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Bij de voorplaat: 
De Stekelpad (Bufo coniferus) 

Taxonomische status: Familie Bufonidae. 
Verspreiding : Costa Rica tot noordwestelijk Ecuador. 
Beschrijving : Tot 10 em. Zeer variabel. Op de wratten zitten harde zwarte stekels, die bij 
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Voortplanting 

Gedrag 

Terrarium 
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sommige exemplaren soms wei een halve centimeter lang kunnen worden. 
Tamelijk lange poten. Op de neus een richel. Jonge exemplaren zijn helder
groen met rode wratten. Die kleur wordt steeds fletser en donkerder. Het 
getekende dier was ongeveer 5 em lang. 

: Open plekken in het bos, bij paden, gevallen boomkruinen en dergelijke. 
Tropisch regenwoud en secundair woud. 

: lnsekten. Grotere padden, ook kleine gewervelden. 
: Eisnoeren worden in de regentijd (mei-augustus) afgezet in stilstaand water. 

Larven voltooien hun metamorfose binnen enige weken. 
: Overdag Ieven de dieren meestal verscholen op de bodem, tussen los blad, 

of onder dode stukken hout. Jonge dieren zijn ook overdag wei actief. De 
volwassen dieren komen 's avonds en ook wei tijdens donkere, mistige dagen 
overdag te voorschijn. 

: Vochtig en warm, met droge en vochtige schuilplaatsen. Zoals aile padden 
kunnen de volwassen dieren ook wei kleine gewervelden eten, dus oppassen 
met andere, kleinere dieren. 

Tekst en tekening: Peter Mudde. 
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Wel en wee van de eerste beschermde poelen 
voor de Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) 

INLEIDING 
Voor voorkomen, kenmerken en bio
toopbeschrijving van de Vroedmeester
pad in bet algemeen verwijs ik naar 
ENGELMANN (1968) en SPARREBOOM 

(1981). In Zuid-Limburg, de noord
grens van bet verspreidingsgebied, zijn 
de activiteiten van dit nachtdier, vooral 
in bet voorjaar, in hoge mate afhanke
lijk van temperatuur en zonneschijn 
tijdens de voorafgaande dag. Een war
me dag met 's avonds Iichte regen Ievert 
een maximaal fluitconcert op van de 
mannetjes. Paring en eiafzetting heb
ben op bet land plaats. Direct na de 
zaadlozing 'wikkelt' bet mannetje, nog 
tijdens de omklemming, de eieren om 
zijn achterpoten. Afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur zijn na drie tot 
zes weken de embryo's zo ver ontwik
keld dat ze op bet punt staan bet ei te 
verlaten. Waarschijnlijk door de bewe
gingen van deze embryo's zoekt het 
mannetje, soms wei 100 meter ver, 

water op, waarin hij zich van bet snoer 
ontdoet. Voor dit gebeuren en bet op
groeien van de larven is dus een poel of 
ander stilstaand water nodig. 

DE EERSTE BESCHERMDE 
BIOTOOP IN EPEN 

Volwassen dier en twee weken oud jong van de Vroedmeesterpad. 

Pas na de Tweede Wereldoorlog werden 
vele boerderijen in Limburg op een 
waterleiding aangesloten (VAN WIJK, 

1954). Dat betekende vaak bet einde 
van de zeer onhygienische drinkpoelen 
voor bet vee. Veelal liep namelijk niet 
aileen bet regenwater in de poe! maar 
een dee! van de urine en faeces kwam 
er ook in terecht. Daardoor had je weer 
een sterke ontwikkeling van insekten, 
en dat betekende voedsel voor vele am
fibieen. Deze poelen waren niet van de 
ene op de andere dag verdwenen. In de 
vijftiger jaren waren op zeer vee! plaat
sen nog Vroedmeesterpadden te vinden. 
Grote kolonies waren echter zeldzaam. 
Een vindplaats was op bet kerkhof in 
Epen. Dit ligt ten zuiden en ten westen 
van de oost-west gebouwde kerk, op 
enkele meters boven straatniveau, goed 
beschermd tegen noordenwinden en 
vooral zonnig. Het geheel lag er een 
beetje vervallen bij. Er is genoeg ruimte 
onder de zerken en hier en daar een gat 
in de grond onder een buksboompje 
(Buxus sempervirens). Dat betekende 
volop woonruimte voor tientallen 
Vroedmeesterpadden. Het concert dat 
de 'klungelkes' op zomeravonden lieten 
horen was een vreemd soort toeri~tische 
attractie. De mensen stonden soms eni
ge rijen dik te luisteren, maar men wist 
meestal niet waar dat geluid vandaan 
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Kerkhof in Epen, 1963. 

kwam. 
Zoals in de inleiding vermeld, hebben 
deze kerkhofpadjes water nodig voor de 
voortplanting. Oat was geen probleem, 
poelen genoeg, oak binnen een straal 
van zo'n honderd meter random het 

Kerkhof in Epen, 1966. 

kerkhof. Oat was, totdat ik in het voor
jaar van 1954, inmiddels a! twaalf jaar 
trouw bezoeker, in Epen kwarn. Van 
een weg aan de rand van het dorpje was 
een bocht afgesneden en die weg lag nu 
dwars door wat tot voor kart de rijkste 
poe! van de hele omgeving was. Vrij wel 
aile in Zuid-Limburg voorkomende 
soorten padden, kikkers en salaman
ders of hun larven kon je daar vinden. 
Ook de andere poelen in de directe om
geving bleken gedempt. Oat betekende 
dat de Vroedmeesterpadden hun eieren 
niet meer konden afzetten, hoogstens 
in een nabij gelegen beekje, maar dat 
overleven de larven niet. Daar stond ik 
dan, en het enige wat ik kon doen was 
foto's maken en een brief sturen aan de 
toenmalige directeur van Staatsbosbe
heer dr. M.F. Morzer Bruijns met de 
suggestie om bijvoorbeeld een klein 
poeltje achter het kerkho f weer uit te 
graven . En, zoals Hillenius later in 
Het Vrije Yolk van 28 juli 1955 schreef: 
'het ongelofelijke gebeurde' . Binnen 
een jaar ging een stukje gemeentegrond 
van zo'n 20 m 2 over in staatsbezit. 
De kleine poe! werd weer uitgegraven , 
er werd een stevig hek omheen ge
plaatst, er werd een Meidoornhegje ge
plant, en korte tijd later zwommen er 
Vroedmeesterpaddelarven ra nd in het 
kleinste natuurreservaat van Neder
land (VAN WIJK , 1956; Internationale 
Unie voor Natuurbescherming, 1956). 
Hillen ius eindigde met: ' ... de vroed
meesterpadjes zijn dus voorlopig 
gered ... De volgende angst is, dat men 
nag eens het kerkhof zal gaan restaure
ren, de gaatjes onder de zerken 
dichtstopt enzovoorts. Maar tegen die 
tijd kopen we wei een collectie oude kin
derhoofdjes of stoepstenen'. 
Korte tijd later, in een ander artikel, is 
die laatste zin a! veranderd: als dat ge
beurt (de restauratie van het kerkhof), 
is alle moeite voor niets geweest' En ja 
hoor: Toen ik in 1966 in Epen kwam, 
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Overschaduwde poet in Hotset, augustus 1978. 

zag het kerkhof er keurig uit. Geen 
grassprietje, geen gaatje meer te zien, en 
de paden waren opgevuld met steenslag. 
Alles was opgeruimd, de padjes ook. 
Doodse stilte heerste 's avonds op het 
kerkhof. Ja, Hillenius, aile moeite is 
voor niets geweest! 

DE BIOTOOP IN HOLSET 
In een nis in een muur van het kerkhof 
in Holset stond, en staat nog steeds, 
een Mariabeeldje met een stevig hek er
omheen, kennelijk ter bescherming van 
Maria. Maar daar profiteerde ook een 
kleine kolonie Vroedmeesterpadden 

September t986, de poet heeft weer zon. 

van. Niemand kon ze achter het hek sto
ren. Maar als ze hun eieren kwijt wil
den, moesten ze de weg over naar een 
brandwaterput waar het moeilijk in- en 
uitklimmen was. Volgens Ter Horst, 
een van de oprichters van Lacerta en 
sinds de vijftiger jaren medewerker van 
Staatsbosbeheer in Limburg, was dat 
een duidelijke belemmering voor de 
ontwikkeling van de kolonie. In 1958 
werd toen, op luttele meters van Maria, 
een flinke vijver gegraven. Ook een kei
enheuveltje met een grasveldje werd 
aangelegd, een paar jonge boompjes 
werden geplant en een Meidoornhaagje 
ter afscheiding van de weg aangebracht. 
Het was een groot succes. Binnen enkele 
jaren was het oorspronkelijke wei heel 
armzalige 'geklungel' op de zomer
avonden veranderd in een veelstemmig 
concert. Maar de jonge bomen werden 
groot en gingen hoe Ianger hoe meer 
schaduw geven. Maria en de poel kre
gen geen zon meer. Het geklungel werd 
klungelig. De ge'interesseerde pastoor 
merkte dat het slecht ging en sloeg 
alarm. 
Ook de Werkgroep Limburg kwam in 
actie maar zocht de oorzaak van de 
achteruitgang in het gedurende droge 
zomers vrijwel droogvallen van de 
poel (ELZENGA, 1977). Na uitgebreid 
overleg werd door de enthousiaste 
werkgroep in de tuin van de pastorie 
een kunststof vijver ingegraven 
(ENSINCK, 1978). En met een onder
grondse tuinslang van pastorie naar 
vijver kon uitdrogen gemakkelijk voor
komen worden! Daar was niets tegen, 
en dat functioneerde ook wei. Maar 
waarom niet eerst eens bomen gekapt 
rondom de oude vijver en een nog wat 
langere tuinslang daarin Iaten eindigen? 
Dat is heel wat goedkoper ook. Die poel 
was toch een succes? Ja, dat kappen is 
nu toch gedaan, precies dertig jaar na
dat de vijver gegraven werd. Wei wat 
laat. Nog niet te laat? 
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NASCHRIFT 
Er zijn, sinds met overheidsgelden bo
vengenoemde projecten zijn gereali
seerd, verscheidene decennia verlopen. 
Een tijdperk waarin de belangstelling 
voor de inheemse herpetofauna sterk is 
toegenomen. En die belangstelling is 
ook voor een deel omgezet in daden. 
Haast ontelbare biotopen, vaak met 
poelen, zijn en worden hersteld. Dat is 
een opwindend gebeuren. Een volko
men dichtgegroeid en half volgestort 
geval zie je veranderen in een fraaie 
poel waar zonlicht weer zijn werk kan 
doen. De flora ontwikkelt zich vaak 
snel, en dan is het in spanning afwach
ten of de ·herpetofauna zich ook her
stelt. Als ook daarin een zeker even
wicht bereikt is, zal de belangstelling 
wat afnemen. Men gaat het gewoon vin
den. Dan kan gemakkelijk de toestand 
ontstaan die BERGERS et al. (1985) stel
len: 'Pas als bijvoorbeeld de vegetatie in 
de Meertensgroeve zich ongestoord kan 
blijven ontwikkelen, zullen de Vroed
meesterpadden, die immers van open 
terrein houden, bier sterk achteruit
gaan. Een doelgericht beheer kan dit 
echter eenvoudig voorkomen'. Maar 
dat eenvoudige doelgerichte beheer 
moet er wei zijn, voor iedere poel, voor 
iedere biotoop, jaar in, jaar uit, decen
nium na decennium. Is daar de be
langstelling en de mankracht wei voor te 
vinden? Immers, de herpetofauna is 
maar een klein deel van de fauna, en 
spreekt de mens relatief weinig aan. 
Ook dat laatste zal wei altijd zo blijven. 
Laten we hopen dat niet op vele van die 
herstelde gebiedjes na verloop van tijd 

ook de woorden van Hillenius van toe
passing zijn: 'aile moeite is voor niets 
geweest'. 

