos. Vooral in de regen
tijd rusten ze hoog in de homen. Daar 
liggen ze of gewoon gedrapeerd over 
een willekeurige tak of opgerold in een 
hrede gaffe!. In de droge periode schij
nen ze wat lager hij de grond te han
gen, dichthij of hoven het water. 
Laat op de avond gaan de dieren op 
jacht en dalen af tot 3 a 2 meter hoven 
de grond, althans, dat was meestal de 
hoogte waarop ik deze slangen aantrof 
wanneer ik hen aan het zoeken was. 
Het kan zijn, dat je de slangen van dit 
genus die toevallig op die hoogte jagen 
dan juist het makkelijkst ziet. Vaak 
kun je ze a! herkennen aan de weer
schijn van het Iicht van de schijnwer
per in hun ogcn. 

VOORTPLANTING 
Hondskophoa's zijn eierlevendharend 
(ovovivipaar). Paringen vinden plaats 
in de periode januari-april. De jongen 
worden gehoren van augustus tot okto
her. Let wei, hovengenoemde periodes 
gelden voor dieren in gevangenschap, 
o.a. in mijn terraria. De jongen van 
C.caninus zijn ± 46 em lang en ± 36 
gram zwaar. Van C.e.enydris zijn de 
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jongen ± 50 em lang en maar ± 20 
gram zwaar, met andere woorden ook 
de jongen doen hun naam eer aan. Ze 
zijn Ia nger en vee! slanker dan de jon
gen van C.caninus. 

CORALLUS ENYDRIS 
De Nederlandse naam is slanke boom
boa (de namen hondskopboa of tuin
boa worden in de literatuur ook wei 
eens gebruikt). 
De maximum lengte is ca. 2,5 meter. 
a. de noordelijke vorm, Coral/us eny

dris cookii komt voornamelijk voor 
van Midden-Amerika tot en met 
het noordelijke dee! van Colombia 
en de noordelijke helft van Vene
zuela, verder op de Benedenwindse 
eilanden en op het eiland Trinidad; 

b. de zuidelijke vorm, C.e.enydris 
komt voor in zuidoost-Colombia, 
zuid-Venezuela, de Guyana's en het 
gehele stroomgebied van de Ama
zone. 

Bij beide ondersoorten komen vele 

kleurvarieteiten voor, waardoor het 
normaa l gesproken niet mogelijk is om 
de ondersoorten aan kleur en tekening 
te herkennen. Soms kan de tekening 
een aanwijzing geven. Over het alge
meen heeft C.e.enydris min of meer 
ruitvormige figuren en C.e.cookii 
meer afgeronde of ovale tekeningen. 
Dit patroon kan echter wat in elkaar 
overgaan, waardoor het een slecht 
kenmerk is. Het beste onderscheid 
geven de rugschubben. De schubben 
van C.e.enydris zijn kleiner dan die 
van C.e.cookii. C.e.enydris heeft meer 
dan 50 rijen dorsale schubben rondom 
het middenlichaam en C.e.cookii min
der dan 50 rijen. 

CORALLUS E. ENYDRIS 
Kleur en tekening: De meest voorko
mende kleurvormen zijn bruin, grijs
bruin, violetbruin of violetgrijs. De 
basiskleur van de betreffende vormen 
is altijd een Iichte kleur. De ruitvormi
ge dwarstekeningen, verspringend te
genover elkaar liggend, zijn eveneens 
van dezelfde kleur, maar dan in een 
donkere schakering. Oranje gekleurde 
exemplaren worden minder vaak aan
getroffen. Ook hier vinden we wat 
nuances in de basiskleur. Deze kunnen 
liggen tussen oranje-geel en donkero
ranje. De tekeningen varieren van 
middelbruine, grillige ruitvormen, of 
wat meer regelmatige, zwartbruine 
ruiten met uitlopers naar de buikrand 
tot zwartbruine vlekjes. Een zeldza
mere vorm is de donker roodbruine 
vorm met zwarte vlekjes. 
Een, zoals bij C.e.cookii regelmatig 
voorkomende, zwart-witte vorm ben ik 
bij Surinaamse C.e.enydris nog niet 
tegengekomen. 
Heel jonge dieren van de grijsbruine 
vorm hebben als jeugdkleed hoven op 
de rug rode en zwarte vlekjes of een 
rode slingerlijn met aan weerskanten 
verspringend, kleine zwMte vlekjes. 
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Bij een normale ontwikkeling ver
dwijnt die opvallende tekening binnen 
een half jaar en gaat geleidelijk over in 
bet normale ruitvormige patroon. 
Wordt de ontwikkeling van deze jonge 
dieren tegengehouden door o.a. ziekte, 
frustratie of gewoon door een tekort 
aan voedsel, dan zal die geleidelijke 
overgang vertraagd worden en in be
paalde gevallen zelfs helemaal niet 
plaatsvinden. Deze overgang schijnt 
min of meer gelijke tred te houden met 
de voedselopname. Hoe meer voeding 
hoe sneller de groei tot voile wasdom 
en hoe sneller ook de overgang van 
kleur en tekening. 

