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: Bothrops nummifer. 
: Zuidoostelijk Mexico tot Panama. 
: Korte, dikke slang, die korter blijft dan een meter, maar er door z'n dikte 

veel groter uitziet. Grote, knobbelige schubben op het lichaam. Overigens 
is deze slang erg variabel van kleur en tekening: sommige zijn egaal gekleurd, 
andere gevlekt in allerlei tinten bruin. Binnen een nest kunnen verschillende 
kleurvarieteiten voorkomen. 

:Open plekken in tropisch laaglandbos; op en langs paden, bosranden en 
gevallen borneo. Op die plaatsen ontkiemen veel meer zaden dan elders in 
het bos. Daarop komen allerlei kleine zoogdieren af, die weer bet voedsel 
voor deze slangen vormen. 

:Kleine zoogdieren. Jonge dieren ook wei hagedissen en kikkers. 
: Levendbarend. 
: Deze slang vertrouwt op zijn schutkleuren, en ligt meestentijds op de bos

bodem te wachten op passerende prooidieren. Hij vlucht niet voor grotere 
dieren, maar houdt zich stil. Als hij kwaad wordt kan hij heel fel toestoten 
en, door de kracht waarmee hij dat doet, een stuk over de bodem voort
glijden. Men zegt dat hij zelfs van de grond kan loskomen, maar ik denk 
dat dat gezichtsbedrog is. Overigens werden deze slangen in de botanische 
tuin van San Vito, in Costa Rica, niet als erg agressief beschouwd. Ze bijten 
aileen als je erop gaat staan, en zelfs dan niet eens, ging het verhaal. 
Omdat de slangen zelfs midden op een pad liggend niet echt opvallen, is 
het risico op zo'n slang te gaan staan bepaald niet klein. 

: Vochtig en warm, met droge en vochtige schuilplaatsen. Deze slangen zijn 
giftig, daarom moeten er voor het verzorgen in gevangenschap voor
zorgsmaatregelen genomen worden. 

: Mano de piedra betekent letterlijk hand van steen. De slang is genoemd naar een gebruiks
voorwerp dat gebruikt wordt om meet te malen van granen. De slang lijkt qua vorm op dat 
voorwerp. In feite is bet een grote vijzel, vandaar de Nederlandse naam. 

Tekst en tekening: Peter Mudde. 

Het maken van een tijdschrift blijft mensenwerk. De kans op foutjes blijft altijd bestaan. In La
certa (50)4 heb ik echter wei een heel vervelende misser gemaakt. De laatste bladzijde van bet ar
tikel 'De reptielen en amfibiet!n op Samos' ben ik gewoonweg vergeten op te nemen in de lay
out. Mijn excuses daarom aan de lezers en vooral aan de auteur Steven Bol. Op bladzijde 162 
van dit nummer vindt u alsnog bet slot van bet artikel over de herpetofauna van Samos. 

De lay-out redacteur, Peter Mudde. 

Bij de totstandkoming van dit nummer zijn door een aantal zeer ongelukkige omstandigheden 
buiten onze schuld de dia's en litho's tijdens de verzending van de lithograaf naar de drukker 
zoekgeraakt. De plaatjes bij de artikelen zijn daarom helaas niet de originee1 geplande, maar in 
aile haast nieuw gekozen illustraties. De dia's, voor een deel onvervangbare, zijn helaas voor
goed verdwenen. Daarom onze excuses aan de lezers, maar vooral aan de auteurs. We zullen 
proberen om in de toekomst nog minder te vertrouwen op allerlei stappen in bet proces van de 
totstandkoming die wij niet zelf in de hand hebben. 

Onze welgemeende excuses, de redactie. 
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De Reptielen en amfibieen op Samos I Steven Bol. 
(vervolg van Lacerta 50(4), bladzijde 139) 

den over bet zeldzaam of veelvuldig 
voorkomen van deze soorten. 

SCHILDPADDEN 
Naast de Kaspische beekschildpad 
(Mauremys caspica) heeft WERNER 

(1938) ook de Moorse landschildpad 
(Testudo graeca) op Samos gevonden. 
De laatste soort ben ik zelf niet tegen
gekomen. 
De Kaspische beekschildpad komt veel
vuldig voor in de beken op Samos (vind
plaats nr. 2, 3, 6, 8 en 9). Vooral bij de 
Imvrasos was deze soort zeer talrijk. 
Twee kilometer voordat deze beek de 
kust bereikt, bestond deze in mei voor
namelijk uit grote diepe poelen. Elk van 
deze modderige poelen herbergde een 
aantal schildpadden. In totaal ging bet 
bier om ongeveer dertig individuen, die 
in carapaxlengte varieerden van onge
veer 10tot21 em. Tweeexemplarenkro
pen uit de droge rivierbedding (hun poe
len waren nagenoeg opgedroogd), mo
gelijk op zoek naar een betere plaats om 
de zomer door te brengen. 

TOT SLOT 
Het aantal soorten reptielen en amfi
bieen dat op Samos voorkomt is ver
rassend groot: in totaal21 soorten (aan
genomen dat aile door WERNER (1938) 
waargenomen soorten er nog voorko
men). Het blijkt mogelijk te zijn om een 
groot deel van de herpetofauna in twee 
weken tijd tegen te komen en zelfs voor 
bet eiland nieuwe soorten te ontdekken. 
Het voorjaar is waarschijnlijk een goe
de tijd om reptielen en amfibieen tegen 
te komen. 's Zomers zullen minder 
soorten actief zijn of zullen ze een meer 
verborgen levenswijze vertonen (' s 
nachts actief). Een beperkt deel van bet 
eiland is doorzocht op reptielen en am
fibieen. Dit zou kunnen verklaren 
waarom we niet aile soorten vonden die 

WERNER (1938) opnoemt. Sommige 
soorten zijn echter moeilijk te vinden 
zoals T. vermicu/aris en E. situ/a. De 
nog niet doorzochte delen van bet ei
land zouden heel goed nog onontdekte 
soorten kunnen herbergen. Ik ga zeker 
nog een keer terug om de herpetofauna 
van bet eiland nog beter te leren kennen. 

DANKWOORD 
lk wil Piet Mantel bedanken voor zijn kritische 
aan- en opmerkingen, die het artikel vollediger 
hebben gemaakt. 

REPTILES AND AMPHIBIANS ON SAMOS 
During a two week holiday on Samos, the follo
wing species were observed: Rona ridibunda, 
Agama stellio, Ophisaurus apodus, Ophisops ele
gans, Lacerta trilineata cariensis, Mabuya aura
to, L. anatolicaaegaea, Natrixnatrixpersa, Colu
ber caspius, C. najadum, Eirenis modestus, Eryx 
jaculus, Mauremyscaspica. Some of these species 
were not known to occur on the island. For each 
of the species some notes are given (if possible) 
about environment, status and behaviour. 
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Ervaringen bij het houden en kweken van 
de Groene boom python ( Chondropython viridis) 

INLEIDING 
Chondropython viridis komt voor op 
Nieuw-Guinea, de Aru- en Schouten
eilanden, en in een klein gebied op bet 
schiereiland Cape York in Australie 
(VAN RIEL, 1981; WALSH, 1977). Het 
geslacht Chondropython heeft slechts 
een soort, C. viridis, en komt voor in 
tropische regenwouden en vochtige 
bergwouden tot een hoogte van 1800 m 
boven zeeniveau (VAN MIEROP, WALSCH 

& MARCELLINI, 1982). Deze python be
reikt een lengte van maximaal 2 m 
en is een typische boombewoner die 
's nachts graag op de bodem komt. 
Zijn voedsel bestaat in hoofdzaak uit 
vogels en kleine zoogdieren (VAN DER 

HEIJDEN, 1986). 
Op 22 oktober 1988 kocht ik bij een 
handelaar drie van deze dieren ( een 
mannetje en twee vrouwtjes) waarvan 
de herkomst niet helemaal duidelijk 
was. Duidelijk was dat bet ging om in 
bet wild gevangen dieren, maar bet is 
erg prettig te weten uit welk gebied de 
dieren komen. Dit in verband met de 
hoogteverschillen en de daarmee sa
menhangende temperatuurverschillen, 
noodzakelijk om de dieren tot voort
planting te brengen (VAN RIEL, 1981). 
Hoewel de dieren er niet slecht uitzagen, 
bleken ze toch niet helemaal gezond te 
zijn. Toen ik ontlasting onder de mi
croscoop bekeek bleken er zeer veel 
wormeieren in te zitten en ook flagel
laten. Ik bestreed de wormen met fen
bendazol-poeder (Panacur) 100/o gedu
rende de periode 8 tot en met 12 novem
ber 1988, en de flagellaten met ronida
zol-poeder (Duodegran) 100/o, geduren
de de periode 8 tot en met 15 november 
1988. Bij een dier had deze behandeling 

tot resultaat dat na enkele dagen twee 
(vermoedelijk) spoelwormen van circa 
15 em lengte samen met wat ontlasting 
naar buiten kwamen. Later zou blijken 
dat de behandeling met fenbendazol 
vermoedelijk te kort was geweest omdat 
in augustus 1989 bij microscopisch on
derzoek opnieuw wormeieren werden 
gevonden. Een nieuwe behandeling, nu 
van acht dagen, leverde opnieuw twee 
enorme wormen op, die zonder ontlas
ting werden uitgescheiden. Tevens be
vrijdde ik een dier van een oude ver
velling door haar enkele uren in een 
emmer lauw water te weken. Na deze 
behandeling begon bet eerste dier op 
4 december voor bet eerst te eten. Hun 
rug was inmiddels wat scherp gewor
den, maar door hun prima eetlust se
dert de behandeling kwamen de dieren 
snel op krachten. 
Ik huisvestte de slangen ieder in een 
apart terrarium van 65x65x70 em 
(lxbxh). Deze terraria zijn zeer eenvou
dig van inrichting en zijn voorzien van 
een gemakkelijk schoon te houden 
vinyl-bodem, een 8 W TL-buisje voor 
de verlichting en een kleine waterbak. 
Een ronde ligstok, ongeveer in bet mid
den van bet terrarium, completeert bet 
geheel. Verwarming vindt plaats door 
middel van centrale verwarming van 
bet gehele vertrek. De thermostaat van 
de CV-installatie bevindt zich in de 
slangenkamer. Op de radiatoren in de 
overige vertrekken zitten thermostaat
kranen. 

DAGLENGTE 
Ik houd de dieren bij een temperatuur 
van 25-28° C overdag en 's nachts bij 
22-25° C. Een astronomische tijdklok 



Aru 
eilanden 

Verspreidingsgebied van Chondropython viridis. 

begint in bet najaar de daglengte met 
een a twee minuten per dag af te bouwen 
tot cen daglengte van circa twaalf uur 
in december. In deze periode verlaagde 
ik de temperatuur totaal met drie gra
den. Op 20 september, 28 oktober en 
23 november 1989 verlaagde ik de tem
peratuur telkens met een graad. Op 
5 januari, 5 februari en 5 maart zette ik 
de tbermostaat telkens een graad boger. 
Omdat de astronomische tijdklok auto
matisch de schakeltijd van het Iicht tot 
eind februari afbouwt, en ik die periode 
te lang vind, verleng ik vanaf begin ja-

Tabel I. Daglengtetabel met de tijden waarop het Iicht werd ingescha
keld. Het Iicht werd welke avond om halfnegen uitgeschakeld. 

