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Bij de voorplaat: 
De Talamanca Galli wasp (Diploglossus bilobatus) 

Tanonomiscbe status: Familie Anguidae, Hazelwormacbtigen. 
Verspreiding : Costa Rica en westelijk Panama. 
Bescbrijving : Kopromplengte tot 9 em, maar meestal kleiner. Bescbubbing strak en glim-

mend, als van een skink. Scbubben gekrast en soms met een vage kiel. Het af
gebeelde dier is een jong van ongeveer 35 mm licbaamslengte. Een groter 
exemplaar van een andere vindplaats was grijzig groen met een rozeachtige 
onderzijde en de vlekken aan de zijkant gelig en donker omrand. Deze soort 
is variabel van kleur en tekening. 

Biotoop : Deze bagedis leeft op de bodem van regenbos op min of meer open plaatsen, 
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van zeeniveau tot op ten minste 1500 meter. Tussen bladeren en losse takken, 
en onder stukken steen. 

: Hoogstwaarscbijnlijk insekten, net als de meeste van zijn verwanten, maar er 
zijn geen gegevens bekend. 

:TAYLOR (1956) scbrijft: Een vrouwelijk exemplaar werd gevonden onder een 
stuk bout, bezig zes eieren te bewaken. Het bewaken van eieren komt bij meer 
soorten uit deze familie voor, o.a. bij de Noordamerikaanse alligatorbagedis
sen van bet geslacbt Gerrhonotus. 

: Tropisch, vocbtig met voldoende droge evenals vocbtige schuilplaatsen. Niet 
te warm. In laaglandgebieden zoekt bet dier de koelere plaatsen in zijn 
omgeving. 

: MYERS, C.W., 1973. Anguid Lizards of the Genus Dip/og/ossus in Panama, with the Description 
of a New Species. American Mus. Nov. 2523 : 1-20. 
TAYLOR, E. H., 1956. A review of the Lizards of Costa Rica. Univ. Kansas sci. Bull. 38 (I): 1-322. 

Tekst en tekening: Peter Mudde 
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D.P. van Wijk N.R. Reijst 

D.P. van Wijk en N.R. Reijst 
sinds 18 oktober 1991 erelid van Lacerta 
Op de receptie ter gelegenheid van het vijftig jaar bestaan van onze vereniging 
werden Dick van Wijk door de voorzitter, Harry Biard, en Nico Reijst door de 
eerste vice-voorzitter, ondergetekende, op voordracht van het bestuur van de 
Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde Lacerta, benoemd 
tot erelid van de vereniging. 
Dick van Wijk is lid vanaf de oprichting van onze vereniging. Hij stand aan de 
basis van de herpetogeografische dienst van Lacerta en was als zodanig de 
redacteur van de eerste drie herpetogeografische verslagen. In de dertiende 
jaargang van Lacerta (1954) hield hij al een pleidooi voor het in stand houden 
van drinkpoelen voor de Vroedmeesterpad (A/ytes obstetricans) en de Vuur
buikpad (Bombina variegata), in een tijd dat ieder het normaal vond dat deze 
poelen in het Limburgse werden vervangen door betonnen drinkbakken. 
Vervolgens is Dick van Wijk vice-voorzitter (1961-1966) en voorzitter geweest 
(1966-1972) van onze vereniging en tegenwoordig de drijvende kracht achter de 
Werkgroep Anura en Sauria van Europa. Dick, we hopen nog jaren van je 
deskundigheid te mogen profiteren . 
Een van de andere grijze eminenties van Lacerta is Nico Reijst. In 1946 lid 
geworden van Lacerta, nam hij in 1972 de Inlichtingendienst van Lacerta 
over van zijn vader. A.T. Reijst. Ontelbare verzoeken en inlichtingen werkt 
hij af. Overal vertegenwoordigde hij tot voor kort met zijn inlichtingenstand 
Lacerta. Daarnaast is hij de oprichter en jarenlange voorzitter van de werkgroep 
Limburg geweest, inventarisator van het eerste uur met mensen als Frans 
Ensinck en Ed Elzenga van de herpetofauna van Limburg, met rapporten 
van 1973 tot en met 1982. Ook kennen wij hem als tijdschriftencommissaris, 
verzender van oude jaargangen en losse nummers. Oat dat alles veel werk met 
zich meebrengt, hoeft geen betoog. In zijn speech betrok de vice-voorzitter ook 
zijn vrouw Bep, die mogen we niet vergeten. Haar steun had hij al die jaren 
voor Lacerta niet kunnen ontberen. Vaak stand zij naast hem in de stand van 
de Inlichtingendienst. 
Proficiat namens aile leden van Lacerta, Dick en Nico . Het ga jullie goed. 