THE FIRST PROTECTED POOLS 
FOR ALYTES OBSTETRICANS 
After the second world war many pools in the 
Dutch province of Limburg, used by midwife
toads, disappeared. A new pool for these toads, 
living in a church yard, was created. This pool was 
very succesful, but after ten years the church yard 
was renovated in a way which made survival of 
the toads impossible. 
In Holset a man created pool was shaded by trees 
after a number of years. Instead of cutting down 
the trees a new pool was dug. The author wonders 
if sufficient care will be taken of these artificial 
pools in the future. 
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De reptielen en amfibieen op Samos 

INLEIDING 
In bet voorjaar van 1989 heb ik samen 
met mijn vriendin twee weken (van 20 
april tot en met 4 mei) doorgebracht 
op bet Griekse eiland Samos. Tijdens 
deze vakantie hebben we een groot aan
tal reptielen en amfibieen gezien, waar
onder twee soorten die voorheen niet 
van Samos bekend waren. Dit was een 
reden om dit artikel te schrijven. Het 
publiceren van vakantiewaarnemingen 
kan bijdragen tot een grotere kennis 
van de verspreiding van reptielen en 
amfibieen. Het Egelsche gebied is her
petologisch gezien juist zo interessant 
omdat een aantal soorten bier de grens 
van hun verspreidingsgebied bereiken. 
Een aantal Aziatische slangesoorten 
bijvoorbeeld hebben in Turkije hun 
westelijkste populaties. Sommige van 
deze soorten hebben zich ook op be
paalde Egelsche eilanden weten te ves
tigen. Een voorbeeld hiervan is de op 
Samos voorkomende Eirenis modestus, 
de Maskerdwergslang. 

SAM OS 
Samos behoort tot de eilandengroep 
van de oostelijke Sporaden en ligt op 
slechts 2 km afstand van de Turkse kust. 
Het eiland is ongeveer 50 km lang en de 
breedte is maximaal 20 km; de opper
vlakte bedraagt 476 km2

• In bet voor
jaar is bet eiland prachtig groen en staan 
er overal talloze planten in bloei. Klap
rozen kleuren hele veldjes rood. Er is op 
Samos veel bos te vinden, en hele delen 
van bet eiland zijn bedekt met een ma
quisachtige begroeiing (veel lage, 
meestal doornige struikjes en kruiden). 
Het eiland is vrij bergachtig met als 
hoogste top de Vigla (1435 m). De beken 
op Samos bevatten aileen in bet voor
jaar water. Tijdens ons verblijf op bet 

eiland was de Imvrasos (een van de gro
tere beken) reeds grotendeels opge
droogd. 

WAARNEMINGEN 
Het gebied tussen Ireon en Psili Ammos 
is redelijk goed geYnventariseerd. Het is 
bet meest vlakke en gecultiveerde deel 
van bet eiland. We hebben bijzonder 
veel gezocht in de directe omgeving van 
Pythagorion (onze vaste verblijfplaats) 
en bij de beken (zie kaartje met vind
plaatsen). Het bergachtige midden van 
bet eiland bezochten we slechts een
maal (ten noordoosten van Mytilini). 
Aan de noordkust zochten we slechts 
eenmaal gedurende enkele uren (nabij 
Agios Konstantinos), tijdens een rond
rit met een brommertje over bet eiland. 
Het is dus duidelijk dat we niet bet hele 
eiland hebben onderzocht. 

AMFIBIE~N 
WERNER (1938) noemt voor Samos drie 
soorten amfibieen, te weten de Grote 
groene kikker (Rana ridibunda), de 
Gewone pad (Bufo bufo) en de Groene 
pad (B. viridis). Van de eerste soort 
hebben we zowel volwassen exemplaren 
als larven gevonden. Verder zag ik in 
opgedroogde poelen van de Mitilinon 
Chisios (vindplaats nr. 3) grote aan
tallen larven, die zeker geen Rana ridi
bunda waren. De larven behoorden 
waarschijnlijk tot een van twee Bufo
soorten (of tot beide ); we hebben ze ech
ter niet nader gedetermineerd. R. ridi
bunda, de Grote groene kikker is op 
Samos in vrijwel aile watertjes te vinden 
(vindplaatsen 2, 3, 6, 8 en 9). Zelfs in 
kleine irrigatieslootjes nabij Psili Am
mos was deze soort vertegenwoordigd. 
Op twee plaatsen vonden we larven 
(vindplaats nr. 3 en 9). De kikkers zullen 



Overzichtskaart van Samos mel vindplaatsen. 
I Paleokaslron 10 Ag. Konstantinos 
2 meer bij Psili Ammos II Ag. Dimitrios 
3 Mitilinon Chisios 12 Koumaradeoi 
4 Mesokambos Rivieren: 
5 Pythagorion A Mitilinon Chisios 
6 Chora B Ag. Joannis 
7 Mytilini C Mavratzaios 
8 Mavratzaios D Imvrasos 
9 Ireon 
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op dit eiland waarschijnlijk een zomer
rust ergens in de modder doorbrengen, 
daar aile beekjes in de zomerhitte op
drogen. 

HAGEDISSEN 
WERNER (1938) heeft op Samos vijf 
soorten hagedissen gevonden: de Har
doen (Agama stellio), de Scheltopusik 
(Ophisaurus apodus), de Slangoog-

De Hardoen in bruiloflskleed. 

hagedis (Ophisops elegans), de Anato
lische muurhagedis (Lacerta antolica) 
en de Gewone kame! eon ( Chamaeleo 
chamaeleon) . De eerste vier soorten 
heb ik op Sarnos gezien alsmede de 
Reuzensmaragdhagedis (Lacerta trili
neata cariensis) en de skink Mabuya 
aural a. De Gewone karneleon heb ik 
niet kunnen vinden. De eigenaar van 
het appartement waar we verbleven 
kent deze hagedis wei, en vertelde dat 
hij hem af en toe wei zag. Bij de mon
ding van de Mitilion Chisios zaten in 
het groene gras dat langs een rietkraag 
groeide een aantal kleine donkerbruine 
hagedisjes, waarschijnlijk Johannis
skinken (Ablepharus kitaibellil). We 
hebben ze echter niet zo goed kunnen 
zien dat we ze met zekerheid hebben 
kunnen determineren. 
De Hardoen (Agama stellio), is een al
gemene verschijning op Samos. Op 
rotsblokken langs de kust, stapelmuur
tjes, ru"ines, langs wegen en een enkele 
keer in een droge rivierbedding was deze 
hagedis te zien (vindplaatsen nr. 1, 2, 4, 
5, 9 en 11). De volwassen mannetjes 
waren op de rug vrijwel zwart met beige
gele ruitvormige vlekken. De kop was 
blauw met een oranjebruine bril rond
om de ogen. De staart was zwart met 
gele dwarsstrepen. De vrouwtjes en de 
jonge dieren waren een grauwe uitvoe
ring van de mannetjes. Ongeveer de 
helft van de dieren die we zagen, be
stond uit halfwas exemplaren. 
De grote, pootloze Scheltopusik (Ophi
saurus apodus) vonden we op stapel
muurtjes langs korenveldjes en olijf
gaarden aan de voet van berghellingen 
(vindplaats nr. 2 en 5). Vooral in het ge
bied ten noordoosten van Pythagorion 
zagen we ze veel (in totaal 15-maal, 
minstens zeven verschillende ex.empla
ren). De lengte van de dieren varieerde 
van 80 tot 120 em. Heel opvallend was 
de overlangse groef in het Iichaam. 
De dieren waren uniform bruin met een 
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Mabuya aurata, Samos. Foto: R. van Westbroek. 

Eryx jaculus, 51,5 em. 

geelbruine kop. Op een lichtbewolkte 
dag met af en toe motregen zagen we 
ze in groepjes van twee of drie, terwijl 
we er bij mooi weer maar een tegelijk 
zagen. Juvenielen zagen we niet. 
De Slangooghagedis (Ophisops ele
gans), vonden we voornamelijk op zan
dige, open grasveldjes langs de kust. 

Ook zandweggetjes maken dee! uit van 
zijn biotoop (vindplaats nr. 2, 3, 5, 6, 7 
en 9). De mannetjes waren, net als de 
mannetjes van de Hardoen, nog in brui
loftskleed en hadden een felgele keel en 
kaken. De tekening van de mannetjes 
was feller dan die van de vrouwtjes. 
De Reuzensmaragdhagedis (Lacerta tri-



lineal a cariensis), is een prachtig groene 
ondersoort (FRbR, 1978) die op Samos 
gebonden lijkt te zijn aan water. In de 
directe omgeving van de diverse beekjes 
was hij vrij talrijk, daarbuiten hebben 
we hem niet gezien. Vooral bij de Mitili
non Chisios zagen we hem vee! (vind
plaats nr. 3, 6 en 9). Op 2 I april zag en we 
op het heetst van de dag twee, kennelijk 
zwangere, vrouwtjes graven. Waar
schijnlijk waren deze dieren, gezien het 
tijdstip van de dag en de tijd van het 
jaar, nag niet bezig met het zoeken naar 
een eilegplaats. Het ene dier groef in de 
losse, pas bewerkte grand van een olijf
gaard grenzend aan de Mitilinon Chisi-

Lacerta trilineata cariensis, vrouwtje. 