Datum Licht aan Datum Licht aan 
1-1 9.33 7-3 7.22 
2-1 9.35 16-3 7.07 
3-1 9.22 25-3 6.52 

10-1 9.07 2-4 6.37 
17-1 8.52 17-4 6.22 
26-1 8.37 30-4 6.07 

3-2 8.22 9-5 5.52 
11-2 8.07 22-5 5.37 
18-2 7.52 6-6 5.22 
25-2 7.37 28-6 5.07 

nuari de daglengte handmatig, telkens 
met een kwartier. Ik gebruik dan een ge
wone schakelklok. Het tijdstip waarop 
het Iicht wordt uitgeschakeld, blijft het 
hele jaar door hetzelfde, aileen de tijd 
van inschakelen van de lam pen maak ik 
in de loop van het seizoen geleidelijk la
ter of vroeger. Ik hou daarbij bewust 
geen rekening met zomertijd of winter
tijd en schakel de tijden volgens tabell. 

KWEKEN MET VROUWTJE 1 
Door de toepassing van bovengenoem
de Iicht- en temperatuurschommelin
gen, stopte het mannetje op 29 oktober 
1989 met eten, het teken voor mij om 
hem bij de vrouwtjes te introduceren. 
Omdat sperma dat op de bodem is ge
vallen vrij snel opdroogt en daarna niet 
meer zichtbaar is, zette ik bij iedere 
introductie van het mannetje een grote 
afwasteil onder de ligplaats van het 
vrouwtje. Deze teil vulde ik met leiding
water. 
Wanneer een paring plaatsvond dreven 
er de volgende ochtend slierten sperma 



LACERTA 50(5) 16S 

in bet water. Zo weet ik zeker dat parin
gen plaatsvonden op 6 en 24 november 
1989, 14 januari en 23 februari 1990. 
Opvallend was dat bet mannetje na een 
introductie nog dezelfde dag paarde. 
Vond er geen paring plaats dan kon ik 
bet mannetje wei weer verwijderen om
dat de dieren in de dagen daarna ook 
niet paarden. Ook na een paring had 
bet mannetje geen belangstelling meer 
voor bet vrouwtje wanneer hij voor 
langere tijd in bet terrarium van bet 
vrouwtje werd gelaten. Het mannetje 
werd dus telkens na een paring verwij
derd, waarna hij bij herintroductie 
weer onmiddellijk paarde. 
Welke paring succesvol is geweest kon 
ik niet beoordelen omdat bet vrouwtje 
door bleef eten tot 13 januari 1990. Een 
verdikking, die op eieren kon duiden, 
zag ik echter pas in maart. De incubatie 
van eieren van C. viridis in een broed
stoof is niet zonder problemen, gezien 
de ervaringen van andere houders van 
deze slang {SCHOUTEN, 1985; HOLLAN
DER, 1982). Dit schijnt de laatste jaren 
veel beter te gaan door bet gebruik van 
professionele incubatoren (couveuses). 
Omdat ik met bet uitbroeden van py
thon-eieren door bet moederdier goede 
ervaringen had, besloot ik de vrouwtjes 
zelf te Iaten broeden. Daarom hood ik 
twee broedmogelijkheden aan waaruit 
bet vrouwtje kon kiezen: een broedmo
gelijkheid volgens VAN DER HEIJDEN 
(1986) en een methode waarmee ik al 
de nodige ervaring had opgedaan. 
De eerstgenoemde broedmethode be
stood uit een plastic afwasbak, gevuld 
met natte turf, waarover een wasem
kapfllter werd gespannen met behulp 
van elastiek. Hierop werd een omge
keerde bloempot geplaatst, waardoor 
een schone broedplaats ontstond met 
een hoge relatieve luchtvochtigheid. 
De tweede broedgelegenheid bestond 
uit een schaal van hetzelfde materiaal 
als de bloempot, zonder bodembedek-

king. Hierop werd eveneens een omge
keerde bloempot geplaatst met een gat 
aan de voorkant. Deze broedmethode 
had ik al diverse keren met succes toege
past bij bet uitbroeden van eieren van 
de Timor-waterpython (Liasis mack
loti). Het vrouwtje onderzocht beide 
mogelijkheden langdurig, en vaak lag 
bet vrouwtje 's nachts enkele uren opge
rold in de bloempot op bet fllterwatten. 
Groot was dan ook mijn verrassing 
toen ze op 22 april 1990 haar eieren had 
gelegd, en daarbij de voorkeur had ge
geven aan de kale bloempotschaal. 
Hoeveel eieren bet vrouwtje had gelegd 
kon ik op dat moment niet zien, omdat 
ze de lussen van haar lichaam gesloten 
hield. Dat bleef ze overigens gedurende 
de gehele broedperiode doen. Ook zag 
ik dat bet vrouwtje door middel van 
spiercontracties de temperatuur rood 
de eieren op peil hield. De relatieve 
luchtvochtigheid werd op circa 800/o 
gehouden met een aantal vochtige 
handdoeken op de bodem waar ik twee 
liter water over verdeelde. De periode 
van de ontwikkeling van de eieren ver
liep niet geheel probleemloos. 
Op 19 mei 1990 constateerde ik voor bet 
eerst bloedmijt. Deze parasiet was ver
moedelijk in bet terrarium gekomen 
met drie Groene hondskopboa's (Co
ral/us caninus) die later in een boven
gelegen terrarium waren onderge
bracht. Nog dezelfde avond kreeg bet 
terrarium een behandeling met di
chloorvos, 200/o (Vapolia). Gedurende 
vijf dagen behandelde ik bet terrarium 
enkele uren lang. De natte handdoeken 
verwijderde ik, omdat vocht een rem
mende werking heeft op de werkzaam
heid van dichloorvos. Ik moest dus een 
keuze maken, en daarbij bet risico lo
pen dat de eieren zouden sterven door 
vochtgebrek. 
Hoewel de invasie van mijten gerust 
kolossaal genoemd mag worden, was er 
na die vijf dagen geen levende mijt 



meer te bekennen. Op 2 juni 1990 zag 
ik weer een enkele bloedmijt lopen en 
ik besloot de behandeling met dichloor
vos te herhalen, ook omdat bet vrouw
tje inmiddels sterk was vermagerd en 
omdat daardoor haar weerstand ver
minderd was. 
Ik had inmiddels ook wat eieren tussen 
de kronkels kunnen zien; deze zagen er 
niet best uit. Ze waren bijna zwart, ter
wijl een gezond ei normaal hagelwit is. 
Toch kwam bet eerste ei op 14 juni uit. 
De eieren waren zwart van de dode mij
ten. De binnenkant van de bloempot 
bleek nog vol te zitten met levende mij
ten. Ik haalde bet vrouwtje van de eie
ren af en ze bleek zeer verzwakt te zijn. 
Ze weigerde te eten en te drink en, en op 
17 juni 1990 gaf ik haar nog Nutrical 
(een geconcentreerd voer dat door mid
del van een maagsonde wordt inge
bracht). Ze overleed op 18 juni 1990 aan 
algehele verzwakking en bloedverlies. 
Het legsel bleek te bestaan uit dertien 
eieren, waarvan er twaalf uitkwamen: 
vijf rode en zeven gele slangetjes. In bet 

Chondropython viridis, volwassen dier. Foto: R. Kivit. 

laatste ei zat een rood, volgroeid, dood 
jong dat een oog miste. De plek waar 
bet oog behoorde te zitten, was bedekt 
met schubben. 
Op 27 juni vervelde bet eerste jong, en 
op 30 juni at dit dier een eendagsmuisje. 
Van de twaalf jongen heb ik slechts een 
diertje een keer moeten dwangvoe
deren. 

KWEKEN MET VROUWTJE 2 
De omstandigheden waaronder vrouw
tje 2 zich voortplantte waren precies 
hetzelfde als hierboven is beschreven. 
Hier heb ik slechts een keer een paring 
gezien (op 10 maart 1990), maar ik ben 
ervan overtuigd dat er meer keren is ge
paard. Het vrouwtje was al op 18 febru
ari gestopt met eten. Aan dit vrouwtje 
bood ik slechts de kale bloempotschaal 
aan als broedmogelijkheid. Ze accep
teerde deze plek onmiddellijk en ze lag 
de laatste twee weken voor de afzetting 
van de eieren 's nachts langdurig in de 
bloempot. Vanaf 9 mei 1990 lag ze ook 
overdag in de bloempot, en reguleerde 
ze door middel van spiercontracties de 
temperatuur rond, wat ik dacht, de eie
ren. 
Omdat bet vrouwtje regelmatig haar 
kronkels optilde, kon ik zien dat ze nog 
geen eieren gelegd had. Later hield ze 
de kronkels gesloten, en ze moet de 
eieren rond 13 mei 1990 gelegd hebben. 
Op 27 mei 1990 had bet vrouwtje een ei 
buiten bet broedsel gegooid. Ik bood 
bet ei, dater verder goed uitzag, diverse 
keren aan, maar bet dier accepteerde 
bet ei, met veel geblaas, niet meer. Ik 
liet bet ei naast bet vrouwtje in de 
bloempot liggen, maar bet werd a1 
spoedig geel en er bleek een dood em
bryo in te zitten. Ook in dit terrarium 
kreeg ik, zij bet in beperkte mate, last 
van bloedmijten. Hier was een behan
deling a1 voldoende. 
Op 28 juni 1990 ging bet eerste ei open, 
en direct haalde ik bet vrouwtje van de 



Een volwassen vrouwtje van Chondropython viridis. Foto: R. IGvit. 

LACERTA SO(S) 167 

eieren af. Nog dezelfde avond at ze 
drie muizen. Het legsel bleek te bestaan 
uit in totaal vijftien eieren. Hiervan 
stierf een ei vroegtijdig af, tien dieren 
kwamen zelfstandig uit het ei, twee die
ren haalde ik met de hand uit het ei, en 
twee eieren waren onbevrucht. Ook bier 
waren er vijf rode en zeven gele jongen. 
Een jong, dat zelfstandig uit het ei was 
gekomen, stierf na enkele dagen. 
Op 9 juli 1990 vervelde een der jongen 
voor het eerst, en op 12 juli 1990 at een 
van deze jongen voor het eerst zelfstan
dig. Van deze elf jongen moesten er vijf 
worden gedwangvoederd, waarvan 
sommige slechts een of twee keer. 
Slechts een diertje heb ik zes keer moe
ten dwangvoederen voordat het zelf
standig ging eten. 
In 1991 plantte dit vrouwtje zich onder 
dezelfde omstandigheden weer voort. 
De dieren paarden op 21 december 1990 
en op 6 en 7 februari 1991. Ook deze 
keer stopte het vrouwtje met eten op 
18 februari, exact dezelfde datum als 
het jaar ervoor. Het leggen van de eieren 
liet evenwel op zich wachten. Het 
vrouwtje zocht pas op 4 juni 1991 de 
broedplaats op. Ze lag daar met geslo
ten lichaamskronkels te broeden, maar 
op 9 juni 1991 lag ze 's morgens weer 
op de stok. De bloempot was leeg, zodat 

ik voor legnood begon te vrezen. Dit 
'droogbroeden' heb ik nergens in de 
literatuur beschreven gezien. Ik vraag 
mij af of dit verschijnsel ook door ande
ren is waargenomen. 
Op 11 juni 1991 zocht ze de broedplaats 
weer op en ze moet de eieren rond 12 
juni 1991 gelegd hebben, een maand 
later dus dan het jaar daarvoor. 
Ook dit jaar lag er een bevrucht ei met 
een dood embryo naast het broedsel. 
Het eerste ei ging op 6 augustus 1991 
open en op 9 augustus haalde ik het 
vrouwtje van de eieren. De cyclus had 
nu een maand Ianger geduurd dan bet 
jaar daarvoor waardoor het vrouwtje 
nog dezelfde dag stierf aan algebele ver
zwakking. Het legsel bestond uit negen
tien bevruchte eieren. Een daarvan was 
dus, evenals het jaar daarvoor, vroeg
tijdig gestorven. Twee dieren haalde ik 
zelf uit het ei; een ei bevatte een niet 
volledig ontwikkeld, rood embryo, en 
in bet andere zat een dood, volledig 
ontwikkeld, geel jong. 
Van de zestien jongen zijn er acht geel 
en acbt rood. 