Jan Verhoeven, vice-voorzitter 



Mary Vriens 
Lumeystraat 11 C 
3039 ZM 
Rotterdam 

Afbeeldingen: 
auteur. 
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Een ontmoeting met de Geschilderde rietkikker 
(Hyperolius marmoratus angolensis) 
in de Okavango-delta 

INLEIDING 
In september 1988 kreeg ik de kans om 
gedurende zeven dagen de Okavango
delta af te varen op zoek naar rietkik
kers. Van de circa 16.000 vierkante 
kilometer grote binnenlandse moeras
delta in Botswana in het zuidelijk deel 
van Afrika heb ik uiteraard maar een 
klein deel kunnen zien. Met een klein 
vliegtuigje ben ik naar Maun aan de 
zuidelijke rand van de delta gevlogen. 
Deze stad ligt ongeveer 250 kilometer 
ten zuiden van de grens met Angola. 

SCHETS VAN HET GEBIED 
Onderweg naar Maun attendeerde de 
piloot mij op olifanten en giraffen. 
Door laag te vliegen waren zelfs water
bokken en wrattenzwijnen uitstekend 
te onderscheiden. Oat maakte de vlucht 
tot een hele belevenis. 
Vanuit bet vliegtuigje was goed te zien 
hoe bet water in de delta zich vertakt 
in ontelbare stroompjes en meren. Het 
beeld beantwoordde aan de beschrij
ving van JONSON & BANNISTER, 1979. 
Op de wat drogere stukken rustten 
antilopen tussen de lage begroeiing. 
De eilandjes die wat boger lagen, waren 
begroeid met een enkele palmboom. 
De delta is vrijwel onbewoond vanwege 
de gevreesde malaria-mug en de tse-tse 
vlieg. Deze insekten zijn het actiefst in 
de natte periode van november tot mei. 
Vanaf november vullen de rivieren zich 
weer met bet regen water vanuit Angola. 
De hoogste waterstand wordt bereikt 
in de maanden februari en maart. Het 
kan zes maanden duren voordat het wa
ter uiteindelijk de stad Maun bereikt. 

KENNISMAKING 
Mijn bezoek in september vond plaats 
toen de delta behoorlijk uitgedroogd 
was. Op zich zou dat een voordeel 
kunnen zijn omdat daardoor veel dieren 
zich concentreren bij de laatste 
stroompjes en poelen. Oat maakt bet 
zoeken naar rietkikkers makkelijker. 
Naarmate ik echter dieper in deze delta 
kwam, bleek dat het op sommige plek
ken heel problematisch was om de on
diepe. delen water over te steken. Zelfs 
met de boot, die van een uitgeholde 
boomstam was gemaakt. Er was ge
waarschuwd voor bilharzia op stilstaan
de stukken water, dus zomaar uit de 
boot springen liet je uit je hoofd. 
Tussen de metershoge papyrus-velden 
was bet moeilijk om vooruit te komen. 
We waren soms volledig omringd door 
rietstengels. Hier moest ik de rietkik
kers tegenkomen. Ze bleven echter in 
eerste instantie onopgemerkt. Nauw
keuriger speuren leerde dat aile 'kauw
gompropjes' op de rietstengels kikkers 
waren. Ze zaten allemaal in rust, met 
de poten dicht langs het lijf gevouwen, 
in het verlengde van de stengels. Dever
scheidenheid aan kleuren en tekening 
was fascinerend. Op een bruine of 
bruinrode ondergrond hadden sommi
ge kikkers witte vlekken of strepen. 
Andere waren bedekt met witte stippen. 
Soms leek bet of de ondergrond volledig 
wit was met een bruine tekening. In het 
begin dacht ik met verschillende soorten 
te maken te hebben. Toen ik weer thuis 
was, bleek die veronderstelling niet 
juist te zijn. Na veel gezoek in de litera
tuur en uiteindelijk navraag bij derden 