Natrix natrix persa. Dit vrouwtje houdt zich dood. 

os. Een paar honderd meter verderop 
groef het andere vrouwtje in een schui
ne helling tangs een zandweggetje. De 
dieren waren grasgroen met hier en daar 
wat zwarte vlekjes. Keel en kaken waren 
geel, en in de nek hadden de dieren 
een lichtblauwe vlek. De halfwas 
exemplaren die we zagen, hadden vier 
lengtestrepen. ARNOLD et al. (1978) ver
melden voor de juvenielen van de Sma
ragdhagedis (Lacerta viridis) vier 
lengtestrepen en voor de Reuzensma
ragdhagedis drie of vijf. FRbR (1978) 
vermeldt voor Samos aileen de Reu
zensmaragdhagedis en NETIMANN & 

RYKENA (1984) geven aan dater in Grie
kenland uitzonderingen voorkomen in 
het aantal lengtestrepen. 
De skink Mabuya aural a is waarschijn
lijk niet eerder op Samos waargeno
men. We hebben hem slechts eenmaal 
gevonden (vindplaats nr. 10). Ook Rob 
van Westbroek (pers. med.) vond in 
1991 dit dier. Het diertje scharrelde 
tussen de rotsblokken en de struiken 
op tien meter van de zee vandaan. 
Het was een exemplaar van ongeveer 
25 em lang met een zwartgevlekte geel
bruine tekening. 
De Anatolische muurhagedis (Lacerta 
anatolica aegaea); over de naamgeving 
van deze hagedis is in het verleden veel 
verwarring geweest, zoals over aile die
ren die nu tot de soorten L. oertzeni, 
L. danjordi en L. anatolica behoren. 
Volgens de meest recente literatuur 
behoren de muurhagedissen van Samos 
nu tot L. anatolica aegaea (BISCHOFF, 

1991). Ik heb deze dieren gezien aan de 
noordkust bij Agios Konstantinos op 
door struiken omringde rotsblokken en 
op het kiezelstrand. Ook in het binnen
land op een zandweg door de bergen 
ten noordoosten van Mytilini zagen 
we twee van deze muurhagedissen. De 
dieren waren bruin tot bijna zwart, 
met enige tekening. Een dier dat goed 
bekeken kon worden was bruin met 
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zwarte vlekjes. De keel en kaken waren 
oranje. Een opvallend feit was bet ont
breken van deze hagedis aan de zuid
kust tussen Ireon en Psili Ammos {waar 
we veel dieren zagen). De noordkust 
was eehter vrij ruig. Vanaf de zee gaat 
bet terrein steil omhoog. Aan de zuid
kust tussen Ireon en Psili Ammos heb je 
eerst een vlak, ontgonnen gebied voor
dat de bergen beginnen. De Anatolisehe 
muurhagedis is mogelijk beperkt tot de 
ruigere kustbiotopen en de bergen. 
Meer waarnemingen zullen nodig zijn 
om dit vermoeden te bevestigen. 

SLANG EN 
WERNER {1938) vermeldt voor Samos de 
volgende soorten slangen: de Worm
slang (Typhlops vermicularis) de Ring
slang (Natrix natrix persa), de Pijlslang 
(Co/uber jugularis caspius), de Lui
paardslang (Eiaphe situ/a) en de Mas
kerdwergslang (Eirenis modestus). Ook 
komt er volgens de bewoners van bet ei
land een gifslang voor. Het betreft een 
Kleinaziatisehe adder { Vipera xanthi
na), zoals in de literatuur te lezen is {VAN 

WINGERDE, 1986). Deze adder ben ik 
niet tegengekomen, evenmin als d~ 
Slanke wormslang (Typhlops vermicu
larius) en de Luipaardslang (Elaphe 
situ/a). Wei ben ik een soort tegengeko
men waarvan voorheen niet bekend was 
dat deze op Samos voorkomt: de Zand
boa (Eryxjaculus). 
De Kaspisehe pijlslang (Coluber cas
pius) is een van de grootste slangen van 
Europa en kan een maximumlengte be
reiken van 2 meter of meer. De Kaspi
sehe pijlslang werd voorheen gezien 
als een ondersoort van C. jugularis, 
maar wordt nu als aparte soort be
sehouwd. Deze slang vonden we aeht
maal. Vier dieren waren verkeersslaeht
offers of ze waren doodgeslagen {vind
plaats 2, 3, 5, 6en 12). Indedrogerivier
bedding van de Mitilinon Chisios be
trapte ik een grote Pijlslang bij de jaeht 

op een volwassen Smaragdhagedis. De 
slang had een lengte van ongeveer 150 
em. De hagedis rende over mijn voeten, 
aehtervolgd door de slang. Toen de 
slang mij opmerkte, stopte hij abrupt en 
verdween in de bosjes. 
In de oevervegetatie van het meer van 
Psili Ammos vonden we een vrouwtje 
van 112 em. De verdikking in bet li
ehaam van de slang verraadde dat ze zo
juist een prooi had gegeten, mogelijk 
een muis. Het dier vertoonde nog vaag 
het gevlekte jeugdkleed van de juvenie
len. Deze tekening vervaagt wanneer de 
slangen een lengte bereiken van onge
veer een meter {VELENSKY, 1989). Het 
grootste exemplaar dat we vonden was 
een mannetje van 178 em dat een stuk 
staart miste. Het dier had een praehtige 
blauwgrijze hals met roestbruine 
supralabiaal-sehilden. Een van de ver
keersslaehtoffers was een gevlekt jong 
van ongeveer 30 em. De overige drie do
de slang en waren ongever 120 em lang. 
De Ringslang (Natrix natrix persa) 
vonden we viermaal {vindplaats nr. 3, 
5, 8 en 9). Een dier van 27 em maakte 
jaeht op kikkervissen in een grote poel 
van de Imvrasos. Toen hij werd opge
pakt, braakte hij twee larven van R. 
ridibunda uit. Een groot vrouwtje van 
l 05 em zwom in bet door born en over
sehaduwde stroompje van de Mavrat
zaios. In de droge rivierbedding van de 
Mitilinon Chisios kroop een praehtig 
getekend vrouwtje van 81 em. Net als 
de overige drie was ze gestreept. De ba
siskleur was grijsgroen met twee gelige 
strepen. Op de flanken en tussen de 
strepen bevonden zieh zwarte vlekken, 
die goudkleurig omzoomd waren. De 
grijsgroene sehubben tussen de zwarte 
vlekken op de flanken waren liehtblauw 
omzoomd. Een vierde exemplaar, een 
vrouwtje van 87 em, bevond zieh in een 
olijfgaard ten noordoosten van Pytha
gorion, ver van enig water. Toen ze 
werd opgepakt, hield ze zieh dood. 
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Natrix natrix persa, vrouwtje. 

Mauremys caspica. 

Van de op Milos voorkomende onder
soort van de Ringslang (Natrix natrix 
schweizen) is bekend dat hij naast kik
kers ook hagedissen en kleine zoogdie
ren eet (KRATZER, 1974). Waarsehijn
lijk zullen de Ringslangen op Samos 
's zomers ook op hagedissen en kleine 
zoogdieren overschakelen omdat hun 
geliefde prooidieren (amfibieen) met 
het opdrogen van het weinige water niet 
meer besehikbaar zullen zijn. 
Oat we de Ringslang zagen in de olijf
gaard ten noordoosten van Pythagori
on wijst er ook op dat Ringslangen niet 
gebonden zijn aan waterpartijen met 
amfibieen. 

De kleine Maskerdwergslang (Eirenis 
modestus) zagen we tweemaal (vind
plaats nr. 5). Een exemplaar kroop 
over een zandweggetje dat door een .ver
wilderd stukje grasland liep, op onge
veer 20 meter van de zee verwijderd. 
Het andere dier lag onder een golfplaat 
bij een ru"ine. Deze ru"ine werd over
sehaduwd door een stuk naaldbos, en 
bevond zieh op de berghelling achter 
Pythagorion . De slangetjes waren res
pectievelij k 16 en 17,5 em lang. De kleur 
was uniform beige met een karakteris
tieke zwart met gele koptekening. Aan 
deze koptekening dankt dit slangetje 
zijn Nederlandse naam Masker
dwergslang. Deze slangen worden 
maximaal 50 tot 60 em lang en voeden 
zieh met insekten (DIESENER & REICH

HOLF, 1986). 
Van de Slanke toornslang (Coluber 
najadum) zagen we een exemplaar. Het 
slangetje kroop bij dezelfde ru"ine rond 
waar we ook E. modes/us vonden. Het 
betrofeen vrouwtjevan 72em. De slang 
was uniform bruin met een grij ze hals 
met zwarte vlekjes. Gezien het aantal 
waarnemingen lijkt deze soort niet veel
vuldig voor te komen op Samos. 
De Kleine zandboa (Eryx jaculus) is 
een plompe slang. We vonden haar in 
het landbouwgebied aehter het meer 
van Psili Ammos (vindplaats nr. 2). 
Het dier bevond zieh voor driekwart 
in een muizehol, dat zich bij een haag 
in een stuk landbouwgrond bevond. 
Enig heftig graafwerk in de stenige 
grond was nodig om de slang te pakken 
te krijgen . Het dier had een lengte van 
57,5 em. De tekening bestond uit lieht
en donkerbruine tinten. De kop was 
spatelvormig afgeplat , waarsehijnlijk 
een aanpassing aan haar gravende le
venswijze. Het moge duidelijk zijn dat 
aan de hand van een enkele waarneming 
aan verborgen levende slangen zoals 
E. jaculus en E. modestus geen be
trouwbare uitspraak gedaan kan wor-
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De Smaragdhagedissen (Lacerta viridis-complex) 

INLEIDING 
In dit artikel doe ik een poging de grote, 
over bet algemeen groene Halskraag
hagedissen, die ik de Smaragdhage
dissengroep (Lacerta viridis-complex) 
zal noemen, op een rij te zetten. Deze 
dieren zijn bij terrariumhouders erg 
populair en worden vaak met succes 
gehouden. Ze Ieven meestal erg lang 
in gevangenschap, soms naar eigen 
ervaring en die van anderen (EICHEN

BERGER, pers. med.), aanzienlijk meer 
dan tien jaar. Ook wordt een aantal 
soorten zeer regelmatig in behoorlijke 
aantallen gekweekt. 
In de loop der jaren heeft deze groep 
nogal wat veranderingen in naamgeving 
en soort- en ondersoortindeling moeten 
ondergaan. Dit is een logisch gevolg 
van veranderde inzichten en uitbreiding 
van kennis in de loop der tijden. Om een 
duidelijk beeld te krijgen zal ik naast 
een oude algemene indeling een nieuwe 
indeling per soort en ondersoort geven 
met daarbij als belangrijke criteria bet 
verspreidingsgebied en bet uiterlijk van 
de jongen van de verschillende soorten. 
Dit overzicht is samengesteld uit litera
tuurgegevens en geeft een beeld van de 
huidige inzichten, maar ik ben ervan 
overtuigd dat anderen een afwijkende 
visie kunnen hebben en dat er in de toe
komst ongetwij feld weer veranderingen 
zullen plaatsvinden. 