IN DENATUUR 
In Suriname trofik Coral/us e.enydris 
niet aileen aan langs de bosranden van 
bet binnenland, maar ook bij de vaak 
minder dichte bossages van bet kust
gebied. Zo ving ik eens een violetgrijs 
exemplaar in de buurt van de Cultuur
tuin bij Paramaribo. Een oranje exem
plaar kreeg ik van de beer Toelsie, de 
beheerder van de dierentuin. De slang 
was daar een vogelkooi binnengedron
gen en had vervolgens de inhoud, een 
tropische duif, opgegeten. Daarna kon 
bet, met z' n opgezwollen lichaam, de 
kooi niet meer uit en was toen maar in 
een hoekje gekropen. P. Graanoogst, 
ook een medewerker van de dieren
tuin, vond hier nog een exemplaar. De 
dierentuin grenst aan de Cultuurtuin 
en beide tuinen liggen aan de rand van 
Paramaribo. Door de grote varieteit 
aan bomen en bossages, waar veel 
vogels en andere kleine zoogdieren 
voorkomen, is de Cultuurtuin een ge
schikte biotoop voor deze boomslan
gen. 
In mijn Surinaamse periode van 1970-
197 5 trof ik wei eens jagende tuin boa's 
aan in alleenstaande of ver uit elkaar 
gelegen struikgewassen. Deze bevon
den zich in open savanneachtige of 

open moerasachtige gebieden. De 
struiken, ongeveer 2 tot 4 meter in 
doorsnede en circa 1 tot 2 meter hoog, 
bevonden zich tot wei 200 meter van 
de dichtstbijzijnde bosrand af. Nor
maal gesproken zouden deze slangen 
overdag niet in dit soort struikgewas 
verblijven, omdat die door hun geringe 
hoogte en niet al te dichte begroeiing 
weinig bescherming bieden tegen ont
dekking en de felle tropenzon. De slan
gen moeten in de vroege avonduren 
tamelijk grote stukken open gras- of 
moerasachtig gebied oversteken om in 
die struiken te kunnen jagen. Zo kreeg 
ik op een avond, tijdens een safari in 
1980, een heel fraai oranje-achtig 
exemplaar met bruine ruitvormige te
keningen in handen. Samen met Henk 
de Boer, een van de safarileden, waad
de en baggerde ik door een savanne
achtig gebied bij bet dorpje Hannover. 
Door de regens van bet beginnende sei
zoen was deze savanne veranderd in 
een moeras. Midden in bet moerasge
bied troffen wij deze slang aan, zoe
kend naar een prooi in een alleenstaan
de struik, zeker 200 meter verwijderd 
van de dichtstbijzijnde bosrand. 

THE GARDEN TREE BOA IN WRITING, 
NATURE AND VIVARIUM (I) 
In the first part of the series the author describes 
the family Boidae. Futher a description of the 
biotope, way of hunting, build and colour varie
ties of the genus Coral/us with the sub-species is 
given. 
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Verspreiding van 
vuurbuikpadden 
in Europa. 
Het onderzochte 
gebied, tussen de 
rivieren de Drava 
en de Sava, is 
met kruisjes 
aangegeven. 