OPKWEEK VAN DE JONGEN 
Om de jongen voor de eerste keer aan 
het eten te krijgen, is het noodzakelijk 
om wat trucjes toe te passen. Een enkel 
jong accepteert spontaan bet aange
boden eendagsmuisje, andere slange
tjes doen dat pas na een stimulans. Het 
lijkt nodig te zijn de diertjes wat te 
'pesten' en aan te raken waardoor ze 
gestimuleerd worden om in het muisje 
te bijten. Als een jong slangetje de aan
geboden prooi ook dan niet accepteert, 
bied ik deze 's avonds opnieuw aan. 
Het is dan donker, de dieren zijn dan 
actief. Eventueel sproei ik om de dier
tjes de gelegenbeid te geven de druppels 
van hun huid en de wanden van het 
terrarium te drinken. Hierbij is het van 
belang om de bakjes, waarin de diertjes 
gehouden worden, goed schoon te hou-
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Vrouwtje in de bloempot. Foto: Ron Kivit. 

den in verband met eventueel besmet
tingsgevaar. 
Als dit allemaal niet belpt, snijd ik 
van een pas gedood eendagsmuisje bet 
scbedeltje open en druk ik de bersenen 
ervan naar buiten. Daarna verdeel ik 
bet sap dat eruit komt over bet muisje. 
De geur van zo'n muisje is voor sommi
ge slangetjes dermate aantrekkelijk dat 
ze de aangeboden prooi direct accep
teren. Omdat C. viridis graag vogels 
eet, accepteren sommige dieren een 
muisje dat naar vogel ruikt. Daartoe 
ontdooi ik een eendagskuiken, en snij 
ik dit open zodat er wat eistruif uit 
loopt. Daar rol ik bet muisje door been. 
Dit wordt door een aantal diertjes 
graag gegeten. Vrijwel alle jongen ac
cepteren kleine bagedissen als voedsel. 
Hierdoor zou dwangvoederen eigenlijk 
overbodig zijn, maar dit voer is duur 
en er is slecbt aan bagedisjes te komen 
die klein genoeg zijn om gegeten te wor
den door slangetjes met een licbaams
gewicbt van circa 7 gram. Bovendien 
is bet moeilijk om bagedisjes in grote 
aantallen in gevangenscbap te kweken. 

Hagedissen beb ik dan ook nog nooit 
aangeboden. Pas als alle bovenge
noemde trucjes niet tot bet zelfstandig 
eten van de slangetjes bebben geleid, 
ga ik na enkele weken geduld over tot 
dwangvoederen. 

DISCUSS IE 
Beide vrouwtjes zijn nu gestorven, en 
bet zal geruime tijd duren voordat de 
nakweekdieren, waarvan ik er enkele 
beb gebouden, geslacbtsrijp zijn. Het 
is niet waarscbijnlijk dat ik nog aan een 
gescbikt volwassen vrouwtje kan ko
men, gezien bet feit dat de berkomst 
van mijn mannetje niet te acbterbalen 
is. De dieren van bet boogland, die van 
bet laagland, en ook de diverse eiland
vormen zijn zo verscbillend, dat bet 
niet wenselijk is twee verscbillende 
vormen met elkaar te kruisen. 
Als mijn nakweekdieren geslacbtsrijp 
zijn zal zicb bopelijk weer de vraag aan
dienen of de eieren in een incubator 
moeten worden uitgebroed of dat bet 
vrouwtje ze zelf moet uitbroeden. Het 
kweekresultaat is voor mij rninder be-



Ecn rood jong van cnkelc weken oud. 

Een gcel jong van cnkele wekcn oud. 

Een gccl jong van zcvcntien maanden oud in de kleurfase. 

langrij k dan de gezondheid van het 
vrouwtje. Het zelfstandig door de slang 
uitbroeden van de eieren geeft bij de 
door mij gehanteerde methode een vrij 
hoog percentage uitkomst van de eie
ren, maar ook het gebruik van een incu
bator geeft een zeer goed resultaat. 
Nog nooit heb ik met een slang ge
kweekt waarvan tijdens de dracht de 
algehele lichamelijke conditie zo sterk 
achteruitgaat als bij C. viridis. Het is 
dan ook de vraag of deze soort in de 
natuur wei meer jaren achtereen een 
legsel produceert. In samenhang daar
mee moeten we ons afvragen of het 
wenselijk is om de dieren zich in gevan
genschap meer jaren achtereen te Iaten 
voortplanten. 
Bewonderenswaardig is het feit dat het 
vrouwtje zichzelf helemaal wegcijfert 
en op het broedsel blijft liggen. Ze ver
dedigt dit ook hardnekkig, ondanks 
haar slechte Iicharnelijke toestand. 
Bij een volgende kweek zal ik per indi
vidu moeten kijken of het vrouwtje zelf 
mag broeden. Van belang daarbij is de 
conditie van het dier bij het begin van 
de broedactiviteiten. Verder zal ik bij 
ziekte, hoe onschuldig deze zich ook 
laat aanzien, in een vroegtijdig stadium 
ingrijpen en de eieren alsnog naar een 
incubator overbrengen, teneinde het 
hele proces beter te kunnen beheersen. 
Toch geef ik de voorkeur aan het zelf
standig uitbroeden van de eieren door 
het moederdier. Ik ben van mening dat 
het doormaken van het gehele voort
plantingsproces wezenlijk bijdraagt tot 
het welzijn van een broedse python. 
Verder kweek ik in de toekomst niet 
Ianger meer dan een jaar achtereen 
met hetzelfde vrouwtje. Omdat de li
chamelijke conditie van een moederdier 
tijdens de zwangerschap en het broeden 
sterk achteruitgaat, is een pauze van 
minimaal een jaar wenselijk. 
Groene boompythons zijn naar mijn 
ervaring niet extreem moeilijk tot 
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voortplanting te brengen. Toch worden 
deze slangen maar door een enkeling ge
kweekt. Ik hoop dat dit artikel een po
sitieve bijdrage kan leveren aan bet 
kweken met C. viridis in gevangen
schap, waarbij tevens de negatieve as
pecten niet uit bet oog moeten worden 
verloren. 

KEEPING AND BREEDING 
CHONDROPYTHON VIRIDIS 
The author describes successful captive reproduc
tion of Chondropython viridis on three separate 
occasions. 
The article contains a complete survey of the dis
tribution of Chondropython viridis, the purchase 
of the animals, description of the terraria, treat
ment of diseases, cooling period in winter, varia
ble photo-period and mating behaviour. 
The author preferred to let the females incubate 
the eggs by themselves. This became complicated 
and in two occasions proved fatal to the females. 
Following on from this the author discusses the 
advantages and disadvantages of parent incubati
on and breeding in consecutive years with the sa
me animals. 
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Een kennismaking met 
het Monteverde-nevelwoud 

INLEIDING 
In het Tilar{m-gebergte in Costa Rica 
ligt het biologisch reservaat Montever
de. Het ongeveer 10.000 ha (JACOBSON 

& VAN DEN BERG, 1991) grate reservaat 
beschermt een gedeelte van de nog on
gerepte regenwouden in het laagge
bergte in dit gebied. 
Omdat de regenwouden in de bergen 
veelvuldig schuilgaan onder een dikke 
laag mist, wordt dit bos nevelwoud 
genoemd. 
De bossen op de bergkammen van het 
Tilaran-gebergte behoren tot de mooist 
ontwikkelde nevelwouden in Midden-

Het Monteverde-nevelwoud, vanaf de kam gezien. 

Arnerika. Zelfs voor de tropen vallen 
ze op door hun buitengewone soorten
rijkdom. Aileen al in het reservaat wor
den ca. 2500 plantensoorten, meer dan 
400 vogelsoorten en 123 amfibieen- en 
reptielensoorten gevonden. Jaguars, 
ocelotten, tapirs en de legendarische 
Quetzal komen hier nog voor. De soor
tenlijsten blijven groeien doordat er 
steeds nieuwe soorten worden ontdekt. 
Tijdens de (veel te korte) bezoeken zijn 
we maar een fractie van de in het Mon
teverde-reservaat voorkomende herpe
tofauna tegengekomen. De Gouden 
pad (Bufo periglenes}, een van de inte-



Bufo coniferus, juveniel. 
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ressamste soorten, hebben we niet ge
vonden. Maar deze teleurstelling werd 
ruimschoots goedgemaakt door de in
druk die de paradijselijk aandoende 
vegetatie op ons heeft gemaakt. De 
sfeer van het nevelwoud is eigenlijk 
niet vast te leggen op papier. In dit 
artikeltje proberen we daarvan toch 
iets weer te geven. In grote lijnen be
schrijven we het gebied van het Monte-

Norops tropidolepis, vrouwtje. 

verde-reservaat. Verder bespreken we 
een aantal soorten die met wat geluk te 
vinden zijn in en rond het reservaat. 
Ook geven we wat informatie over de 
Gouden pad zoals dat uit recent onder
zoek bekend is geworden. 

FYSIONOMIE EN KLIMAAT 
De enorme soortenrijkdom in dit gebied 
is voor een belangrijk gedeelte ontstaan 
door de ligging. Het reservaat ligt op 
de bergkammen die in Costa Rica de 
biogeografische scheiding tussen de 
Pacifische en Atlantische fauna's vor
men . Slechts door bergruggen geschei
den Ieven allerlei soorten die kenmer
kend zijn voor de Atlantische zijde 
naast soorten uit het Pacifisch versprei
dingsgebied. De ecologische diversiteit 
wordt verder sterk bevorderd door de 
hoogteverschillen. Doordat de grenzen 
van het reservaat aan de Atlantische 
zijde op 800 m, en die aan de Pacifische 
zijde op 650 m hoogte liggen, komen 
hier zowel laagland- als bergsoorten 
voor. De hoogste bergtoppen in het re
servaat rei ken tot 1860 m (FRANZEN , 
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1985). 
De nevelwouden zijn te vinden vanaf 
zo'n 1500 m en beslaan bet grootste ge
deelte van bet reservaat. Per jaar valt 
er in bet reservaat ca. 2400 mm regen. 
Februari en maart zijn relatief de 
droogste maanden. Het klimaat wordt 
in de droge tijd gedomineerd door de 
noordoostpassaat. De passaatwinden 
veroorzaken een hardnekkige mist die 
de bergruggen omhult. De mist verhin
dert daarbij bet opdringen van onweers
buien en bet ontstaan van stijgings
regens vanuit de westelijke, Pacifische, 
zijde. W anneer de kracht van de passaat 
in mei begint af te nemen, krijgen on
weersbuien en stijgingsregens wei een 
kans zich boven de bergruggen te ont
wikkelen. Daarmee begint de regentijd. 
Oktober is over bet algemeen de natste 
maand (JACOBSON & VAN DEN BERG, 
1991). 
Voor een berggebied is bet natuurlijk 
moeilijk om over temperaturen con
creet te zijn. In de lage gedeelten van 
bet reservaat is bet tropisch warm, en 
in de hogere gedeelten heersen subtro
pische temperaturen. De gemiddelde 
temperatuur op 1500 m ligt rond de 
19°C, met een gemiddeld minimum, 
respectievelijk maximum van 13 en 
25°C. 