WAT IS EEN SOORT? 
Om tot een indeling in soorten te komen 
wil ik schetsen wat een soort is of kan 
zijn. Of een dier tot een bepaalde soort 
behoort wordt in hoge mate bepaald 
door bet uiterlijk van een dier (morfo-

Iogie) en ook door de inwendige bouw 
(anatomie). Dit was vooral in de klas
sieke visie bet geval. Taxon omen vingen 
(en vangen nog steeds) grote aantallen 
dieren, stopten deze in de alcohol en be
schreven soms jaren later vooral de uit
wendige bouw van de verschillende 
soorten. Bij reptielen speelt met name 
de beschubbing en ook de kleur een be
langrijke rol. Bij deze benadering van 
bet soortsbegrip spreken we van de 
morfologische soort: de morfospecies. 
Omdat we tegenwoordig weten dat twee 
morfologisch (ogenschijnlijk) identie
ke dieren toch tot twee verschillende 
soorten kunnen behoren, kunnen we 
soorten ook vanuit een andere concep
tie benaderen, namelijk als biologische 
soort of biospecies. Bij deze benadering 
hebben we onder meer te maken met: 
- fysiologie- wat is de voorkeurs-, 
minimale en maxim ale temperatuur, 
voorkeursvoedsel enzovoort. 
- gedrag - voortplantingsgedrag (VAN 

DEN ASSEM et al., 1982; IN DEN BOSCH & 

VAN DEN ASSEM, 1986; BOHME & BI

SCHOFF, 1976). (Sommige boomkik
kers kunnen aileen aan hun gekwaak 
worden onderscheiden), houding ten 
opzichte van de eigen soort en andere 
soorten, biotoopkeuze, substraatkeu
ze. 
- chemie - door chemisch onderzoek 
is veel duidelijk geworden over Groene 
kikker-soorten (Rana esculenta-com
plex). De aanwezigheid van bepaalde 
actieve stoffen in giffen van wespen en 
mieren heeft bijgedragen aan de kennis 
van hun onderlinge verwantschap 
(PIEK, 1987; 1989). Dit is mogelijk ook 
van belang bij gifkikkers en slangen. 



Lacerta agilis, vrouwtje boven. 

Lacerta jayakari, mannetje boven. 

Jonge Lacerta jayakari. Foto: W. Bischoff. 

Dieren die tot dezelfde soort behoren 
zijn in elk geval onderling kruisbaar, 
de nakomelingen zijn vruchtbaar. On
dersoorten wijken op een gering aantal, 
meest morfologische eigenschappen af, 
bijvoorbeeld op grootte, kleur en bij 
reptielen geringe afwijkingen in de be
schubbing. Ondersoorten Ieven per de
finitie geografisch gescheiden van el
kaar. Op de eilanden in de Middellandse 
zee zijn zodoende van veel hagedissen 
ondersoorten te vinden. 
Vroeger werden elk afwijkend schubje, 
kleurtje of streepje in een populatie 
als argument voor het onderscheiden 
van een ondersoort gezien metals resul
taat dat het aantal ondersoorten recht 
evenredig was met het aantal herpetolo
gen die een bepaalde soort bestudeer
den. 

SOORTEN 
De soorten die hier besproken zullen 
worden zijn de grote soorten van het 
geslacht Lacerta (familie Lacertidae, 
de Halskraaghagedissen), ook wei sa
mengevat als Lacerta part 1 (ARNOLD, 

1973). Het zijn typisch bewoners van 
het bossteppe-gebied in Europa, 
Noord-Afrika en West-Azie. 
De soorten waar het hier om gaat zijn: 
- L. agi/is, de Zandhagedis 
- L. jayakari, de Oman-hagedis 
- L. princeps, de Zagros-hagedis 
- L. tepid a, de Parelhagedis 
- L. pater, de Marokkaanse parel-
hagedis 
- L. schreiberi, de Spaanse smaragd
hagedis 
-L. pamphylica, de Pamphylische 
smaragdhagedis 
- L. strigata, de Kaspische smaragd
hagedis 
- L. media, de Middelste smaragd
hagedis 
- L. trilineata, de Reuzensmaragdha
gedis of Geelkelige smaragdhagedis 
- L. vi rid is, de Smaragdhagedis. 
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INDELING IN HET BEGIN 
VAN DEZE EEUW 
Zoals in de inleiding al is gezegd is er 
in de tijd veel in de naamgeving ver
anderd. Wat bierbij direct opvalt, is 
dat wat vroeger als ondersoorten van 
L. viridis werden gezien nu als aparte 
soorten worden bescbouwd, een ont
wikkeling die nog steeds gaande is. In 
bet begin van de eeuw treffen we devol
gende soorten en ondersoorten als min 
of meer bomogene groep aan {WERNER, 

1912): 
-de ParelbagedissenL. o. ocel/atta met 
8-10 rijen buikscbubben uit Frankrijk, 
bet zuiden van Spanje en Portugal. L. 
o. pater met 8 rijen buikschilden uit bet 
oosten van Algerije en uit Tunesie. L. o. 
tangitana met 6-8 rijen buikscbubben 
uit westelijk Algerije en Marokko. 
-de Smaragdhagedissen L. v. viridis 
uit Midden- en Zuid-Europa, L. v. 
schreiberi uit Spanje en Portugal, L. v. 
major uit Joegoslavie en Griekenland 
en L. v. strigata uit Iran en bet Kauka
sus-gebied. 
Deze vier beschouwt men laterals zelf
standige soorten. Daarnaast waren er 
nog veel andere ondersoorten van de 
Smaragdbagedis. 
- de Zandbagedissen L. agilis met in 
Europa deL. agi/is-groep en in bet Kau
kasus-gebied de L. a. exigua-groep, 
beide met veel ondersoorten. 
Verder werd nog tot deze groep gere
kend: 
- L. parva, een kleine op de Zandbage
dis gelijkende soort uit de bergsteppen 
van Armenie en Turkije en de bagedis
sen van de Canariscbe eilandenL. gallo
ti en L. symonyi. Tegenwoordig zijn 
deze laatste twee ondergebracht in bet 
geslacht Gal/otia met vier soorten: G. 
galloti, G. symonyi, G. atlantica en G. 
steh/inii (BISCHOFF, 1985). 
Verschillende auteurs verkondigden 
later andere meningen over deze soor
ten. PETERS geeft biervan de volgende 

opsomming (PETERS, 1962). In 1933 al 
beschouwt CYREN L. viridis en L. trili
neata als aparte sooren. SCHREIBER in 
1929, MOLLER in 1935, KATTINGER in 
1941 en FOHN & MERTENS in 1957 (op 
grond van voorkeurstemperaturen) vin
den L. strigata, L. viridis en L. trili
neata afzonderlijke soorten. Peters 
zelf sluit zicb hierbij aan. WETTSTEIN 

(1953) spreekt wei van viridis en stri
gata, maar vindt dat het om een soort 
gaat. Een onduidelijke stellingname 
dus. Hij geeft ook een soort stamboom. 

L. A GILlS, DE DUIN
OF ZANDHAGEDIS 
Bescbrijving: met een totale lengte van 
275 mm de kleinste soort uit deze groep. 
Heeft een relatief korte staart en een 
gedrongen bouw. De buik is gevlekt, 
wat binnen de groep verder aileen bij L. 
schreiberi voorkomt. De mannetjes 
zijn in de paartijd groen, maar bet 
midden van de rug is bij de meeste 
ondersoorten bruin. De vrouwtjes zijn 
meestal bruin, maar bij sommige onder
soorten gedeeltelijk groen. Helemaal 
groene vrouwtjes komen niet voor. De 
meeste dieren bebben op de rug twee 
Iicht gekleurde lengtestrepen met daar 
tussen een rij donkere vlekken. Ook 
op de flanken vinden we aan elke zijde 
twee rijen soms ringvormige donkere 
vlekken. Dit kleurpatroon is ecbter 
sterk variabel en verscbilt per onder
soort. Dejongenlijken bij bet uitkomen 
meestal op de vrouwtjes. De jongen 
van de op L. viridis gelijkende L. a. 
grusnica bebben drie lengtestrepen. 
L. agilis is een typiscbe bewoner van 
bet bossteppe-gebied en beeft, op de 
Levendbarende bagedis (L. vivipara) 
na, bet grootste verspreidingsgebied 
van aile Lacertidae. Dit gebied loopt 
van bet zuiden van Engeland en de Pyre
neeen in bet westen tot de zuidwestoe
vers van bet Baikal-meer in bet oosten. 
In Zweden bereikt deze hagedis 61 o NB 
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L. agilis juveniel. 

(in Karelie 62° NB), in Griekenland 39° 
NB (NILSON & ANDREN, 1987), in Sibe
rie 61 ° NB bij de rivier de Ob en in het 
zuiden komt hij voor tot in de Alatau
bergen. Ook in noordwestelijk China 
komen Zandhagedissen voor (ZHANG, 

1986). De klimatologische verschillen in 
het verspreidingsgebied zijn aanzien
lijk. De gemiddelde januari-tempera
tuur ligt ongeveer tussen de +5° C en 
- 30° C, die in juli tussen de 14 en 30° C 
en de jaarlijkse neerslag varieert tussen 
de 100 en 2000 mm. 
Als bewoner van onder meer West- en 

OJ 

J4.. 
I 

L. princeps kurdistanica vrouw. 

Midden-Europa is er altijd veel belang
stelling voor deze hagedis geweest met 
a ls gevolg dater veel ondersoorten zijn 
beschreven op grond van variaties in 
tekening en kleur. Enkele voorbeelden 
zijn: L. a. a/bolineata, immaculata, 
nigricans, dorsalis en concolor. 
Tegenwoordig worden als ondersoorten 
erkend: 
-L. a. agilis, West- en Midden
Europa, van Zweden (tot 61 o NB) tot in 
de Pyreneeen. L. a. garzoni uit de Pyre
neeen behoort nu weer tot deze onder
soort. 
- L. a. argus, Oostenrijk, oostelijk 
Duitsland , Polen, Tsjechoslowakije, 
Hongarije, noordelijk Joegoslavie, 
westelijk Roemenie. Bij deze onder
soort komen veel dieren voor met een 
roodbruine rug (erythronota-vorm) 
maar er wordt aan getwijfeld of deze 
ondersoort echt afwijkt van L. a. agilis 
(RAHMEL, 1988). 
- L. a. bosnica, bergstreken in Joego
slavie en Bulgarije . 
- L.a. chersonensis, oostelijk en zuide
lijk Roemenie, noordoostelijk Bulgari
je, westelijk Rusland en oostelijk Po
len. De ondersoort euxenica van de 
Zwarte Zeekust in Roemenie behoort 
nu weer tot deze ondersoort. 
- L. a. exigua, midden en zuidelijk 
Rusland, in het zuiden tot de Krim en de 
Kaukasus, westelijk Siberie tot het Bai
kalmeer en noordwestelijk China. 
-L.a. boemica, noordoostelijke Kau
kasus (Dagestan, noordoostelijk Azer
baidsjan). 
- L. a. grusnica, zuidkust van de 
Zwarte Zee. (Zie ook L. viridis). 
- L. a. brevicaudata, bergsteppen 
van de Kaukasus, Armenie, het noord
oosten van Turkije. Leeft op hoogten 
van 800-2000 m. 
- L. a. ioriensis, deze ondersoort 
heeft het kleinste verspreidingsgebied, 
te weten de omgeving van de rivier de 
lorie in het oosten van Georgie. 