Vuurbuikpadden (Bombina) in oostelijk 
Joegoslavie 

IN LEIDING 
Het geslacht Bombina omvat vijf soor
ten: B.microdeladigitoria, B. maxima, 
B. orienta/is, B. variegata en B. bombi
na. In dit artikel wil ik mij beperken tot 
de Europese soorten, de geelbuikvuur
pad (Bombina variegata) en de rood
buikvuurpad (Bombina bombina). 
Van deze twee heeft de geelbuikvuur
pad een westelijke verspreiding in een 
gebied dat Ioopt van de Pyreneeen tot 
aan Polen en Rusland. De roodbuik
vuurpad is een oostelijke soort en komt 
tot ver in Rusland voor. De grens van 
laatst genoemde soort wordt onder
meer gevormd door een gebied in het 
oosten van Joegoslavie gelegen tussen 
de rivieren Sava en Drava. Hier begint 
dus eveneens een groot overlap-gebied 
tussen de verspreiding van beide soor
ten (zie kaartje). 

DE DIEREN IN JOEGOSLA VIE 
Zoals de roodbuik- als geelbuikvuur
pad zijn qua uiterlijk erg variabel. Op 
aile in tabellen opgesomde kenmerken 
bestaan variaties. Van de geelbuik
vuurpad is een aantal ondersoorten 
beschreven, die voornamelijk op mor
fologische verschillen gebaseerd zijn. 

Over het algemeen is determinatie in 
gebieden waar slechts een van beide 
soorten voorkomt geen probleem. Ech
ter in streken waar de verspreidingsge
bieden elkaar overlappen is dit soms 
(bijna) niet mogelijk. Zo geeft de buik
kleur waaraan de soorten hun naam te 
danken hebben geen uitsluitsel. In het 
door ons bezochte gebied vonden we 
geelbuikvuurpadden met dezelfde 
oranje kleur die ook bij de roodbuik
vuurpad werd gezien. In de bossen 
langs de rivier de Lonja werd een 
groep dieren aangetroffen die duide
lijk kenmerken van beide soorten liet 
zien. De dieren ( ongeveer vijftien) 
bevonden zich in onbegroeide volgelo
pen karresporen in een vochtig bos. 
Mogelijk staan deze bossen geregeld 
vrijwel geheel onder water door over
stroming van de dichtbij gelegen ri
vier. Het voortplantingsseizoen van 
beide soorten was al begonnen (begin 
mei) aangezien we op slechts enkele 
tientallen kilometers afstand zowel de 
roep van roodbuik- als geelbuikvuur
padden gehoord hadden. Determinatie 
op grond van deze soort-specifieke 
roep was echter niet mogelijk omdat 
de dieren zich na het vinden niet meer 
lieten horen. Ze vertoonden de volgen
de geelbuikvuurpad-kenmerken: gele 
buikkleur, derde teen niet duidelijk 
Ianger, vingerpunten helder gekleurd. 
Roodbuikvuurpad-specifiek waren de 
witte stippen op de buik, een niet steke
lige rug en een duidelijk van het 
lichaam afgezette kop. Ook de biotoop 
kon niet als 'roodbuik' (laagland) of 
'geelbuik' (heuvelachtig) worden aan
gemerkt omdat elders in dit soort kar
resporen beide soorten werden aange
troffen. 



Buiktekening. 
A) B. variegata. 

B) B. bombina. 

C) Tussenvo rm. 

Uiterlijk kenmerken 

B. bombina 
rug vrij glad 
nek zichtbaar 
vinger en teenpunten gekleurd 
man inwendige kwaakblazen 
derde vinger duidelijk Ianger 
weinig oranje rode vlekken op de buik 
vee! witte stippen op de buik 

B. variegata 
rug stekelig 
kop niet van lichaam afgezet 
vinger en teenpunten gekleurd 
man geen kwaakblaas 
derde vinger niet duidelijk Ianger 
vee! oranje gele vlekken op de buik 
weinig witte stippen op de buik 

SLOTOPMERKINGEN 
Hoewel kruisingen tussen soorten 
zeldzaam zijn, vaak ook door de aan
wezigheid van natuurlijke barrieres 
(bergen, water) en verschillen in ge
drag of genetische verschillen, worden 
ze toch gevonden. Zo zijn kruisingen 
bekend tussen de kamsalamander 
(Triturus cristatus) en de marmersa
lamander (T.marmoratus) en tussen 
de rugstreeppad (Bufo calamita) en 
de groene pad (B. viridis) (HEMMER & 
KADEL, 1971). Hierbij gaat het echter 
om individuele gevallen terwijl wij een 
groep atypische dieren gevonden heb
ben. Mogelijk betreft het hier een 
populatie ontstaan door vermenging 
van beide soorten. Ook andere auteurs 
hebben reeds melding gemaakt van 
gebieden waar hybridisatie tussen 
geelbuik- en roodbuikvuurpadden op
treedt (ARNTZEN, 1978; SZ YMURA, 

1977) en van gebieden waar aileen 
atypische dieren gevonden worden 
(SZYMURA, 1976). 