VEGETATIE 
In bet reservaat vinden we verschillende 
typen van nevelwoud. Deze worden be
halve door de hierboven genoemde kli
matologische hoofdaspecten, ook be
paald door factoren zoals bodemstruc
tuur en mate van beschutting tegen de 
wind. Op de aan sterke wind blootge
stelde bergflanken en -toppen vind je 
vaak lage, struikachtige bossen, terwijl 
in beschutte valleitjes bomen groeien 
die wei tot 30-40 m reiken. 
Het kenmerkende en gemeenschappe
lijke van al deze vegetatietypen is dat 
de bomen overladen zijn met epifyten. 

De veelvuldig voorkomende mist zorgt, 
ook in de droge tijd, voor een haast 
permanente vochtvoorziening. Op vele 
plekken krijgt de vegetatie en bodem 
nauwelijks of geen tijd om op te drogen. 
Deze constante vochtvoorziening en 
de daarmee samenhangende hoge lucht
vochtigheid zijn ideale omstandigheden 
voor een uitbundige epifyten-flora. 
Takken en stammen van de vegetatie 
zijn met een dikke vacht mossen be
dekt. Deze vormen weer de ondergrond 
voor varens, bromelia's, orchideeen en 
vele andere planten. De soort- en vorm
diversiteit is werkelijk overweldigend: 
je vindt bier bijvoorbeeld de minus
cuulste orchideetjes naast enorme 
varens en bromelia's. 
De sfeer in bet nevelwoud is trouwens 
heel anders dan in bet laagland-regen
woud. Doordat de vegetatie in bet ne
velwoud op hellingen staat en de born en 
vaak wat lager zijn, kan er meer Iicht tot 
de bodem doordringen. De vegetatie is 
hierdoor dichter en groener dan in de 
donkere, wat bedrukte eentonigheid 
van de laaglandbossen. Op de bodem 
groeien kruiden en bladplanten, zoals 
begonia's en fuchsia's. Verder vind je 
tussen de stammen van de volgroeide 
bomen allerlei palmen, boomvarens, 
bamboes, jonge boompjes en kleinblij
vende boomsoorten. 

HERPETOFAUNA 
Net zoals de samenstelling van de vege
tatie standplaatsatbankelijk is, wordt 
ook bet voorkomen van de herpeto
fauna door omgevingsfactoren be
paald. 
Zo vonden we de Smaragdstekel
leguaan (Sce/oporus malachiticus) 
aileen maar buiten bet bos. Rond Mon
teverde zijn de mannetjes van dit stekel
leguaantje groen. Hun staart kan fel 
blauw zijn en in de nek hebben de dieren 
donkergekleurde dwarsstrepen. Vrou
tjes zijn grijsbruin, met zwarte en witte 
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Bolitoglossa subpalmata. 

stippen. Het stekelleguaantje is in de 
bergen en op de hoogvlakte van Costa 
Rica algemeen. Je ziet zein de ochtend 
vooral op allerlei aan de zon blootge
stelde plekjes warmte opdoen. Vaak ge
bruiken ze verhogingen in bet terrein, 
zoals rotsen en Stammen, als zonne
badplaats. 
De anolis Norops tropido/epis vonden 
we zowel in bet bos als in de vegetatie 
langs wegbermen rond bet reservaat. 
De indruk is daarbij dat ze een voorkeur 
voor open plekken hebben (MUDDE & 

VAN DIJK, 1985). Dit boomhagedisje 
is over bet algemeen donkerbruin tot 
goudbruin gekleurd. We kwamen ech
ter ook groenige exemplaren tegen. 
Op de rug en staart hebben ze een zeer 
variabele zwarte tekening. De keelwam 
van de mannetjes is donkerrood tot 
paars . De zijkant van de kop heeft een 
duidelijke tekening van witte en donke
re strepen. Deze anolis schijnt bier zeer 
algemeen te zijn (MUDDE & VAN DIJK, 

1985). N . tropido/epis lijkt helemaal 
aan koele temperaturen aangepast te 
zijn. Als je deze dieren te lang in de 

hand houdt, voor determinatie of iets 
dergelijks, dan raken zein zwijm. 
Ano/is lionotus is een typische beek
oever-bewoner: Ze zijn van bet laagland 
tot op zo'n 1500 m te vinden (TIMMER
MAN & HAYES, 1981). Wij vonden zein 
de lagere stroompjes buiten bet park. 
Deze anolis wordt voornamelijk aan de 
Atlantische kant van Costa Rica gevon
den. Wij vonden hem ook aan de Pacifi
sche zijde. De dieren zijn bruin, met een 
geel-creme zijstreep over bet Iichaam. 
De mannetjes hebben een oranje keel
warn. 
Een amfibie dat we met open plekken 
associeren is de salamander Bolito
glossa subpalmata. De dieren zijn in 
bet hogere gedeelte (vanaf 1500 m) in 
bet reservaat te vinden (TIMMERMAN & 

HAYES, 1981). Overdag verschuilen ze 
zich vaak onder stukken bout, waar bet 
lekker nat blijft. Een schuilplaats kan 
door meer dieren gedeeld worden. Of 
deze soort echt aan open plekken is ge
bonden, is nog maar de vraag. Het is nu 
eenmaal veel makkelijker om op open 
plekken een paar houtstronken en der-
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gelijke te inspecteren dan in de dichte 
wirwar van het bos. Een andere sala
mander die in min of meer dezelfde situ
aties als B. subpalmata te vinden is, is 
Oedipina poe/zi. Dit dier ziet eruit als 
een zwarte worm met pootjes. 
In dit met vocht overladen gebied ont
springen talloze beekjes. Deze bieden 
een gunstige leefomgeving voor talloze 
kikkersoorten. Overdag kun je langs 
snelstromende beken de Bonte klomp
voetkikker (Ate/opus varius) tegenko
men. Hoewel de naam 'klompvoetkik
ker' anders suggereert, wordt het 
geslacht Ate/opus tot de padden gere
kend. De soortnaam 'varius' drukt de 
enorme kleurvariatie binnen deze soort 
uit. Zelfs binnen populaties kan de 
kleur verschillen. FRANZEN (1985) be
schrijft een populatie in Monteverde 
waar de vrouwtjes grote gele, groene of 
geelgroene lijnen op een zwarte onder
grand vertonen. De mannetjes zijn alle
maal anders gekleurd: van zwart tot 
blauw-geel gemarmerd. De dieren zijn 
in principe het hele jaar door langs de 
beken te vinden {CRUMP, 1986). Vaak 
zijn ze te zien op rolkeien en andere ver-

Norops lionotus-mannetje. 

hoogde punten langs de stroompjes. De 
dieren kunnen behoorlijk plaatsge
trouw zijn. CRUMP (1986) vond bijvoor
beeld kikkers over een waarnemingspe
riode van meer dan twee jaar steeds op 
dezelfde steen terug. In de voortplan
tingstijd, van ongeveer juli tot en met 
december, zijn plaatsgebonden man
netjes agressief tegen binnendringende 
seksegenoten. Vrouwtjes vertonen on
derling in beperkte mate agressiviteit 
(CRUMP, 1986). In de voortplantingstijd 
zijn regelmatig koppeltjes in omklem
ming te vinden. Het mannetje houdt 
daarbij het vrouwtje met zijn voorpoten 
stevig vast, in afwachting van het vrij
komen van de eisnoeren, die dan direct 
door het mannetje bevrucht worden. 
De kikkervisjes die zich uit de eieren 
ontwikkelen zijn helemaal aangepast 
aan het snel stromende water. De bek 
van de larven is tot een zuignap omge
vormd, waarmee ze zich aan stenen 
kunnen vastzuigen (DUELLMAN & 

TRUEB, 1986). 
Ook 's nachts kun je langs de beekjes 
andere soorten tegenkomen. Geduren
de natte perioden zijn hier bijvoorbeeld 
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Glaskikkertjes, waaronder Centrole
nel/a prosoblepon en C. colymbiphy/
lum te vinden. Glaskikkers hebben hun 
naam te danken aan de doorzichtige 
huid. Aan de rugzijde is dat wat minder 
opvallend omdat de hoofdzakelijk 
groene pigmenten voor een goede ca
mouflage zorgen. De buikzijde is daar
entegen helemaal doorschijnend. J e 
kunt bet hartzakje zien, en bet bloed 
door de slagaders zien lopen. Verder 
kun je de botjes zien, die bij C. proso
blepon groen zijn. Een ander typisch 
kenmerk van deze soort is dat manne
tjes uitsteeksels op bet begin van de 
bovenarmen hebben. Glaskikkers ver
raden hun aanwezigheid met een heel 
kort, hoog tjirpend geluid. Doordat 
dit roepen met onregelmatige tussen
pozen plaatsvindt, is bet heel moeilijk 
om de dieren te localiseren. Ze bevinden 
zich vaak aan de onderkant van blade
reo van de overhangende beekvegetatie. 
Daar worden ook de eipakketten afge
zet. Net zoals bij vele andere Glas
kikkers worden de legsels van C. co
lymbiphyllum door bet mannetje be
waakt en vochtig gehouden. Als de lar
ven voldoende ontwikkeld zijn en bet 
dril is verslijmd, komen de larven in bet 
water terecht. Op de beekbodem in bet 
aanspoelsel tussen grind en stenen 
groeien de larven op (DUELLMAN & 

TRUED, 1986). In bet boger gelegen 
gedeelte van bet reservaat, vanaf zo'n 
1300 m, wordt C. prosoblepon vaker 
gevonden dan C. colymbiphyllum 
(FRANZEN, 1985). C. f/eischmanni lijkt 
echter de algemeenste soort te zijn. 
Als C. prosoblepon de ruimte moest 
delen met C. f/eischmanni was de eerst
genoemde soort vaak boger in de vege
tatie en meer hoven stromend water 
te vinden (MUDDE & VAN DIJK, 1984a). 
Vanaf ca. 1300 m is ook Hyla rivu/aris 
te vinden. Dit grijsbruinige boom
kikkertje komt altijd voor in de omge-

ving van stroompjes. Deze boomkikker 
wordt beschouwd als een typische ne
velwoudsoort (FRANZEN, 1985). We 
vonden deze kikker op een regenachtige 
avond in grote aantallen in de vegetatie 
langs een beek. De mannetjes zaten op 
bladeren en takken, over bet algemeen 
niet boger dan zo'n twee meter. Echt on
der de indruk van ooze zoekacties wa
ren de dieren niet. De mannetjes gingen 
gewoon door met roepen terwijl je er 
vlak naast stood. 
Nog zo'n 'brutaal' boomkikkertje is 
H. uranochroa. Deze kikker is groen 
gekleurd en heeft opvallende rode ogen. 
Deze soort lijkt wat minder aan beekjes 
gebonden te zijn. We vonden zein een 
tuin waar in de buurt geen stromend 
water te bekennen was. Ook FRANZEN 