Lacerta princeps, mannetje. 

Lacerta pamphylica, mannetje boven. 

Jonge Lacerta lepida. 

L. JA YAKARI, 
DE OMAN-HAGEDIS 
Deze soort is een van de zeldzaamste 
reptielen ter wereld. In 1887 werd deze 
hagedis ontdekt en tot 1971 waren er 
slechts zeven exemplaren bekend (AR

NOLD, 1972). Daarna is er zelfs mee 
gekweekt (LANGERWERF, 1984), maar 
met deze kweek gaat het momenteel 
minder goed (LANGERWERF, pers. 
med.). De dieren komen voor in de 
bergen van Oman op plaatsen met wat 
begroeiing. De totale lengte van de 
dieren is ongeveer 50 em, de grondkleur 
is grijs met een roze gloed, met op de 
rug gele vlekken en een donkerroze 
nettekening. Ze zijn ook bekend onder 
de naam Omanosaurus jayakari (BI

SCHOFF, 1981). 

L. PRINCEPS, 
DE ZAGROS-HAGEDIS 
Over deze hagedis is weinig bekend. 
In 1968 heeft EISELT over dit dier ge
publiceerd en in 1977 RYKENA et al. 
De dieren zijn Iicht bruingrijs van kleur. 
De mannen hebben een blauwe kop, een 
steenrode nek en op de flanken drie 
rijen turkooizen stippen. De vrouwen 
zijn Iicht bruingrijs met op de flanken 
en staart Iichte stippels. De totale lengte 
bedraagt ongeveer 45 em. Ze Ieven in 
droge heuvels die spaarzaam begroeid 
zijn met eikebosjes. Er zijn twee onder
soorten, waarvan de in oostelijk Turkije 
voorkomende L. p. kurdistanica de be
kendste is. L. p. princeps komt verder 
naar het oosten voor. 

L. PAMPHYLICA, DE PAMPHY
LISCHE SMARAGDHAGEDIS 
Dit dier had tot nu tot nog geen Neder
landse naam. Het was een van de onder
soorten van L. trilineata, maar is nu 
een aparte soort (SCHMIDTLER, 1986) 
en, naar mijn mening, terecht. Niet 
aileen blijven de dieren vee! kleiner dan 
de Reuzensmaragdhagedis en zelfs klei-



Jonge Lacerta pater. 

Jonge Lacerta schreiberi. 

Lacerta strigata, mannetjc bovcn. 

ner dan de Gewone smaragdhagedis, 
ook gedragen ze zich in het terrarium 
heel anders. Staat L. tri/ineata toch 
bekend als een wat lastiger terrarium
dier, L. pamphylica blijkt uitstekend 
te houden te zijn en sinds kort wordt 
er met deze soort veel gekweekt. 
De totaal niet schuwe, ja soms zelfs 
handtamme dieren produceren meer
dere legsels per jaar (BIARD, pers. 
med.). De jongen zijn bruin en hebben 
geen lengtestrepen. De volwassen man
netjes hebben een groene rug en zijn 
vanaf de achterpoten bruin . In de paar
tijd hebben ze een prachtige blauwe 
tot paarsblauwe keel. De vrouwtjes 
zijn minder groen en soms zelfs geheel 
bruin. De dieren komen voor in het 
centrale deel van het zuiden van Ana to
lie op begroeide plaatsen. 

L. LEPIDA, DE PARELHAGEDIS 
Deze grootste van de groene Halskraag
hagedissen was vroeger bekend onder 
de naam L. oce/lata. Over de grootte 
is veel gespeculeerd. Er werden afme
tingen genoemd tot 100 em, maar 
60-75 em is veel reeler. In elk geval 
worden de mannetjes veel groter dan de 
vrouwtjes. Het is ook niet de grootste 
van de Lacertidae. Deze eer komt toe 
aan Gallotia stehlinii (BISCHOFF, 

1985). De dieren hebben op de flanken 
blauwe ronde vlekken op een groene 
ondergrond met op de rug een duide
lijke nettekening. Ze hebben tien rijen 
buikschilden. De bruine jongen hebben 
talrijke gele ronde vlekjes met een 
zwarte rand. Parelhagedissen komen 
voor in Spanje en Portugal (behalve in 
het noordwesten van het Iberische 
schiereiland) en in het mediterrane 
gebied van Frankrijk en het noord
westen van ltalie. Globaal gezien ko
men ze voor in die gebieden in deze lao
den waar olijfbomen kunnen groeien. 
Dit wil echter niet zeggen dat overal 
waar deze borneo groeien ook Parelha-
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L. princeps kurdistanica juveniel. Foto: S. Rykena. 

gedissen voorkomen. 
In de twin tiger en dertiger jaren werden 
er verschillende ondersoorten onder
scheiden naast de nominaatvorm en de 
nog tot L. lepida gerekende Marok
kaanse parelhagedis L. lepida pater, 

L. jayakari man 

namelijk L. I. iberica en L. I. jamai
censis (BOHME, 1984). Tegenwoordig 
zijn er twee ondersoorten: L. I. lepida in 
het grootste gedeelte van het versprei
dingsgebied, en in het zuidoosten van 
Spanje L. I. nevadensis. Deze is grijs-
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bruin van kleur en heeft geen vlekken. 
L. stieg/eri is een synoniem van deze on
dersoort. 

L. PATER, DE MAROKKAANSE 
PARELHAGEDIS 
Lange tijd werd deze hagedis als onder
soort van L. lepida gezien, maar is nu 
een aparte soort, die ook wei bekend is 
onder de naam Timon pater (BISCHOFF, 
1982). Er werden zelfs twee ondersoor
ten onderscheiden en welpatermet acht 
rijen buikschilden uit Marokko en het 
westen van Algerije, en tangitana met 
zes rijen buikschilden, uit het oosten 
van Algerije en uit Tunesie (WERNER, 
1912). Ze Ieven daar in begroeide 
bergstreken en wadi's (LANGERWERF, 
1977). Er bestaan dieren van verschil
lende kleuren. Zo zijn er dieren met een 
groene grondkleur. De vrouwtjes van 
deze vorm zijn vaak meer geelgroen of 
bruin van kleur, maar er zijn ook dieren 
die bronskleurig zijn. In gevangenschap 
zijn er zelfs zwarte dieren geboren. De 
mannetjes hebben in de paartijd vaak 
een lichtblauwe keel. Ook de vlekken, 
die vooral op de flanken voorkomen, 
zijn blauw van kleur. Bij de vrouwtjes 
komen de vlekken ook op de rug voor en 
zijn donker omrand. De bruine jongen 
hebben ook ronde, donker omrande 
vlekken. Ze zijn bij bet uitkomen duide
lijk kleiner dan dejongen vanL.Iepida. 
Ook de volwassen dieren blijven klei
ner. In afwijking van L. lepida, die vaak 
maar een legsel per jaar heeft, produce
reo deze dieren twee of soms zelfs drie 
legsels per jaar. 

L. SCHREIBER/, 
DE SP AANSE SMARAGDHAGEDIS 
Lang is dit dier bekend geweest onder 
de naam L. viridis schreiberi, maar in 
de vorige eeuw werden er ook nog 
andere namen gebruikt zoals L. viridis 
gadovii en L. viridis ventrimacu/ata. 
Deze laatste naam slaat op de donker 

gevlekte buik, een belangrijk kenmerk 
van deze soort. Ze hebben nooit lengte
strepen. Er zijn geen ondersoorten 
bekend maar de dieren kunnen er wei 
verschillend uitzien. Zo zijn er naast 
de normaal groen gekleurde dieren ook 
geheel bruine vrouwtjes. Deze lijken 
wei wat op heel grote Zandhagedissen. 
De mannetjes hebben in de paartijd 
een prachtig blauwe keel die, in tegen
stelling tot L. viridis, de halskraag 
niet bereikt. De mannetjes hebben op 
de rug veel kleine zwarte stippen, de 
vrouwtjes veel grote stippen. De dieren 
blijven over bet algemeen wat kleiner 
dan L. viridis. De bruine jongen heb
ben op de flanken ovale gele vlekken 
met een zwarte rand. Het versprei
dingsgebied omvat de bergen van noor
delijk en midden Spanje en de bergen 
van Portugal. In het noorden van Por
tugal komen ze ook aan de kust voor. 
De Spaanse smaragdhagedis is gebon
den aan vochtige Iucht. Ze komen daar
om vaak, maar lang niet altijd, in de 
buurt van water voor. Zelf heb ik de die
reo waargenomen in de Sierra de Gua
darrama in midden Spanje aan de rand 
van eikenbosjes ver weg van water in ge
zelschap van de Spaanse muurhagedis 
(Podarcis hispanica) en de Algerijnse 
zandloper (Psammodromus algirus). 