Y ELLOW BELLIED AND RED BELLIED 
TOADS (BOMBINA) IN EASTERN 
YUGOSLAVIA 
Between the rivers Sava a nd Drava in eastern 
Jugoslavia B. variegata a nd B.bombina inter
grade. Near the river Lonja a typical animals 
were found with cha racteristics of both species. 
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De helmkopleguaan (Laemanctus 
longipes) in het terrarium 

IN LEIDING 
AI twee jaar ben ik in bet bezit van een 
paartje helmkopleguanen (Laemanc
tus longipes). Het natuurlijk versprei
dingsgebied van deze soort ligt in zuid
Mexico, Guatemala en El Salvador 
( G RZIMEK, 1971). In de gebieden waar 
de dieren voorkomen is bet klimaat 
tropisch tot subtropisch. 
Bij deze slanke en langpotige dieren 
loopt de kop naar achter uit in een Iicht 
gewelfde helm. Het mannetje heeft 
een kop-romp-lengte van 12 em en 
een totale lengte van 44 em. Bij bet 
vrouwtje zijn deze afmetingen respec
tievelijk 14 em en 58 em. 
Toen ik de dieren kreeg zagen ze er erg 
slecht uit. Ze waren niet goed verveld 
en erg mager. Ik heb ze twee maanden 
in quarantaine gehouden in een bak 
van 60x40x40 em (lxbxh). Een spot 
van 60 W zorgde voor de verwarming 
en de verlichting. In deze periode 
besproeide ik de dieren dagelijks met 
lauw water. Twee maal in de week 
voegde ik aan bet sproeiwater wat vita
minedruppels toe (Dohyfral AD3). De 
voedseldieren werden voor bet ·1oeren 
bestoven met Carmix en Sporavit. Uit 
een mestonderzoek kwamen geen bij
zonderbeden naar voren. Na twee 
maanden waren de dieren zover opge
knapt dat ze overgezet konden worden 
naar bet definitieve terrarium. 

TERRARIUM 
Het terrarium van de belmkoplegua
nen is een bak van 140x45x 165 em 
(lxbxb), ingericht met druivestronken, 
takken van perebomen en kamerplan
ten zoa)s Anthurium, Ficus, Brome
/ia, Rhaphidophora en Sansevieria. 

De bodembedekking is potgrond. Op 
de grond is een klein waterbassin met 
een waterval. De verlichting en ver
warming bestaat uit een TL-buis van 
36 Wen twee spots van elk 60 W. De 
temperatuur onder de lampen schom
melt tussen de 35°C en 40°C. 's Nachts 
daalt de temperatuur tot 15°C. Aile 
lampen zijn aangesloten op een tijd
klok waarmee ik probeer een dag en 
nachtritme na te bootsen. De TL-buis 
brandt veertien uur per dag, de spots 
tien uur. 
De medebewoners in bet terrarium 
zijn drie grote daggekko's (Phe/suma 
madagascariensis grandis). De twee 
soorten verdragen elkaar goed, agres
sie onder ling heb ik nooit gezien. 