(1985) en MUDDE & VAN DIJK (1984b) 
vermelden vindplaatsen verder van 
stromend water verwijderd. De dieren 
zijn echter wei degelijk aan stromend 
water gebonden omdat hun larven daar
inleven. 
Een groep van soorten die je zeker tegen 
bet lijf loopt, zijn de Fluitkikkers 
(E/euterodactylus). Fluitkikkers heb
ben een interessante broedbiologie ont
wikkeld. De hele larvale ontwikkeling 
tot en met de metamorfose vindt plaats 
in bet eikapsel. In plaats van kikker
visjes kruipen er dus jonge kikkertjes 
uit bet ei. Fluitkikkers zijn daardoor 
niet meer afhankelijk van open water, 
en komen in allerlei biotopen voor. 
Er komen bier zeker dertien Eleutero
dactylus-soorten voor. Deze bruine of 
grijze kikkers zijn over bet algemeen 
moeilijk van elkaar te onderscheiden. 
Twee van de algemeenste soorten zijn 
E. brandsfordii en E. podiciferus. Deze 
zijn bijzonder talrijk en eigenlijk over
al te vinden. 
Een paddesoort die onmiddellijk te her
kennen is, is Bufo coniferus. Deze olijf
groene en bruine soort heeft op de zij-
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Mannetje van Ate/opus varius. 

kanten van de rug een soort kammetjes 
van spitse wratjes. Deze pad is aileen 
aan de Atlantische kant van bet reser
vaat te vinden. Juveniele B. coniferus 
schijnen anders gekleurd te zijn dan de 
volwassen dieren. FRANZEN (1985) 
vond lichtgroene jongen waarvan de 
wratjes rood gekleurd waren. 
De beroemdste kikker van bet Monte
verde-reservaat is de Gouden pad, 
Bufo periglenes. B. periglenes onder
scheidt zich van de andere Bujo-soorten 
door zijn zeer opvallende kleurdimor
fie . De mannetjes zijn rood-oranje ge
kleurd. De vrouwtjes zijn zwart met een 
vlekkenpatroon van geelomrande rode 
vlekken. Tot voor kart werd aange
nomen dat bet verspreidingsgebied 
zich beperkte tot zo'n 10 km2 in en rand 
bet reservaat, op een hoogte tussen 
1480 en 1600 m (SAVAGE, 1966). Er zijn 
echter geruchten dat deze pad ook ge
vonden is in de Cordillera Central. 
Buiten de voortplantingstijd leiden de 
dieren een zeer onopvallend bestaan. 
Volwassen dieren worden dan maar 
een enkele keer gezien. JACOBSON & 

VAN DEN BERG (1991) vonden de dieren 
ingegraven in de bosbodem. Deze on
derzoekers vonden juvenielen wei bet 
hele jaar door bovengronds. 
Zodra de regentijd na de eerste zware 
regenbuien in maart begint, komen de 
dieren massaal te voorschijn. De voort
plantingsactiviteiten vinden ongeveer 
tot juni plaats. De mannetjes komen 
naar de tijdelijk gevormde poelen om 
daar vrouwtjes te vinden. Daarbij is 
de verhouding tussen mannetjes en 
vrouwtjes opvallend: JACOBSON & VAN 

DEN BERG (1991) vonden ongeveer 
achtmaal zoveel mannetjes als vrouw
tjes bij de poelen. De mannetjes die 
(nog) geen vrouwtje in omklernming 
hadden, probeerden allerlei bewegende 
dingen te omklemmen, zoals andere 
kikkers ·of mannelijke soortgenoten. 
Er ontstaan soms hele 'kikkerkluiten', 
waarbij tot wei tien mannetjes elkaar 
tegelijkertijd proberen te omklemmen. 
De niet-succesvolle mannetjes doen hun 
best om de succesvolle seksegenoten 
van hun partner af te krijgen (zie bij
voorbeeld foto's bij VAN EWIJK (1986)). 
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Rond de poelen Iaten de mannetjes zo 
nu en dan een lokroep horen. Ook ge
bruiken ze een 'loslaat-roep' als ze wor
den aangeraakt, waarbij ze tevens vi
brerende bewegingen maken. De beide 
roepvormen zijn maar tot op enkele 
meters afstand te horen. 
Als afzetplaatsen worden ondiepe poe
len gebruikt. Plassen tussen plankwor
tels zijn daarbij populair. De tempera
tuur van zulke poelen ligt rond de 16°C. 
Hierin worden de eiersnoeren met zo'n 
150-380 eieren afgezet. De kikkervisjes 
metamorfoseren na ongeveer ander
halve maand. Dejonge padjes bebben 
minder uitgesproken kleuren. Het 
kleurverscbil tussen de geslachten ont
wikkelt zicb geleidelijk en komt pas vol
ledig tot uiting na twee jaar, als de die
ren volwassen zijn (JACOBSON & VAN 
DEN BERG, 1991). 
Bij veldwaarnemingen vanaf 1988 (JA

COBSON & VAN DEN BERG, 1991) bleek 
dat er nog maar enkele Gouden padden 
te vinden waren bij de voortplantings
poelen. Het is tot nu toe niet duidelijk 
of een natuurlij ke populatiefluctuatie 
of menselijke en/of milieufactoren 
bieraan ten grondslag liggen. De onder
zoekers pleiten er dan ook voor om de 
populatie Gouden padden te blijven 
volgen. Er is inmiddels onderzoek ge
start of er een relatie is met klimaats
veranderingen (BREADSLEY, 1991). 
Laten we bopen dat de Gouden pad die 
nu eens niet bedreigd wordt door directe 
babitatvernietiging, deel blijft uitma
ken van de unieke soortenrijkdom in 
en rond bet Monteverde-reservaat. Ge
lukkig belpen steeds meer organisaties 
mee (waaronder Lacerta) bet reservaat 
uit te breiden, waardoor de biologiscbe 
waarde van bet reservaat aileen maar 
toeneemt en uitwendige beYnvloeding 
tegengegaan dan wei onderdrukt wordt. 

AN INTRODUCTION TO THE 
MONTEVERDE-CLOUD FOREST 
An impression is given of the climatological cir
cumstances, vegetation and some herpetological 
species in the Monteverde biological reserve. 
The ecological situation in the Monteverde cloud 
forest reserve in Costa Rica is described briefly. 
The cloud forests are distinguished by their exu
berant epiphytic flora. The remarkingly high spe
cies diversity is delineated briefly. Some informa
tion on habitats is given for a few amphibians and 
reptiles which can be encountered in the reserve. 
Also additional information for these species is 
given. Some information from the literature on 
Bujo periglenes is presented. 
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De Canarische hagedis Gallotia galloti eisentrauti 
als terrariumbewoner 

INLEIDING 
Deze hagedis komt voor op de Canari
sche eilanden. Er zijn, voor zover ik 
weet, weinig gegevens over zijn levens
wijze. Daar bet houden van deze dieren, 
volgens mij, vrij veel problemen op kan 
leveren wil ik mijn ervaringert graag pu
bliceren, met de bedoeling deze prachti
ge hagedis wat meer bekendheid te ge
ven onder terrariumhouders. 

BESCHRIJVING 
Waarschijnlijk is een Lacerta-achtige 
de stamvader van de Halskraaghagedis
sen op de Canarische eilanden. Ten ge
volge van hun isolatie kregen verschil
lende eilanden hun eigen soort, waar
van er nu vier erkend worden, en wei 
Gallotiaatlantica~ G. stehlinii~ G. gallo
ti en G. symonyi. G. galloti kan een 
maximale lengte bereiken van 44 em. Zo 
lang worden aileen de mannetjes. De 
vrouwtjes blijven veel kleiner. De hage
dissen op verscbillende eilanden onder
scbeiden zich in kleur, grootte en li
chaamsverboudingen. De over bet alge
meen donker gekleurde hagedissen heb
ben op Tenerife een groene rugtekening 
met donkere dwarsbanden. Op La Pal
ma daarentegen vallen ze op door hun 
prachtig blauw gekleurde keel en wan
gen. Op Gomera zijn de mannetjes 
overwegend donker en op Hierro vrij 
klein (KLEMMER, 1971). Mijn dieren, 
waarover dit artikel gaat, komen van 
Tenerife en behoren tot de ondersoort 
G. galloti eisentrauti (BISCHOFF, 1982). 
Mannelijke volwassen exemplaren heb
ben een zwarte kop, hemelsblauwe on
derkin, oranjegele ogen en blauw 
gestippelde flanken. Op de rug zijn ze 
groengeel met donkerbruine dwarsban-

den en Iichte dorsolaterale strepen tot 
halverwege de staart. De buik is zalm
kleurig met tien rijen buikschilden. De 
vrouwtjes zijn echter overwegend bruin 
met op de flanken enkele blauwe vlek
jes. De geslachtsverschillen zijn bij vol
wassen dieren duidelijk te zien aan bet 
volgende. Zoals bij aile Lacertidae beb
ben de vrouwtjes een kleinere kop, min
der goed ontwikkelde femoraalporien 
en een minder dikke staartwortel. Veel 
opvallender is echter dat de mannetjes 
veel groter zijn en de bij de beschrijving 
al aangegeven verscbillen in kleur. J uve
nielen hebben een tekening die op die 
van de vrouwtjes lijkt met op de onder
kant van de kin een naar achter toelo
pende visgraattekening. 

HUISVESTING EN VERZORGING 
Gallotia's kunnen goed graven zodat 
een tamelijk dikke bodemlaag in bet 
terrarium op zijn plaats is. De door mij 
gebruikte bodemgrond is als volgt sa
mengesteld: oude potaarde vermengd 
met verterende beukebladeren met 
als toplaag een laag van deze bladeren 
om te snelle uitdroging van bet sub
straat te voorkomen. Het geheel wordt 
matig vochtig gehouden. Stukken 
boomschors bieden de dieren scbuil
plaatsen. Het terrarium is verder rijke
lijk beplant. Vernieling van deze deco
ratie heb ik nog niet geconstateerd ge
durende de jaren dat ik deze dieren ver
zorg. 
Een terrarium mag, gezien de grote 
onverdraagzaamheid van de dieren, 
maar een paartje bevatten en moet een 
bodemoppervlak van ten minste 0,7 m2 

bebben. Canarische hagedissen zijn 
echte bodembewoners. Naast insekten, 
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zoals sprinkhanen en krekels, eten ze 
ook vee! plantaardig voedsel, bijvoor
beeld bessen, meloen, geweekte zaden, 
mOsli, rauwkost enzovoort. Soms eten 
ze uitwerpselen van knaagdieren. Aan 
het drinkwater voeg ik altijd calcium
lactaat (melkzure kalk) en vitamine 
druppels AD3 (Dohyfral) toe (AD3 
10.000 tot 20.000 I.E. per liter water). 
Drinkwater wordt dagelijks ververst. 

GEDRAG EN VOORTPLANTING 
Wanneer de dagen korter worden en de 
temperatuur lager, wordt de eetlust van 
de dieren ook minder, en ongeveer eind 
september gaan ze dan in winterrust. 

Uit bet ei komende jongen. 