L. STRIGATA, DE 
KASPISCHE SMARAGDHAGEDIS 
Oude namen waaronder dit dier bekend 
was zijn: L. quinquevittata, L. viridis 
vail/anti, L. v. woosnomi en natuurlijk 
L. v. strigata. De dieren komen voor 
in noordoost en oost Turkije, noord en 
midden Iran, Turkmenie en het Kauka
sus gebied. WETTSTEIN (1953) hield de 
smaragdhagedissen uit bet zuidooste
lijke Middellandse zee gebied voor een 
ondersoort van L. strigata. Zo noemde 
hij de huidige L. trilineata polylepidota 
van Kreta L. strigata lepidota. 
Er zijn van de Kaspische smaragd-
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Lacerta schreiberi, mannetje. Foto: H. Biard. 

hagedis geen ondersoorten beschreven 
maar door sommigen worden er wei 
twee vormen onderscpeiden, namelijk 
de Tiflis-vorm en de Kaspische zee
vorm, die in kleine onderdelen van el
kaar afwijken. L. strigata is te beschou-

Lacerta media, vrouwtje boven. 

wen als de oostelij ke tegenhanger van 
L. viridis en komt op 2000 km afstand 
van deze soort voor. In gevangenschap 
zijn kruisingen tussen deze twee soorten 
uitgevoerd met als resultaat enkele 
jongen, die opgroeiden tot geslachts-
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rijpe dieren (BISCHOFF, 1973). De jon
gen zijn bruin met vijf lengtestrepen 
en daardoor goed van jonge L. viridis 
die er geen, of twee of vier bebben te 
onderscbeiden. De volwassen dieren 
bebben een groene rug met bij de man
netjes kleine en bij de vrouwtjes veel 
grotere zwarte vlekken. Het laatste 
gedeelte van de rug, de staart en de 
acbterpoten zijn bruin. De vrouwtjes 
bebouden vaak iets van de lengtestre
pen. De mannetjes krijgen in de paar
tijd een blauwe keel. 

L. MEDIA, DE MIDDELSTE 
SMARAGDHAGEDIS 
Deze soort wordt nog zo vaak als onder
soort van L. trilineata gezien dat er 
geen Nederlandse naam voor bestaat. 
Maar TERENTJEV & CHERNOW zagen 
reeds in 1949 L. media als aparte soort 
(zie PETERS, 1964). Er zijn ook weer on
dersoorten bescbreven die in drie groe
pen worden ingedeeld (SCHMIDTLER, 
1986): 
1) L. media media uit bet noorden 
van centraal Anatolie tot in bet Kauka
susgebied en Dagestan. 
2) L. m. isaurica uit zuidelijk Anatolie. 
L. m. ciliciensis van de zuidkust van 
Anatolie. 
3) L. m. wolterstorffi van zuidoostelijk 
Turkije tot in Iran. 
- L. m. israelica uit Libanon en Israel. 
De dieren bebben zes rijen buikscbilden 
en zijn gebeel groen, bebalve in de paar
tijd, dan bebben de mannetjes een 
blauwe of paarsblauwe keel en soms 
een turkooizen gloed op de zijkant van 
bet licbaam. De vrouwtjes bebben soms 
lengtestrepen. De groene jongen beb
ben vijf witte lengtestrepen, maar mo
gelijk geldt dit laatste niet voor aile 
ondersoorten. 

DE REUZENSMARAGDHAGEDIS 
OF GEELKELIGE 
SMARAGDHAGEDIS 

Dit dier doet zijn Nederlandse naam 
niet altijd eer aan, want niet aile onder
soorten zijn erg groot of geelkelig. 
Oude namen voor deze bagedis zijn L. 
viridis major en L. v. trilineata. Dieren 
van de grootste ondersoort kunnen een 
lengte bereiken van 60 em, maar andere 
blijven daar ver onder (dobrogica en 
polylepidota). De dieren zijn gebeel 
groen (bebalve de bruine hansschweize
n) en bebben acbt rijen buikscbilden. 
Sommige vrouwtjes bebouden lang 
lengtestrepen. De bruine jongen, die bij 
bet uitkomen duidelijk groter zijn dan 
die van L. viridis, bebben geen drie of 
vijf lengtestrepen. 
Er zijn veel ondersoorten waarvan de 
meeste op de Griekse eilanden en in 
Turkije gevonden worden. L. trilineata 
leeft op warmere en drogere plaatsen 
dan L. viridis. De ondersoorten zijn: 
- L. t. trilineata, vasteland van Grie
kenland en mogelijk Albanie. Is zeer 
variabel (polymorf; zie BOHME, 1984) 
waardoor bet zeer moelijk is deze on
dersoort te bescbrijven. De mannetjes 
bebben vaak een blauwe keel. 
- L. t. dobrogica, oostelijk Bulgarije. 
In verbouding tot andere ondersoorten 
zijn deze kleiner en bebben een relatief 
dunne staart. De mannetjes bebben een 
blauwe keel. 
- L. I. major, dit is de grootste onder
soort zoals de naam al doet vermoeden. 
Hij komt voor in bet mediterrane ge
bied van Joegoslavie, in bet noorden tot 
op Krk. De mannetjes bebben geen 
blauwe keel en de jongen bebben drie 
lengtestrepen. 
- L. 1. hansschweizeri, Milos, Kimolos, 
Sifnos en Serifos. Deze dieren zijn 
bruin van kleur. 
- L. t. citrovittata, Tinos en Andros. 
Deze dieren bebben gele zijstrepen, 
grauwgroene flanken, een felgroene 
rug en de mannetjes bebben een blauwe 
keel. Hij werd vroeger ook wei als on
dersoort van L. viridis gezien. 
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Lacerta lepida, mannetje (Portugal). 

Zwart exemplaar van Lacerta pater. 

- L. t. polylepidota, Kreta en Kythera. 
Dit is een kleine ondersoort waarvan 
de mannetjes een blauwe keel hebben. 
Hij leeft op Kreta vooral in het oostelij
ke gedeelte van dit eiland aileen op goed 
begroeide plaatsen. 

- L. t. galatiensis, noordelijk Anatolie. 
- L. t. cariensis, midden en westelij k 
Turkije, maar komt niet aan de kust 
voor. Hij bezit Iichte vlekken. 
L. t. diplochondrodes, van Rhodos en 
het zuidwesten van Turkije. 
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L. VIRIDIS, 
DE SMARAGDHAGEDIS 
Zoals uit bet voorgaande al is gebleken 
werden veel van wat nu soorten zijn 
vroeger als ondersoorten van L. viridis 
bescbouwd. Dit is gezien bet uiterlijk 
van de dieren niet zo verwonderlijk. 
Nu nog komen op de Balkan populaties 
voor waarvan bet moeilijk is om uit te 
maken tot welke soort ze nu eigenlijk 
beboren (PETERS, 1962; IN DEN BOSCH, 

1981). Er zijn van dit dier ook veel oude 
namen (L. bilineata, L. chloronota) en 
ondersoorten bekend die betrekking 
badden op afwijkingen in kleur of 
tekening (variegata, conco/or, punc
ta/a, nigra, flavescens, enzovoort). 
AI deze soorten worden nu natuurlijk 
niet meer als zodanig erkend. L. viridis 
is overwegend groen met kleine zwarte 
stippen. Soms bebben de dieren witte 
lengtestrepen wat vaker bij de vrouw
tjes voorkomt dan bij de mannetjes. 
De vrouwtjes zijn soms ook gedeeltelijk 
bruin. De mannetjes bebben een blauwe 
keel. Het aantal rijen buikscbilden is 
zes, boewel er soms verwarring kan ont
staan door vergrote buikrandscbilden. 

Lacerta schreiberi, paartje. 

De dieren kunnen een lengte bereiken 
van OI}geveer 40 em, maar soms (bij
voorbeeld in Hongarije) blijven de 
dieren duidelijk kleiner. De jongen, 
die bij bet uitkomen veel kleiner zijn 
dan die van L. trilineata, zijn bruin van 
kleur en bebben meestal geen, maar 
soms ook twee of vier lengtestrepen. Te
genwoordig kennen we de volgende on
dersoorten: 
- L. v. viridis, uit oostelijk Midden
Europa en de Balkan. 
- L. v. bilineata, uit noordelijk Spanje, 
Frankrijk noordelijk tot Parijs, plaatse
lijk in Duitsland en Itali<~? 
-L. v. chloronota, uit Kalabrie en 
Sicilie. Deze dieren zijn slanker. 
- L. v. fejervaryi, uit bet kustgebied 
ten zuiden van Napels . Dit zijn slanke 
dieren met een gele keel. 
- L. v. meridiana/is, van de Zwarte 
Zeekust van Bulgarije en Roemenie en 
uit noordwestelijk Turkije. Deze onder
soort blijft kleiner en beeft bruine acb
terpoten, staart en bet acbterste gedeel
te van de rug. 
- L. v. paph/agonica, uit de westelij ke 
Pontus in noordelijk Anatolie. Deze 
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L. pamphylica juveniel. 

ondersoort lijkt op meridiana/is maar 
heeft een andere beschubbing van de 
kop. 
- L. v. injrapunctata uit de oostelijke 
Pontus in noordelijk Anatolie. Deze 
ondersoorten geven qua uiterlijk veel 

L. media vrouw. 

verwarring met L. agilis grusnica 
(SCHMIDTLER, 1986). Dejongen van de
ze soorten zijn te onderscheiden aan de 
lengte-strepen. Die van L. a. grusnica 
hebben er drie, wat bij L. viridis niet 
voorkomt. 



Jong van Lacerta strigata. 

Mannetje van Lacerta strigata (Joegoslavil!). 

Vrouwtje van Lacerta viridis (Griekenland). 

SLOTOPMERKINGEN 
Veel van wat hiervoor vermeld is, is op 
een groot aantal punten veel uitgebrei
der te vinden in het Handbuch der 
Reptilien und Amphibien Europas, 
Band 1/2 (BOHME, 1984). Dit boek 
beperkt zich echter zeer strikt tot 
Europa, zodat niets wordt gezegd over 
de in Turkije en het Kaukasus-gebied 
voor komende soorten en ondersoorten. 
En juist deze streken vormen een be
langrijk deel van het verspreidings
gebied van de soorten uit dit over
zicht. De verwantschap van de elf ge
hoemde soorten, waarbij hier groten
deels is uitgegaan van het werk van AR
NOLD (1973), wordt door verschillende 
herpetologen anders gezien. De 
geslachtsnamen Timon voor L. lepida 
en L. pater en Omanosaurus voor L. 
jayakari geven dit al aan. BO HME en BI

SCHOFF (1976) bijvoorbeeld delen L. 
princeps, L. jayakari, L. /epida, L. pa
ter en de Gal/otia-soorten in als verwan
te groep. Mijn uitgangspunt was echter 
een overzicht te geven, los van de taxo
nomische onenigheid, dat duidelijk en 
bruikbaar is voor de gelnteresseerde ter
rariumliefhebber. 
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THE LACERTA VIRIDIS-COM PLEX 
Compared with the beginning of this century 
there has been a considerable change in taxonomy 
of the, mostly, green large lizards of the genus La
certa. Even in the last decade a lot of new facts are 
published on the green lizards of Turkey. 
A classification at the beginning of the century is 
given. L. agilis, L. jayakari, L. princeps, L. lepi
da, L. pater, L. schreiberi, L. pamphylica, L. stri
gata, L. media, L. trilineata and L . viridis are 
considered here as one group. A short discription 
of the species (also of the juveniles), the subspe
cies and the ranges of the species arc enumerated 
in this article. 
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L . media juveniel. 
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Tarentola mauriranica. 