VOORTPLANTING 
Het hele jaar door paren de dieren. 
Elke paring wordt voorafgegaan door 
een hevig kopknikken van zowel man 
als vrouw. Augustus 1987 leek bet 
vrouwtje wat dikker te worden. Half 
september waren de eieren goed te 
zien. In oktober at bet vrouwtje bijna 
niets meer. Ze at zelfs geen spinnen, 
waar ze anders gek op is. In deze perio
de beet bet vrouwtje ook naar bet man
netje als deze wilde paren. Aangezien 
ik in de periode van 17 tot 25 oktober 
niet tbuis was, plaatste ik twee plastic 
dozen met tuinturf in bet terrarium. 
De bakjes stonden op verschillende 
hoogtes zodat de temperatuur ver
scbilde. 
Bij mijn thuiskomst bleek dat bet 
vrouwtje de eieren niet in een van de 
bakjes, maar onder een grote steen had 
gelegd. De vier eieren hadden de vol
gende afmetingen: ei nr. 1 26x14 mm, 
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einr.228xl2 mm,einr.326xl5 mm 
en ei nr. 4 27xl4 mm. 
Ik heb ze uit het terrarium gehaald en 
in twee plastic doosjes met tuinturf 
gelegd. Deze doosjes heb ik op elkaar 
in een ander terrarium geplaatst. Het 
bovenste doosje ontving directe stra
lingswarmte van een spotje van 40 W, 
het onderste kreeg warmte van de cen
trale verwarming die onder het terrari
um staat. Overdag schommelde de 
temperatuur tussen de 27"C en 30"C, 's 
nachts tussen IS"C en 2o·c. 
Door regelmatig bevochtigen van de 
turf bleef de luchtvochtigheid vrij 
hoog. De eieren groeiden voorspoedig, 
maar kregen wei een lichtbruine kleur. 
Na 96 dagen vie! ei nr. 4 in, en na 
opening bleek dat hier een dood jong in 
zat. Het had een kop-romp-lengte van 
4,5 em en een totale lengte van 
17 em. Ook ei nr. 3 bleek een dood 
jong te bevatten. In ei nr. 1 kwam op 
31-1-88 een opening. Dit ei heb ik open 
gemaakt. Het bleek een levend jong te 
bevatten, dat na een half uur stierf. Ei 
nr. 2 bleek bij opening eveneens een 
dood jong te bevatten. Aile vier de jon
gen waren volgroeid. 

SLOTOPMERKINGEN 
Het is mij niet duidelijk waarom de 
eieren niet uitgekomen zijn. In Dier
gaarde Blijdorp zijn eieren bij een con
stante temperatuur uitgebroed en ook 
hier kwamen geen levende jongen uit. 
Dit is de reden waarom ik geprobeerd 
heb de eieren bij wisselende tempera
turen uit te broeden. De eieren hadden 
een dubbele schaal, die erg taai was. 
Eventuele reacties op dit artikel en 
suggesties voor een betere manier van 
uitbroeden, zou ik graag ontvangen. 
Ten slotte wit ik Henk Zwartepoorte 
bedanken voor zijn adviezen. 

LAEMANCTUS LONG/PES 
IN THE TERRARIUM 
Laemanctus longipes is a thin, longpawed ani
mal with a helmet-like head. A couple lives in a 
terrarium together with three Phelsuma mada
gascariensis grandis. The author never saw vio
lent behaviour between these two species. Octo
ber 1987 four eggs were produced. All eggs were 
opened after approx. 3 months. Although the 
hatchlings were fully grown, they were all dead. 
One of the hatchlings still lived when opening 
the egg, but died within half an hour. 

LITERATUUR 
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IN LEIDING 
Half juli 1987 bezocht ik gedurende 
twee weken bet Griekse eiland Lesbos. 
Lesbos behoort tot de oostegelsche 
eilandengroep en ligt 20 kilometer van 
bet Turkse vasteland. Het meet onge
veer 70 bij 50 kilometer en is bet meest 
noordelijke grote eiland dat zo dicht 
bij de Turkse kust ligt. Het eiland 
geldt als groen. Er zijn veel riviertjes 
en grote delen van bet eiland zijn 
bedekt met naaldwouden. Ik heb op 
drie plaatsen verbleven. Hoewel bet 
mijn bedoeling was meer een rustige 
strandvakantie van mijn verblijf op 
Lesbos te maken, heb ik tijdens wan
delingen toch enige waarnemingen 
kunnen verrichten. Hieronder zal ik 
daar verslag van doen. Omdat ik op bet 
eiland rondgetrokken heb, geschiedt 
de indeling van de waarnemingen naar 
de drie verblijfplaatsen waar ik logeer
de. De tijd dat ik er verbleef ging voor
af aan de hittegolf die Griekenland 
teisterde en waar bij veel doden vie
len. 

PETRA 

vinden is dergelijke waterlopen op de 
kaart op te zoeken en vervolgens af te 
lopen richting de monding in zee. Bij 
een brug zwierf ook de reuzensma
ragdhagedis (Lacerta trilineata) rond. 
Langs de gehele weg tussen bet boer
derijtje en de rand van bet dorp viel de 
slangooghagedis (Ophisops elegans) 
massaal waar te nemen. Opmerkelijk is 
zijn activiteit op open plekken zelfs op 
de allerwarmste uren van de dag. Een 
stille rondgang op bet plaatselijke 
kerkhof Ievert altijd wat op. De Egei
sche muurhagedis (Podarcis erhardii) 
bleek bier voor te komen. In bet weste
lijk van Petra gelegen dorpje Anaxos 
treft men een in de Balkan vaker voor
komende combinatie aan, namelijk 
Kaspische beekschildpadden samen 
met de grote groene kikker (Rana ridi
bunda). Deze combinatie treft men 
echter aileen aan wanneer in de bio
toop ook vis leeft. Dit was bet geval in 
de beek van Anaxos. Bij gebrek aan vis 
consumeert de schildpad ook wei kik
kers. 