Na ongeveer vier maanden neemt de 
temperatuur weer toe zodat de dieren 
na enige tijd weer actief worden. Deze 
winterrust acht ik toch wei wenselijk 
om de voortplanting te stimuleren. 
Onder aile omstandigheden zijn mijn 
Canarische hagedissen alert en kunnen 
goed horen. Ze zijn ook erg schuw. 
Ze zullen zich in een binnenterrarium 
niet Iaten zien wanneer mensen op enige 
afstand in de buurt zijn. Deze mooie 
dieren zullen dan ook zelden gezien 
worden. Hierop dacht ik het volgende 
gevonden te hebben. Verstopt achter 
een gordijn wachtte ik tot de reptielen 
te voorschijn kwamen. Maar na enige 
tijd hadden ze mij al door en bleven 
verscholen. Hierna volgden nog talloze 
pogingen, maar steeds leverde dit niets 
op. Deze schuwheid zou iets te maken 
kunnen hebben met het feit dat er door 
de mens jacht op deze dieren wordt ge
maakt om zijn kennelijk smakelijke 
vlees. Toen de dieren ondergebracht 
werden in een buitenterrarium reageer
den ze plotseling volkomen anders. 
Als sneeuw voor de zon legden ze hun 
schuwheid af. Voeren uit de hand werd 
zelfs mogelijk. Vermeldenswaard is ook 
nog dat de dieren tijdens het graven 
en bij het achtervolgen piepende ge
luiden produceren. Een mogelijke 
functie van dit geluid is volgens mij 
een soort afweergebaar als twee onbe
kende dieren elkaar tegenkomen. 
Het is mij helaas niet gelukt paringen 
waar te nemen. Begin juli produceren ze 
een legsel van gemiddeld zeven eieren. 
Deze eieren breng ik onder in een broed
machine bij een temperatuur die va
rieert tussen 28 en 31° C. De eieren zijn 
gemiddeld 18 mm lang en ze wegen on
geveer twee gram. Tijdens de incubatie
tijd nemen de eieren in omvang toe, en 
na 63 tot 68 dagen verlaten de jongen 
het ei. Gemeten van kop tot staartpunt 
bedraagt de lengte van een pas geboren 
jong 15 em. Ook jonge dieren zijn on-
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Gallotia galloti. Tekening: R. Musters. 

verdraagzaam ten opzichte van elkaar 
en kunnen maar beter gescheiden opge
kweekt worden . Na twee jaar zijn de 
dieren geslachtsrijp. 

TOT SLOT 
Voor terrariumhouders, die het ervoor 
over hebben een prachtige maar onver
draagzarne hagedis te bezitten die zich 
aileen in een buitenterrarium laat be
wonderen zou G. ga/loti een geschikt 
terrariumdier kunnen zijn . Om aan de 
specifieke eisen van deze hagedissen te
gemoet te komen moeten de volwassen 
dieren paarsgewijs gehouden worden en 
de jongen moeten afzonderlijk groot 
gebracht worden. De juvenielen stellen 
de aanwezigheid van mensen ook niet 
op prijs. 

GALLOTIA GALLOTI EISENTRAUTJ 
IN A TERRARIUM 
Canary island lizards are very aggresive animals. 
h is impossible to keep more than one couple in a 
terrarium. Kept indoors the lizards arc very shy. 
Adult animals lose their shyness in an outdoor ter
rarium. If kept together the young animals may 
fight or even kill each other. My conclusion is to 
keep the juveniles in separate containers. T he fe
males lay about seven eggs in July, and a t an incu
bation temperature of 28 to 31 o C the eggs hatch 
after 63 to 68 days. 
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Enige notities over de Lykische 
landsalamander (Mertensiella luschanz) 

INLEIDING 
Onder terrariumhouders isMertensiel/a 
luschani een niet erg bekende soort. 
Ook binnen de Doelgroep Salaman
ders beeft men nauwelijks ervaring met 
deze salamander opgedaan. Omdat ik 
ooit een artikel onder ogen kreeg, 
waarin de soort als nieuw voor Europa 
werd bescbreven, beb ik tijdens een reis 
door Griekenland in 1979 bet eiland 
aangedaan dat in bet bewuste artikel 
genoemd werd als de vindplaats van 
deze nieuwe soort. Daar deze salaman
der mij sindsdien altijd beeft geboeid, 
ben ik de literatuur over bet dier blijven 
volgen. Hieronder wil ik de daaruit ge
putte kennis relateren aan mijn ervarin
gen destijds op bet eiland Karpatbos. 
Allereerst is bet wellicbt zinvol in te 
gaan op de Nederlandse naam. In de 
meeste buitenlandse gidsen wordt M. 
luschani de Lykiscbe salamander ge
noemd. De naam refereert aan bet ge
bied dat in de oudheid bewoond werd 
door de Lyci~rs, en dat nu bet grootste 
deel van bet verspreidingsgebied be
slaat. In bet Duits beet deze salaman
der der Lykiscbe Salamander, in bet 
Frans Ia Salamandre de Lycie, en in bet 
Engels Luscban's Salamander. Dever
taler van Elseviers reptielen- en amfi
bie~ngids (ARNOLD et al., 1978) beeft 
het dier de Egeische landsalamander 
genoemd. De precieze reden om tot 
deze naam te komen, wist bij niet meer 
toen ik ernaar vroeg, daar bij zijn aan
tekeningen van destijds kwijt was. 
Maar waarscbijnlijk was bet omdat bet 
bier gaat om de in een gids voor Europa 
genoemde ondersoort die op een eiland 
in de Egeiscbe zee voorkomt. 
Omdat bet merendeel van de onder-

soorten in Turkije voorkomt en de on
dersoort he/verseni nu ook van bet 
Turkse vasteland bekend is, zoals later 
in dit artikel zal blijken, en bet wat 
eenzijdig is een dier te benoemen naar 
bet verspreidingsgebied van een onder
soort, stel ik voor de naam Lykiscbe 
landsalamander te banteren. Een alli
teratie klinkt immers mooi voor zo'n 
sierlij ke salamander. Bovendien noemt 
men een landdier niet naar de zee die 
in bet gebied aanwezig is, maar naar 
de streek of bet eiland waar bet dier 
gevonden wordt. In dit artikel zal ik dan 
ook verder de naam Lykiscbe landsala
mander gebruiken. 

BESCHRIJVING 
M. luschani beboort tot de familie 
Salamandridae en vormt samen met 
M. caucasica bet geslacht Mertensiella, 
dat nauw verwant is aan bet geslacht 
Salamandra, waartoe Salamandra sala
mandra en S. atra beboren (OZETI, 

1967). 
De Lykiscbe landsalamander is een 
slanke, elegant bewegende salamander, 
die enigszins aan de Amerikaanse 
Plethodon doet denken. De kop is zeer 
plat, is even lang als breed, en heeft 
een korte ronde snuit. De paratoiden 
zijn lang en smal. De romp is cylindrisch 
met circa twaalf costale groeven. De 
huid is glad en de staart is dun. Volwas
sen dieren worden maximaal 18 em 
(BA~OGLU & BARAN, 1977), waarvan 
de staart de helft van de lengte inneemt. 
De bovenzijde van bet lichaam, inclu
sief de voor- en acbterpoten, kan licbt
bruin, donkerbruin, paarsbruin of 
oranje zijn, gewoonlijk met gele, zwarte 
of zilverachtige vlekjes. De buik is geel 



LACERTA 50(S) 183 

of oranjerood. De flank en zijn bleek tot 
vaalwit. De variatie in kleur wordt ver
klaard uit de onderlinge verschillen 
tussen de ondersoorten. 
Het mannetje heeft een zacht doorntje 
van circa 5 mm hoog op de staartwortel, 
dat een rol speelt bij de voortplanting 
(REHBERG, 1981). Tijdens bet voorspel 
van de paring stimuleert bet mannetje 
met bet doorntje de cloaca van bet 
wijfje. De vrouwtjes zijn over bet alge
meen Ianger dan de mannetjes en wat 
gedrongener gebouwd, hetgeen ook 
duidelijk in de relatief grotere kop 
tot uitdrukking komt. 

SOORT EN ONDERSOORTEN 
STEINDACHNER (1891) had vier exem
plaren uit bet Natuurhistorisch Mu
seum van Wenen tot zijn beschikking 
bij de beschrijving van M. luschani. 
Ze waren door professor Luschan in 
1884 verzameld in Tortuka, oftewel 
Dorduga-Assary in de zuidwestpunt 
van Turkije. De oude Romeinen bad
den dit gebied de naam Lycie gegeven. 
Na Molge luschani (STEINDACHER, 
1891) en Salamandra luschani (NIKOL

SKY, 1918) gaf Wolterstorff in 1925 de 
salamander de naam Mertensiella lu
schani (WOLTERSTORFF, 1925). Tege
lijkertijd plaatste hij Exaeretus cauca
sicus, die eerder door WAGA (1876) be
schreven werd, in bet geslacht, en kreeg 
deze salamander uit de Kaukasus de 
naam Mertensiella caucasica. 
In de zestiger jaren werden de eerste 
ondersoorten bekend. Ondertussen zijn 
voor bet kustgebied van zuidwest
Anatolie en de Griekse Karpathos
eilandengroep naast de nominaatvorm 
zeven ondersoorten bekend (FRANZEN 
& KLEWEN, 1987). Dit zijn: 
M.l. luschani (STEINDACHNER, 1891) 
M. I. helverseni (PIEPER, 1963) 
M. I. atifi (BA~OliLU, 1967) 
M. l.fazilae (BA~OGLU &ATATOR, 1974) 
M. I. finikensis (BA~06LU & ATATOR, 

1975) 
M. I. antalyana (BA~06LU & BARAN, 
1976) 
M. I. basoglu (BARAN & AT A TOR, 1980) 
M. I. bil/ae (FRANZEN & KLEWEN, 1987). 
De meeste vindplaatsen van de onder
soorten bevinden zich, met uitzonde
ring van M. I. atifi, M. I. finikensis en 
M. I. helverseni rond de omgeving van 
de Terra typica. Met de laatste term 
wordt in de biologie de plek, veelal een 
dorp bedoeld, waarvan een (onder-) 
soort voor bet eerst in de literatuur 
beschreven is. Als zeer opmerkelijk 
voor M. /uschani merken KLEWEN & 
WINTER (1987) op dat de Lykische land
salamander een opvallend klein ver
spreidingsareaal heeft en dat een groot 
aantal ondersoorten in een relatief 
klein gebied voorkomt. 
De ondersoorten onderscheiden zich 
onderling hetzij door de grootte, hetzij 
door een verschillende grondkleur van 
de rug, of door een meer of minder 
sterke vlekkentekening. Een goede be
schrijving van de ondersoorten geeft 
KLEWEN (1988). 