De Muurgekko (Tarentola mauritanica) 
in een gezelschapsterrarium 

INLEIDING 
Hoewel er vee! nadelen kunnen kleven 
aan een gezelschapsterrarium heb ik 
tach kunnen constateren dat, in mijn 
geval, verschillende dieren in mijn ter
rarium ogenschijnlijk goed gedijen. 
In mijn terrarium Ieven een paar Rulne
hagedissen (Podarcis sicula), enkele 
paartjes Spaanse muurhagedissen (Po
darcis hispanica), een aantal jonge 
Blauwkeelkielhagedissen (Aigyroides 
nigropunctatus), een paartje daggek
ko's (Phe/suma /ineata) , vijf skinken 
(Chalcides viridianus), een paartje 
Ringnekslangetjes (Diadophis puncta
Ius), een paartje Roodkeelanolissen 
(Anolis caro/inensis) en Muurgekko's 
(Tarentola mauritanica). Het zijn twee 

volwassen mannetjes, twee volwassen 
vrouwtjes en een jong vrouwtje. Aile 
soorten planten zich regelmatig voort. 

BESCHRIJVING 
De totale lengte van volwassen dieren 
bedraagt 12-16 em. In tegenstelling tot 
vee! andere hagedissen is de staart nau
welij ks Ianger dan het lichaam. De 
Muurgekko is een wat plomp ogend dier 
met een afgeplat lichaam en een platte 
kop. De mannelijke dieren zijn te her
kennen aan een bredere staartwortel, 
een forser lichaam, sporen aan de bin
nenzijde van de achterpoten en een gro
tere kop. De kleur van de dieren kan va
rieren van lichtbruin of lichtgrijs tot 
veel donkerder tinten. De dieren die ik 
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in september in bet Massif des Maures 
in Zuid-Frankrijk heb gezien waren aile 
donkergrijs tot bijna zwart en vrij fors 
(16-18 em lang). Dit kleurverschil komt 
mogelijk door de hogere temperatuur. 
De onderzijde van de dieren is vrij uni
form van kleur: van cremekleurig tot 
wit. De huid bestaat uit knobbelige 
schubben, maar voelt wei zacht aan. De 
tenen bezitten vrij grote, opvallende 
hechtschijven. Bij bet klimmen op ruwe 
oppervlakten krullen de dieren hun te
nen omhoog, naar ik aanneem om de 
hechtschijven te beschermen. Aan de 
derde en vierde teen zit een klein klauw
tje. De ogen van de Muurgekko zijn 
groot en hebben bij daglicht een smalle, 
verticaal gevormde pupil. In bet donker 
verbreden de pupillen zich en worden 
rond. Gekko's kunnen hun ogen niet 
sluiten en de dieren houden hun ogen 
vrij van stof en ander vuil met behulp 
van hun lange, vlezige tong. 

HUISVESTING 
Mijn dieren zijn ondergebracht in e(!n 
voormalig aquarium van 170x70x60 em 
(lxbxh). De achterwand bestaat uit een 
watervaste plaat triplex, met daar te
genaan dunne steenstrips. De steen
strips _zijn niet alleen vlak aangebracht, 
maar ook over elkaar been zodat er pla
teautjes ontstaan waarop de dieren kun
nen zitten. Dit zorgt voor een vergroting 
van bet leefoppervlak en ziet er levendi
ger uit. De steenstrips en de triplex
plaat zijn bevestigd met siliconenkit. De 
achterwand is rondom extra afgedicht 
met silicon en, en is daarom krekeldicht. 
Op de bodem ligt schoongewassen duin
zand. Door gedurende enige tijd in bet 
aileen nog met zand gevulde terrarium 
een Vaponastrip te plaatsen zijn alle 
eventueel aanwezige mijten gedood. 
Tweederde van bet oppervlak van de 
zandbodem wordt verwarmd door twee 
verwarmingskabels, eenderde van de 
bodem is dus onverwarmd. Op de over-

gang van verwarmde naar onverwarm
de bodem schijnt een spot van 40 W. De 
spot kan in aile richtingen gedraaid 
worden. Boven op de bak rust een gla
zen plaat. Aan de voorzijde ligt daarop 
een TL-buis met helder wit Iicht, en aan 
de achterzijde een TL-buis met warmer 
Iicht. De resterende opening boven in de 
bak is afgedekt met drie houten raam
werken met gegalvaniseerd ijzergaas. 
Het geheel is voorzien van een kap met 
ronde gaten aan de zijkanten en achter
kant voor de ventilatie. De ventilatie 
wordt nog verbeterd door een kleine 
ventilator. Het Iicht en de verwarming 
worden met schakelklokken geregeld. 
De spot en de bodemverwarming gaan 
gelijktijdig aan en uit. Tussen 8.00 en 
9.00 uur 's morgens gaan ze aan en 's 
avonds tussen 18.00 en 19.00 uur uit. De 
inrichting van bet terrarium bestaat ver
der uit diverse boomstronken en stam
men, een bromelia, een klimplant (Cis
sus) en een aantal vetplanten. De plan
ten staan in plastic potjes zonder afvoer 
voor water. Een flink aantal platte ste
nen die gevarieerd zijn gestapeld, wat in 
stukken gebroken zwarte dakpannen en 
een paar gekrulde stukken boomschors 
zorgen voor voldoende schuilmogelijk
heden voor aile dieren. 

TEMPERATUUR EN 
VOCHTIGHEID 
Overdag is de temperatuur in bet ge
deelte met bodemverwarming ongeveer 
26° C, in bet onverwarmde gedeelte 
22° C.'s Nachts is juist de temperatuur 
in bet deel met (uitgeschakelde) bodem
verwarming lager namelijk 16° C en in 
bet deel zonder bodemverwarming 19° 
C. Deze temperaturen zijn gemeten aan 
beide zijkanten van de bak in bet zomer
seizoen. In de winterperiode (winter
rust) is de bodemverwarming uit en bet 
Iicht wordt teruggebracht tot aileen bet 
daglicht en de achterste TL-buis. De 
TL-buis wordt geschakeld aan de hand 
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van de daglengte buiten. De relatieve 
luchtvochtigheid is meestal50-60o/o. Na 
het sproeien van de planten loopt deze 
iets op, maar door de ventilator komt de 
luchtvochtigheid snel weer op het ge-
middelde niveau. · 

YO EDSEL 
De gekko's zijn niet kieskeurig. Kre
kels, bestrooid met Gistocal, zijn favo
riet, maar ze eten ook spinnen, vliegen, 
meelwormen en buffalowormpjes. In 
het drinkwater is melkzure kalk (calci
umlactaat) en Nektonrep opgelost (van 
allebei vijf afgestreken erbij geleverde, 
maatlepeltjes op een liter water). Verder 
staat aJtijd een bakje Roosvicee vruch
tenmix in het terrarium. 

GEDRAG 
Over het a lgemeen zijn de Muurgekko's 
bij mij zeer verdraagzaam ten opzichte 
van elkaar en tegenover de andere hage
dissen in het terrarium. Beide manne
tjes hebben duidelijk een eigen territori
um en wag en zich niet snel op het gebied 
van de ander. Gebeurt dit toch, dan 

Tarentola mauritanica. 

gaan de dieren hoog op de poten staan 
en maken een dreigend, schel piepend 
geluid. Een van de twee gaat er dan ge
woonlijk snel vandoor. Heel af en toe 
zie ik ditgedragook wei tegenoverandere 
hagedissen, maar dat is echt een uitzon
dering . Beide mannetjes kunnen zich 
wei samen onder de spot zitten opwar
men, maar dan wei ieder op zijn eigen 
plek, ieder aan een kant van een steen. 
De vrouwtjes doen dit niet. lk wil wei 
opmerken dat beide mannetjes gelijktij
dig in het terrarium zijn geplaatst, dit in 
tegenstelling tot de vrouwtjes. Over
dag vind ik de dieren voornamelijk on
der stenen, tussen houtstronken en 
vooral onder de stenen die onder de spot 
liggen. 's Morgens is er sprake van een 
opwarmperiode en zijn aile dieren ook 
in de buurt van de spot te vinden. Over
dag !open ze regelmatig door de bak, 
van de ene naar de andere schuilplaats. 
Bij het invallen van de schemer bij het 
uitschakelen van de voorste TL-buis en 
de spot, komen de dieren vrijwel meteen 
te voorschijn. Ze eten en drinken 
hoofdzakelijk op dit tijdstip. Na de 
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winterrust, bij mij van half september 
tot half januari, is er duidelijk paarge
drag te zien. Tijdens de winterrust (tem
peratuur 8-10° C 's nachts en 12-15° C 
overdag) zijn de dieren niet of nauwe
lijks te zien, maar na het weer inschake
len van Iicht en verwarming komen zeal 
snel te voorschijn. De femoraalporien 
van de mannetjes groeien uit tot een 
soort franje. De mannetjes zoeken dui
delijk toenadering tot de vrouwtjes. 
Het paargedrag is als volgt. De gekko's 
gaan met de koppen langs elkaar en 
kronkelen heel voorzichtig een beetje 
over elkaar been. Hierbij maken ze een 
soort klokkende geluiden. Ik vermoed 
dat zowel mannetjes als vrouwtjes ge
luid maken, omdat het ene geluid soms 
harder en zwaarder klinkt, terwijl het 
andere zacbter en helderder van klank 
is. Bij een zelfde mannetje heb ik dat ge
luid maken tweemaal gezien. De kop 
van het dier gaat iets heen en weer en de 
keel en het licbaam zetten iets op. 
Meestal boor je bet geluid wei, maar zit
ten de dieren onder stenen of tussen 
boutblokken. Paringen van de gekko's 
zag ik overdag, 's avonds en 's nachts, 
maar ze duren zo kort, dat ze zelfs met 
een fototoestel in de aanslag niet zijn 
vast te leggen. De paring lijkt aileen te 
bestaim uit een soort wrijving van de ge
hele achterlichamen langs elkaar en is 
dan na een paar seconden afgelopen. De 
tijd tussen de paring en het leggen van 
de eieren is 14-15 dagen. Mijn gekko's 
leggen steeds een vrijwel rond ei met een 
doorsnede van 10-12 mm. Ze leggen de 
eieren bijna altijd op dezelfde plaats in 
het terrarium in het droge zand nabij 
een verwarmingskabel. Heel frappant is 
dat het eieren leggen altijd plaatsvindt 
tussen 21.00 en 24.00 uur. Per jaar pro
duceert een volwassen vrouwtje vijf tot 
zes legsels. Als ze de eieren gelegd beeft, 
vaak zo'n twee uur werk, zet ik de 
eieren in een bakje met droog zand in 

een broedstoof bij een temperatuur van 
ongeveer 28° C. Na ongeveer anderbal
ve week wordt het groeiende embryo als 
gekleurd vlekje zichtbaar. De eerste eie
ren in bet seizoen komen bet snelst uit 
(55-66 dagen), de laatste eieren langza
mer (62-68 dagen). 