SIGRI 
Petra is een dorp nabij de stad Molivos Geheel in bet westen van bet eiland ligt 
en ligt aan de kust in bet noordelijk bet dorp Sigri. Een grotere plaats in de 
deel van bet eiland. Ik logeerde in een buurt is Eressos. Het dorp telt een vier
idyllisch boerderijtje, zonder elektrici- tal restaurants, een hotel en een aantal 
teit en stromend water, ongeveer 4 pensions. Rondom bet dorp treft men 
kilometer westelijk van Petra. Tussen in poeltjes en drinkbakken voor bet vee 
deze verblijfplaats en bet dorp zwom- de grote groene kikker aan. Zowel 
men in bet laatste restje water, in de prachtig zilvergrijze als bruine en 
monding van een riviertje, enige Kas- groene vormen komen naast elkaar 
pische beekschildpadden (Mauremys voor. Poeltjes die ontstaan zijn in de 
caspica). Veel watertjes vallen in de buurt van een wei herbergen kleine 
loop van de zomer droog. Een beproef- populaties van M auremys cas pica. 
de methode om beekschildpadden te Vanuit Sigri kan men een excursie 
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maken naar gebieden met de voor 
Europa best bewaard gebleven stuk
ken versteend bout. Per boot kan men 
hiertoe naar het tegenover Sigri lig
gende eilandje, dat nog geen kilometer 
lang en een paar honderd meter breed 
is. Toch trof ik bier een zoetwaterpoel 
aan, met daarin een tiental volwassen 
M. caspica. Het is de vraag of ze op 
zo'n klein eilandje niet door deze of 
gene zijn uitgezet. In de buurt van Sig
ri zou een heel woud met versteende 

· bomen liggen. Na een barre voettocht 
op het midden van de dag werd dit 
bereikt. Het telde slechts drie bomen, 
die manshoog waren en anderhalve 

meter in doorsnede. Op het pad erheen 
ontmoette ik een zeer agressieve slang, 
namelijk een pijlslang ( Coluber jugu
laris caspica). Het dier was grijsbruin 
en anderhalve meter lang. Tijdens 
voettochten naar eenzame strandjes 
zuidelijk van Sigri werd een verlaten 
boerderijtje doorzocht. Dit leverde 
enige zeer schuwe hardoenen (Agama 
stellio) op. In de buurt van dit boerde
rijtje scharrelden ~nige Griekse land
schildpadden (Testudo hermanm) 
rond. Verbazingwekkend was een poe! 
van 6 bij 20 meter, waar ongeveer 200 
M. caspica rondzwommen. Over het 
algemeen is mijn ervaring dat deze 
beekschildpad een tamelijk schuw dier 
is, doch bier kwamen ze, terwijl ik eni
ge foto's maakte, bet land op kruipen 
en begonnen gretig in mijn schoenen te 
bijten. De volgende dag meegenomen 
broden werden in een mum van tijd 
door de heftig vechtende dieren veror
berd. Opvallend was dat in deze poe! 
geen juvenielen gezien werden. Mis
schien waren deze reeds geconsu
meerd door de adulten. 

MITILINI 
Mitilini, de hoofdstad van het eiland is 
een drukke havenstad. De kust ervoor 
is zwaar vervuild. Tijdens uitstapjes in 
de omgeving, zoals naar een Romeins 
aquaduct, vie! wederom het massaal 
voorkomen van 0. elegans op. 

TOT BESLUIT 
Op een stop tijdens een busrit, bij het 
klooster van Kaloni, bleek de beek 
langs het klooster vol te zitten met 
dobbelsteenslangen (Natrix tessella
ta). 

A SHORT STAY ON LESBOS (GREECE) 
Attent ion is given to the reptiles and amphibians 
of the island Lesbos in Greece. The observations 
were made during a holiday in July 1987. 