BEN NIEUWE SOORT 
VOOREUROPA 
In 1963 schrijft Harald Pieper zijn arti
kel Eine neue Mertensiella-Form von 
der griechisen Insel Karpathos (Amphi
bia, Salamandridae). Hierin stelt hij 
dat bet zou gaan om een nieuwe onder
soort van M. luschani. Het betekende 
een nieuwe amfibieensoort voor Euro
pa en bet zette mijzelf ertoe een reis naar 
Karpathos te ondernemen. 
Pieper verbleef met een aantal herpeto
logen, o.a. Otto von Helversen, van 
27 maart tot 18 april 1963 op Karpa
thos. Volgens WETTSTEIN (1953) waren 
van Karpathos aileen de volgende rep
tielensoorten bekend: 
Gymnodactylus kotschyi oertzeni, 
Hemidactylus turcicus turcicus, 
A blepharus kitaibelli fabichi, 
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Chalcides ocel/atus ocel/atus, 
Coluber jugularis cas pius. 
Verder gaf WETTSTEIN (1953 & 1957) 
voor de Griekse eilanden in het alge
meen de volgende amfibieensoorten 
aan: 
Hyla arborea cretensis, 
Bufo viridis viridis, 
Bufo bufo spinosus, 
Rona ridibunda ridibunda. 
Wettstein noemt geen amfibieen voor 
het eiland Karpathos. Pieper stelt dat 
het dan ook een grote verrassing was 
een salamandersoort op het eiland aan 
te treffen die 'nieuw voor de Europese 

fauna was'. 
Hij vindt in totaal zeventien salaman
ders in een naaldwoud, zuidoostelijk 
van het dorp Pigadhia, de haven van het 
eiland. Hij vond hiermee een van de 
acht nu bekende ondersoorten : M . I. 
helverseni (PIEPER, 1963). In 1964 en 
1965 vond hij de ondersoort op twee 
kleine eilandjes boven en onder Karpa
thos: Saria en Kasos (PIEPER, 1970). 
Hij vond de salamanders daar onder 
stenen in het open veld, zodat de dieren 
klaarblijkelijk niet aan beschutting 
door bomen gebonden zijn. 
lnteressant in de publikatie van 1970 
van Pieper is een voetnoot. Hij haalt 
ene Rohlfs aan , die een filologische 
studie heeft gemaakt van het Grieks dat 
op Karpathos wordt gesproken . Rohlfs 
ontdekte dat een donkerkleurige pad
achtige hagedis op Karpathos koerkoe
tavla heet. Op het noordelijk van Kar
pathos gelegen eilandje Saria heeft de 
padachtige hagedis dezelfde benaming. 
Op het tussen Karpathos en het Turkse 
vast eland gelegen eiland Rhodos zou dit 
dier koerk6etavlos heten. Dit zou vol
gens Pieper een aanwijzing kunnen zijn 
dat de salamander ook op Rhodos voor
komt. Rhodos ligt tussen Karpathos en 
dat dee! van het Turkse vasteland, waar
van populaties M. I. luschani bekend 
zijn. Onder de zeespiegel door loopt van 
Kasos tot Turkije een soort landrug. 
Overigens is het ontbreken van de 
(onder-)soort op Rhodos merkwaardig, 
omdat BARAN & ATATOR (1986) de on
dersoort helverseni ook op het vaste
land gevonden hebben. De vindplaats 
ligt circa 50 km westelijk van het ver
spreidingsgebied van de ondersoort 
M. I. fazi/ae bij G~kceovacik , noorde
lijk van Fethiye (BA~OGLU & ATATOR, 

1974). Deze dieren, afkomstig uit de 
buurt van Marmaris en Mugla schijnen 
niet te onderscheiden te zijn van de 
dieren van Karpathos. Rhodos ligt 
circa 40 km van Marmaris, terwijl Mar-
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Verspreiding van de ondersoorten van Mertensiella luschani. 
1. Mertensiella luschani luschani 
2. Mertensiel/a luschani helverseni 
3. Mertensiel/a luschani atifl 
4. Mertensiella luschani fazilae 
S. Mertensiella luschani antalyana 
6. Mertensiella luschani billae 
7. Mertensiel/a luschani basog/ui. 

maris en Karpatbos circa 180 km uit 
elkaar liggen. 
Deze berpetogeografiscbe gegevens 
werpen volgens KLEWEN ( 1988) een ge
beel nieuw licbt op de evolutie en gene
tiscbe isola tie van M. luschani. 
Door de merkwaardige verspreiding 
van helverseni ten opzicbte van de 
andere ondersoorten zijn er veel open 
vragen ontstaan, die wellicht beant
woord kunnen worden door een inten
sieve inventarisatie van Rhodos op bet 
voorkomen van M. luschani (KLEWEN & 

WINTER, 1987). 
Dat de vondst van Pieper in 1963 nieuw 
was, valt onder andere af te lezen uit 
bet feit dat Steward in zijn Tailed Am
phibians of Europe (STEWARD, 1969) 
de soort nog niet heeft opgenomen. 
THORN (1968) betoont zicb wat progres
siever, hij vermeldt de (onder-)soort, 
maar interpreteert de voorjaarsreis van 
Pieper te eenzijdig door te stellen dat 
het dier aileen in bet voorjaar actief is. 
Een aantal recente veldgidsen, gericht 
op de Europese herpetofauna, vermel
den de soort nu ook. De bekende veld
gidsen van ARNOLD et al. (1978) en 
MAtz & WEBER (1983) vermelden de sa-
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Rimpp (RIMPP, 1977; RIMPP, 1978) 
wordt bet dier bescbreven. Hij blijft 
ecbter bardnekkig spreken van bet 
voorkomen op Sarica in plaats van 
Saria. Bovendien wordt M. luschani 
vergeleken met M. caucasica, die op 
dezelfde manier te bouden zou zijn. 
De biotopen verscbillen ecbter nogal: 
zo brengt M. caucasica larven voort 
(HERMANN & SALOMATINA, 1987) en is 
bekend dat bet dier in bet water paart 
(CYREN, 1911) en dus aan bet water ge
bonden is. Van M. I. luschani vermeldt 
PIEPER (1970) dat bet dier levendbarend 
moet zijn, want van Kasos nam bij in 
1965 tien dieren mee op reis naar Kreta. 
Twee dagen later merkte bij tot zijn ver
rassing dat de transportdoos elf sala
manders bevatte. Men bedenke ecbter 
wel dat bootreizen in Griekenland lang 
duren en dat de cognac destijds spot
goedkoop was ... 
Dat deze salamandersoort volledig ge
metamorfoseerde jongen ter wereld 
brengt is later bevestigd (OZETI, 1979). 
Op de vindplaatsen zijn ook nooit lar
ven in bet water gevonden, en op Kar
pathos is geen water te vinden dat als 
voortplantingsplaats dienst zou kunnen 
doen, betgeen verklaart waarom er geen 
andere soorten amfibieen gevonden 
zijn. 

EIGEN WAARNEMINGEN 
ENBIOTOOP 
Bind november 1979 bezocbt ik Karpa
tbos en bivakkeerde een week in de 
Terra typica van M. I. helverseni. 
De temperatuur overdag bij zonnig 
weer was rond 18° C. 's Nacbts en bij 
regen daalde de temperatuur tot 12° C. 
In deze Terra typica, een naaldbos op 
circa 500 m van de bavenplaats Pigad
bia en 200m boven zeeniveau, vond ik 
overdag drie salamanders bij het door
zoeken van steenbopen en stapelmuur
tjes. In dezelfde biotoop kwamen bier 
Gymnodactylus kotschyi oertzeni en 
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Ablepharus kitaibelli voor (HAGE
DOORN, 1986). Bij regenval 's avonds 
werden de dieren actief. Waarschijnlijk 
door de hoge luchtvochtigheid en de 
daling van de temperatuur verlieten de 
dieren hun schuilplaatsen. In een uur 
tijd zag ik zo'n veertig salamanders, 
die driftig been en weer liepen op de 
spaarzaam begroeide bodem. Bij ver
storing kunnen ze boge snelheden ont
wikkelen. Dit oogt anders dan de trage, 
plompe en kronkelende bewegingen 
van de Vuursalamander (Salamandra 
salamandra). Hoewel de vergelijking 
niet helemaal opgaat, doet de tred 
enigszins denken aan die van de Rug
streeppad (Bufo calamita). Over bet 
algemeen isM. luschani voornamelijk 
actiefbij regenachtig weer, tussen 20.00 
en02.00uur(BA~OGLU&ATAT0R, 1974; 
FRANZEN, 1987). 
EISELT (1966) meent echter van bewo
ners van bet Turkse bergdorp Dodurga 
betrouwbare informatie gekregen te 
hebben dat de dieren ook uit hun schuil
plaatsen komen bij regenachtig weer in 
de vroege ochtend. Vanwege bet medi
terrane klimaat houdt bet dier een zo
merrust tussen april en november. Op 
bet vasteland van Turkije meer .landin
waarts houden ze waarschijnlijk een 
winterslaap (BRUNO, 1976). 
Een eenduidige beschrijving van de bio
toop valt moeilijk te geven, omdat die 
nogal verschilt per ondersoort (FRAN
ZEN, 1987; KLEWEN, 1988). Het dier 
komt vaak voor in zowel door een den
nesoort (Pinus brutia) beschutte bos
sen, als op open, droge plaatsen. De 
aanwezigheid van steenhopen lijkt on
ontbeerlijk. Mogelijk dat de dieren zich 
ophouden in allerlei gangensystemen 
hieronder, waar bet koeler is en vocht 
Ianger wordt vastgehouden. 

SOME REMARKS OF 
MERTENS/ELLA LUSCHANI 
Luschan's salamander is a grounddwelling amp-

hibian of about 18 em long. A detailed description 
is given of its appearance. The male has a little spi
ne on its tail where it joins the back, the female 
lacks this. It plays a prominent role in mating: the 
male stimulates the female's cloaca with this spine 
before mating takes place. This salamander gives 
birth to fully grown young, so they are not depen
ding on water for ther reproduction. 
Seven subspecies of M. luschani are known, all 
from the Karpathos islands and from the south
west of Anatolia in Turkey. In 1963 Pieper publis
hed an article on the discovery of a new subspecies 
from Karpathos. There are no other amphibians 
known from this island, so it was surprising to 
find a salamander there. Pieper saw seventeen in
dividuals, both in pine forest and under rocks in 
the open field. Apparently the animals are not de
pending on trees for shade and cover. 
In 1970 Pieper commented on an article by 
Rohlfs, who made a . philological study of the 
Greek language spoken on Karpathos. A toad
like lizard is known there as koerkoetavla. The in
habitants of the islet of Saria, north from Karpa
thos, use the same word. Between Karpathos and 
the Turkish mainland, where Mertensiel/a is 
known to live, is the island of Rhodos. There the 
word koerk6etavlos is used to refer to the same 
'toad-like' lizard. That might be an indication 
that M. luschani also lives on Rhodos, though its 
occurence there has never been established. Fur
thermore there is a strip of land under the sealevel 
between Kasos and Turkey, which the animals 
might have used in earlier days to reach the Tur
kish mainland or vice versa. 
The author made a trip to Karpathos in Novem
ber 1979, and found about forty Mertensiella in 
the Terra typica as decribed by Pieper: a pine fo
rest. At night the air was very damp, so the ani
mals left their hiding and could clearly be seen. 
The temperature was about 12° C. The salaman
der is known to be active during rainy weather 
from 20.00 till 02.00 h. at night. Because of the 
mediterrane climat the animals are not active bet
ween April and November. 
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Enkele dagen op bet zeeschildpaddenstrand 
van bet Meru Betiri reservaat (Java) 

INLEIDING 
Veel reptielenlietbebbers denken bij bet 
horen van de naam Indonesie meteen 
aan de Komodo-varaan. Indonesie 
biedt echter meer. Zelfs op bet drukke 
eiland Java kunnen reptielenlietbeb
bers hun hart ophalen. Op Java liggen 
vele mooie natuurreservaten. In een 
reservaat vindt zelfs een heel mooi 
schouwspel plaats, met in de hoofdrol 
de zeeschildpad. Op een van de stran
den van bet natuurreservaat Meru 
Betiri (oostelijk Java), komen 's nachts 
zeeschildpadden bet strand op om eie
ren te leggen. Vooral de Soepschildpad 
(Chelonia mydas) komt bier bet hele 
jaar. Toeristen zie je er nauwelijks, 
want je moet er heel wat voor doen om 
bier te komen. 