OPKWEKEN VAN DE JONGEN 
Nooit badden de jongen moeite om uit 
het ei te komen. Ze zijn 3Y2-4 em lang. 
Slechts eenmaal is een misvormd jong 
uit een ei gekomen met een veel te grote 
kop, een mager lijfje en sprietige poot
jes. Het diertje at nauwelijks en ging na 
dertien dagen dood. Dejonge gekko's 
worden ondergebracbt in een opkweek
bak van 40x40x40 em. De inrichting 
bestaat uit zand op de bodem en verder 
een boomstronk, wat potscberven en 
een vetplant. Een spot van 40 W ver
warmt het geheel. Al na een dag jagen 
de dieren met veel animo op fruitvliegen 
en de kleinste maat, met Gistocal 
bestrooide, krekels. Bij de jonge dieren 
gaat bet eten eigenlij k de hele dag door 
en de groei van de diertjes is zeer voor
spoedig. Het drinkwater heeft dezelfde 
sa menstelling als bij de volwassen die
ren. Als de dieren iets groter zij n, eten ze 
ook kleine spinnetjes, grotere vliegjes 
en buffalowormpjes. De dieren die 
vroeg in bet seizoen worden geboren, 
zij n onder deze omstandigheden een sei
zoen later geslachtsrijp. Van de later ge
boren dieren ben ik daar niet zeker van. 

TARENTOLA MAURITANICA 
IN A TERRARIUM 
The Moorish gecko, living in a terrarium together 
with Algyroides nigropunctatus. Chalcides viridi
anus. Phelsuma lineata. Anolis carolinensis and 
Diadophis punctatus, breeds every year. The ani
mals hibernate at temperatures of 8-10° Cat night 
and 12-15° C in the daytime. In the active period 
in summer these temperatures are between 16° C 
and 26°C. The daylength is varied according to 
the natural variation in daylight in the Nether
lands. 
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BOEKBESPREKING 

Lurche und Kriechtiere 
Steinbachs Naturftlhrer 
G. Diesener & J. Reichholf 

AI enkele jaren ben ik op zoek geweest naar een 
goede veldgids voor reptielen en amfibiel!n. Zelf 
ben ik in bet bezit van o.a. Elseviers Reptielen- en 
Amfibiel!ngids, Europese Amfibieen in een 
Oogopslag, Die Schlangen Europas, maar deze 
veldgidsen rich ten zich of op een diergroep of zijn 
naar mijn mening niet handig in gebruik. 
In dit boek worden 137 Europese amfibieensoor
ten omschreven aan de hand van kleurenfoto's, 
tekeningen en verspreidingskaarten. 
Het boek is onderverdeeld in een inleiding, een 
soortenbespreking en een algemeen deel. De inlei
ding bevat een verklarende woordenlijst en een 
overzicht van symbolen. De bespreking van de 
soorten bevat elf hoofdstukken: salamanders, 
padden, kikkers, landschildpadden, zeeschild
padden, gekko's, agamen en kameleons, hagedis
sen, skinken en pootloze hagedissen, niet-giftige 
slangen en adders. 
Elk hoofdstuk heeft zijn eigen kleur, hetgeen bet 
zoeken in de gids vergemakkelijkt. Tevens wordt 
in bet begin van elk hoofstuk kort ingegaan op de 
desbetreffende diergroep in zijn algemeenheid. 
Per dubbele pagina worden een of meer dieren 
besproken. Op de linkerpagina vindt men de 
Duitse naam alsmede de wetenschappelijke naam 
van bet dier, en een duidelijke verspreidingskaart. 
Op deze pagina wordt tevens aan de hand van 
kenmerken, verspreiding, biotoop, levenswijze 
en voedsel over bet betreffende dier geschreven. 
Op deze pagina's worden aan de hand van teke
ningen de bijzonderheden en verschillen van de 
dieren weergegeven. Zo worden bijvoorbeeld de 
verschillen tussen de Boomkikker (Hy/a arborea) 
en de Zuideuropese boomkikker (Hy/a meridia
na/is) en tussen de Griekse landschildpad (Testu
do hermanm) en de Moorse landschildpad (Testu
do graeca) getoond. 
Op de rechterpagina worden de dieren met een of 
meer kleurenfoto's afgebeeld. Deze foto's zijn 
van een zeer goede kwaliteit en tonen de dieren in 
hun biotoop. Wat mij opviel is dat de salaman
ders vaak zowel in hun water als in hun landvorm 
worden weergegeven. 
Om bet deel soortenbeschrijving te toetsen aan 
zijn volledigheid en inhoud vergeleek ik dit deel 
met de eerder genoemde drie veldgidsen. Ik kwam 
tot de conclusie dat dit werkje erg uitgebreid en 
volledig is. Zo trof ik aile amfibiei!n en reptielen 
die worden genoemd in eerder genoemde gidsen in 
dit boek aan. Onder bet hoofdstuk hagedissen 

trofik zelfs een hagedissesoort aan die niet in AR
NOLD et al. (1977) werd genoemd, namelijk Po
darcis gaigeae, die volgens de gids aileen voor
komt op bet eiland Piperi, gelegen in de Skyros 
Archipel. 
In bet hoofdstuk adders in bet besproken boek en 
in GRUBER ( 1988) wordt de Pyreneel!n-adder als 
Vipera seoanei genoemd in tegenstelling tot AR
NOLD et al. (1977), die de desbetreffende slang 
als ondersoort noemt van Vipera berus. Kennelijk 
zijn de geleerden bet er nog niet over eens. 
Het algemene deel van de veldgids gaat in op 
voortplanting, biotoop, systematiek en bescher
ming van de beide diergroepen. Ook wordt inge
gaan op gifslangen, slangegif en slangebeten. 
Over bet laatstgenoemde onderwerp wordt ge
schreven wat men moet doen bij een gifslange
beet, maar vooral ook wat men moet Iaten. De 
veldgids besluit met een uitgebreide literatuurlijst 
en een register. 
De veldgids heeft naar mijn mening enkele 
schoonheidsfoutjes. Zo staat Co/uber ravergieri 
tussen Coronella austriaca en Coronella girondi
ca en niet in de rij van bet genus Coluber, zonder 
dat daar een reden voor wordt gegeven. Ook 
wordt in bet algemene deel van de gids een derde, 
in Europa levende, Vroedmeesterpad (A lyles mu
letensis) genoemd (en getoond) die in 1980 voor 
bet eerst werd ontdekt op Mallorca. Deze pad had 
in de rij van Alytes obstetricans en A. cisternasii 
moeten zijn omschreven en niet apart. Een laatste 
tekortkoming van de veldgids vind ik dat bij de 
slangen wet veel kleurvaril!teiten worden ge
toond, maar er niet diep ingegaan wordt op de on
dersoorten. Zo worden in GRUBER (1989) een 
zestal in Europa levende ondersoorten van Vipera 
ammodytes genoemd en in bet bier besproken 
werk maar een. 
Lurche und Kriechtiere is de meest volledige veld
gids van, in Europa levende, amfibiel!n en reptie
len die ik tot op heden in handen heb gekregen. De 
prachtige foto's en goede tekstuele inhoud, als
mede de gebruiksvriendelijke opzet maken van dit 
boek een echte must voor de amfibiel!n- en reptie
lenliefhebber. 

Koert Langeveld 
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11/NSE '' 
maat 3 maat 4 maat 5 maat 6 maat 7 maat a PRIJS 
350 st. 175 st. 125 st. 90 st. SO st. 70 st. 3,90 

10,50 
19,50 
37,50 

VELDKREKELS PRIJS WASMGnEN PRIJS 
maat 6 I 70 st. 4,50 voederdoosje ca. 70 larven 5,75 
maat 7 I 60 st. 4,50 

volwassen 130 st. 5,75 MEELWORMEN PRIJS 

Verpakking•: 

.(1000 cc "" 
ca. 660 gr.) 

SPRINKHANEN 
middel formaat 

groot formaat 

doosjelinhoud 100 gr. 4,00 
1000 gr. 27. 

REUZEIIEELWORM PRIJS 
doosjelinhoud 30 st. 3,90 

100 gr. 12,00 
500 gr. 47,50 

1000 gr. 82,50 

doosjelinhoud 
PRIJS 

15 st. 3,00 
45 st. 8,00 
90 st. 14,00 

450 st. 65,00 

DENDROBEANA WORMEN 

doosje/inhoud 
PRIJS 

15 st. 3,90 
45 st. 10,35 
90 st. 18,00 

450 st. 84,00 

KRECAVIT PRIJS 
mineraallvitamine preparaat, 
hersluitbare verpakking 20 gr. 7,50 

Levende insekten en wormen zijn een 
uitstekend voedsel voor vogels en andere 
insekten-ete~. Ze zijn ook geschikt als 
visvoer of aas. Tach is dit voedsel lang niet 
overal verkrijgbaar in de speciaalzaken. 
De oplossing hiervoor is (al sinds 1988!) 

lnsekt Expresse Ievert door geheel 
. Nederland, gegarandeerd vers! Huis- en 
veldkrekels, buffalowormen, wasmotten, 
fruitvliegen en krulvliegen, meelwormen, 
tebo's, etc.! 
Zo bestelt U: 
Schriftelijk via ons antwoordnummer (geen 
postzegel nodig), of telefonisch, aan de 
hand van de prijslijst. 
Zo wordt er geleverd: 
U krijgt aile artikelen goed verpakt 
thuisbezorgd! Onze verzenddagen zijn 
dinsdag en donderdag; bestelt u op die 
dagen v66r 10.00 uur, dan wordt uw bestel
ling dezelfde dag nog afgewerkt. 
U betaalt direkt aan de bezorger. 
N.B.: vaste verzendkosten per order f 7,50. 
Maar: op aile orders boven f 50,- 100/o 
korting! 
lnsekt Expresse I B. Adema 
ANTWOORDNUMMER 1254 
6900 WB Zevenaar 
Telefoon 08360-23415 Bel of schrijf, 
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