DEREIS 
In WASSINO & WASSINO-VISSER (1989) 
en in HUTTON (1980) staan kleine stuk
jes over een zeeschildpaddenstrand 
in bet Meru Betiri natuurreservaat. 
Met deze informatie gingen we naar 
een reisbureau (Widas tours) in Sura
baya. De man van bet reisbureau kende 
bet reservaat niet en was dan ook zeer 
nieuwsgierig. We kregen van hem een 
bus en chauffeur mee en de opdracht 
om na afloop verslag te doen van bet 
geheel. Gelukkig wist hij niet wat ons 
te wachten stond, anders had hij nooit 
een bus met chauffeur meegegeven. 
De reis van Surabaya tot Karangtam
bak verliep redelijk vlot, maar de laatste 
10 km waren zenuwslopend. We moes
ten dwars door de bergen en bet oer
woud over een smal en glad weggetje. 
Daar kwamen nog zo'n vijfrivieren bij 
die we moesten oversteken (zonder 

brug). Bij iedere rivier moesten we naar 
een ondiepe plek zoeken. Een van ons 
liep door de rivier vooruit en de chauf
feur reed hem dan na. Nat en moe kwa
men we rond 7 uur 's avonds aan op de 
kleine plantage (Sukomade). De laatste 
10 km had ons vijf uur gekost. In Suko
made is een klein gastenverblijf, waar 
je kip met witte rijst kunt krijgen en 
spartaans kunt slapen. En we hebben 
geslapen. 

EERSTE NACHT 
De eerste dag hebben we rondgekeken 
op de plantage. Verder hebben we een 
tocht gemaakt langs de rand van de 
jungle. Tijdens deze tocht hebben we de 
eerste dieren van de jungle kunnen be
wonderen. Er waren ook enkele reptie
len bij. Zo zagen we een Indische varaan 
(Varanus salvator) zonnend op een 
boomstronk langs de oever van een 
riviertje, en enkele skinken die lagen 
te zonnen op de stenen. 
Rood een uur of acht 's avonds zijn we 
naar bet schildpaddenstrand gegaan. 
Een tocht van ongeveer een klein half 
uur met de vrachtwagen van de plan
tage. Het strand wordt dag en nacht 
bewaakt door mensen van de PP A 
(lndonesische instantie die aile reser
vaten beheert). De strandwachters zor
gen ervoor dat bezoekers 's nachts niet 
met zaklantaarns over bet strand schij
nen, anders komen de schildpadden 
niet bet strand op. De strandwachters 
brengen de eieren van de zeeschild
padden naar een speciaal afgesloten 
broedplaats. 
Met een van de strandwachters zijn we 
naar bet strand gegaan. Vlak voor bet 
strand staat nog een complex met aile-



Zeeschildpaddenstrand van het Meru Betiri reservaat. 

maal bassins. In een van de bassins 
zwommen allemaal jonge zeeschild
padjes. Wanneer de jonge schildpadjes 
uit het ei kruipen, kunnen ze niet me
teen naar de zee. De strandwachters 
hebben de broedplaats zo afgesloten 
dat de jongen niet weg kunnen. De 
jonge schildpadjes verblijven eerst in 
de bassins, waar ze een week in rond
zwemmen. Na een week zijn ze goed 

Beschermde broedplaats voor de eieren van de zeeschildpadden. Op de 
bordjes staat: Hoeveelste legsel, datum van leggen en hoeveelheid eieren. 

aangesterkt en mogen ze de zee in. Zo is 
de overlevingskans van de jonge zee
schildpadjes iets groter. 
Nadat wij enkele babyschildpadjes 
hadden vastgehouden, zijn we het 
strand op gegaan. Het lopen over een 
tropenstrand bij nacht is zeer bijzonder. 
Deze nacht hadden we geen geluk. Er 
was geen enkel zeeschildpadvrouwtje 
te zien. Wij waren trouwens niet de 
enige bezoekers op het strand. Tijdens 
onze wandeling zette ik mijn voet naast 
een aangespoelde tak. Dit bleek een 
bijna twee meter grote varaan te zijn, 
die zich haastig uit lie voeten maakte, 
en mij met hartkloppingen achter liet. 
De kans dat je varanen op dit strand 
tegenkomt is groot. Varanen komen in 
de schemer uit het bos om langs de 
vloedlijn te zoeken naar eten. Verder 
zoeken ze ook naar nesten van zee
schildpadden, want ze zijn dol op de 
eieren. 

TWEEDE NACHT 
Na een korte nachtrust zijn we de twee
de dag op pad gegaan met een van de 
twee vrachtwagens die de plantage rijk 
is. Deze dag hebben we verschillende 
stranden bezocht. De stranden liggen 
vaak verborgen in de jungle en je moet 
er dan ook heel wat voor doen om er te 
komen . Zo hebben we op blote voeten 
een afdaling dwars door de jungle 
moeten maken, omdat het te glad was 
voor schoenen. We kwamen bij een 
prachtig strand terecht. 
Rond een uur of elf 's avonds zijn wij 
naar het zeeschildpaddenstrand ge
gaan. Op het strand hoorden we van 
een van de wachters dat er rond negen 
uur een zeeschildpad het strand op was 
gekomen. Het dier was teruggegaan 
naar zee omdat het gestoord was door 
mensen. De bewaking op het strand 
was dan ook verscherpt. 
Na een uur te hebben gezocht, zijn wij 
bij de broedplaats in het zand gaan 
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zitten. We zouden tot twee uur blijven. 
Dan was bet eb, en komen zeeschild
padden toch niet meer bet land op. 
Bij eb moeten ze te ver over bet strand 
kruipen. Dat is te gevaarlijk en te ver
moeiend. Vanaf onze plek op bet strand 
konden wij de vloedlijn goed in de 
gaten houden. Zo nu en dan liep de 
strandwacht even langs de vloedlijn 
om te kijken of er een zeeschildpad 
naar hoven kwam. De strandwachter 
werkte nu vijf jaar op bet strand en 
hij had al zo'n duizend schildpadden 
eieren zien leggen. Ik zag een stuk bout 
aanspoelen. Na een minuut of vijf lag 
bet stuk bout aardig ver op bet strand. 

Op bet strand. 

Soepschildpad tijdens de leg. 

In bet schijnsel van mijn zaklantaarn 
lag geen stuk bout, maar een blinkende 
zeeschildpad. De strandwacht sleurde 
ons onmiddellijk mee naar de vloedlijn, 
maar bet dier was al vertrokken. De 
strandwacht vermoedde dat de schild
pad bet een eindje verder op nog eens 
zou proberen. Hij ging op weg en wij 
gingen weer in bet zand zitten wachten. 
Na een half uur kwam de strandwacht 
weer bij ons. Hij vertelde ons dat de 
schildpad bet 500 m verderop weer had 
geprobeerd. 
Op bet strand hadden wij geen geluk 
meer. De strandwacht en ik waren bet 
over een punt roerend eens, de zee
schildpad die wij gezien hadden moest 
nodig leggen, anders was ze nooit bij 
bijna eb naar hoven gekomen. 

DERDENACHT 
Na een korte nachtrust zijn we bij dag
licht eens een kijkje gaan nemen op bet 
zeeschildpaddenstrand. Samen met de 
strandwacht hebben we jonge zeeschild
padjes uit de bassins uitgezet. J e krijgt 
medelijden met de kleine zeeschildpad
jes als je ze zo ziet worstelen om door 
de branding te komen. Van de uitgezette 
schildpadden komt ongeveer drie pro
cent terug om eieren te leggen. De rest 
van de dieren zijn mannetjes of is opge
geten. Mannetjes komen nooit aan wal. 
Het zeeschildpaddenstrand heeft een 
sterke branding. Zeeschildpadden rna
ken hiervan handig gebruik om op bet 
strand te komen. Wanneer ze terug
gaan, drukken ze zich tegen de bodem 
en worden zo meegezogen door de 
sterke onderstroom. 
We gingen die avond vroeg naar het 
strand, omdat wij meenden dat er een 
zeeschildpad voor de kust zwom die die 
nacht eieren zou komen leggen. Ons 
vermoeden bleek juist. Toen we bet 
strand op liepen zagen we onmiddellijk 
een lang spoor over bet strand. Het 
dier was al bij schemer bet land op ge-



Tijdens de leg. 

Om de ogen vrij van zand te houden produceert bet dier vee! tranen. 
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komen. In rechte Iijn was ze over het 
strand gekropen en direct bij de bos
rand gaan graven. Dit schijnen Soep
schildpadden haast nooit te doen. Ze 
gaan eerst op zoek naar een goede 
broedplaats. 
Toen we het dier vonden, was ze nog 
bezig met graven. We mochten haar nu 
niet storen. Zodra ze merkt dat er men
sen zijn gaat ze terug naar zee. Op het 
moment dat ze begon te leggen zijn we 
naar haar toe gekropen. De eerste eieren 
zagen wij haar in het donker leggen. 
Toen ze eenmaal goed aan de gang was, 
ben ik dia's gaan maken. Eerst in het 
schijnsel van een zaklantaarn. Pas tegen 

het einde ben ik gaan flitsen. Het is on
gelooflijk hoe snel een zeeschildpad 
eieren kan leggen. In snel tempo legde 
ze zo'n honderd eieren. Ze legde de 
kleine, witte balletjes in een grote kuil. 
Nu kwam er een zware klus voor haar. 
Daarna gooide ze het hele zaakje weer 
dicht. Voor de strandwachters was het 
nu tijd om het dier te meten en te kijken 
of zeal gemerkt was. Het dier was 109 
em lang en woog zo'n 150 kg. 
Na een minuut of twintig was alles 
achter de rug en ging ze weer naar de 
zee. In een aardig tempo legde ze de 
kleine 60 m af en verdween ze in de 
branding. 
Het geluk kon niet op deze avond, want 
tegelijk met de eerste zeeschildpad was 
er ook al een tweede op het strand ge
komen. Deze merkte dat het niet veilig 
was en ging terug. Met enkele strand
wachters hebben we het dier nog wei 
even bekeken. De eieren waren heel 
duidelijk voelbaar tussen de achter
poten van het dier. Ze moest gauw 
leggen. De strandwachters namen geen 
halve maatregelen. Ze sloten het hele 
strand af voor iedereen, want het dier 
mocht de volgende nacht niet gestoord 
worden. 

TOERISME 
Het zeeschildpaddenstrand van Suko
made is een van de laatste broedplaat
sen van zeeschildpadden in Indonesie. 
Toeristen vindt jeer zelden en vaak zijn 
het maar kleine groepjes. Dit wordt be
wust zo gehouden. Het strand is niet 
geschikt voor massatoerisme. 
Een reis naar Sukomade vindt u daar
om niet in de reisfolders. Een trip naar 
Sukomade moet u zelf organiseren (ook 
de vergunningen die nodig zijn, en dat 
is vaak niet eenvoudig). Het verblijf 
en het eten is zeer spartaans, en 
's nachts is het er niet zo veilig, ook 
niet op de plantage. De beste tijd om 
een bezoek te brengen aan het zeeschild-
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paddenstrand is net na de natte periode 
(mei/juni). U moet er wei enkele dagen 
voor uittrekken, want de kans om bet 
leggen te zien is niet zo groot. De meeste 
soorten zeeschildpadden leggen hun 
eieren rond januari en februari, aileen 
de Soepschildpad komt bet hele jaar 
door naar bet strand om eieren te leg
gen. 
Januari en februari zijn niet zo geschikt 
voor een bezoek aan bet zeeschild
paddenstrand. Het kan gebeuren dat de 
rivieren zo hoog staan dat u ze niet kunt 
oversteken. Ook kan de enige toegangs
weg onbegaanbaar zijn door de regen
val. 

SOME DAYS AND NIGHTS IN THE 
MERU BETIRI RESERVE (JAVA) 
The author describes his impressions of a trip he 
made to the Meru Betiri Reserve on the island of 
Java. This reserve includes a beach which is visi
ted by several species of sea turtles to lay their 
eggs. Of these species Chelonia mydas can be seen 
all year round. The hatchlings are kept in captivi
ty on the beach until they are one week old. Then 
they are released into the sea. Some of them will 
return in about three years. 
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