Geschilderde rietkikker (bruin/groen-wit). 
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bleek het uitsluitend te gaan om de 
Geschilderde rietkikker (Hyperolius 
marmoratus angolensis), die een enor
me variatie in kleur en tekening heeft. 
Gelukkig was het me gelukt bijna aile 
varianten te fotograferen, zodat deter
minatie hierdoor mogelijk werd. 
Toen we door het riet voeren, sprongen 
de kikkers bij de minste aanraking tegen 
de stengels de boot in . Het was een leuke 
bezigheid de rietstengels voorzichtig te 
benaderen en te proberen de kikkers te 
fotograferen. De dieren zaten meestal 
op vrijstaande stengels waar het water 
ongeveer anderhalve meter diep was. 
Bij onraad lieten ze zich in het water 
vallen. Met gespreide poten bleven ze 
dan tussen de kleurige waterlelies in 
het water hangen. Als ze zich dan toch 
nog niet op hun gemak voelden, ver
dwenen ze met een paar zwemslagen in 
de diepte. Daarna was het onmogelijk 
om ze nog terug te vinden. De Geschil
derde rietkikker was in grote aantallen 
aanwezig. De Afrikaanse benaming 
voor deze kikkers is ' bontrietpadda's' . 
Zezijn met hun 35 mmeen vandegroot
ste rietkikkersoorten van Botswana. 
Elke twee seconden laat deze kikker 
drie keer achter elkaar een korte, luide 
en doordringende fluittoon horen 
{PASSMORE & CARRUTHERS, 1979). 
' s Avonds waren er korte concerten. 
Zodra de schemering inviel begonnen 
ze te roepen. Als het na vijftien minuten 
geheel donker was, waren ze ook me-

teen weer stil. Dit kwam wellicht door 
het feit dat het nog geen paartijd was. 
Die valt in oktober-november, als de 
regentijd aanbreekt. Ik heb nog gepro
beerd ze 's avonds met een zaklamp op 
te sporen, maar dit bleek onbegonnen 
werk te zijn. Zodra de lichtbundel maar 
in hun buurt kwam, waren ze weer stil. 
Overdag echter zaten ze onbeschermd 
op de kale stengels in de felle zon, 
zo'n 30 em boven de waterspiegel. De 
poten stijf langs het lichaam gevouwen 
om vochtverlies te voorkomen. 

VERSPREIDING EN 
VOORTPLANTING 
Hyperolius marmora/us komt voor in 
de Oostafrikaanse savannes ten zuiden 
van het regenwoud, tot ver in Tanzania 
en het zuiden van Kenia {FROST, 1985). 
H. m. angolensis komt voor in het 
oosten van Angola, maar vermengt zich 
met H. m. argentovittis, via Upemba 
door het zuidwesten van Zambia naar 
Botswana. 
Rietkikkers kunnen ongeveer vierhon
derd eieren leggen, vaak in klompjes 
van twintig. Na de eerste hevige regen
buien in november worden deze klomp
jes ongeveer 20 em onder de water
oppervlakte aan waterplanten beves
tigd. De eieren zijn I ,3 mm in diameter, 
in gelei-balletjes van ongeveer 2,5 mm 
{WAGER, 1986). Ze ontwikkelen zich 
in vijf dagen tot kikkervisjes van 4,4 
mm. De staart is ongeveer twee keer 
zo lang als kop en lichaam samen. 
Na zes tot acht weken vindt de meta
morfose plaats. Rietkikkers blijken 
cultuurvolgers te zijn (WAGER, 1986). 
In viskwekerijen en zwembaden kunnen 
ze in grote aantallen voorkomen en 
zich zelfs voortplanten. Zelf heb ik er 
verscheidene gezien in douches en 
kleedruimtes van zwembaden. 
Tot de natuurlijke vijanden van de 
rietkikkers behoren jonge nijlkroko
dillen en de 'Spotted bush snakes' 



Een wine kleurvariam met bruine stiptekening. 

Een bruine klcurvariant met wine streeptekening. 

De 'Sponcd Bush Snake' als natuurlijkc vijand. 

(Philothamnus semivariegatus) (AUER

BACH, 1987). De Groene bosslang 
(P. angolensis) kan een lengte bereiken 
van ongeveer 1,20 m. Het zijn nerveuze, 
actieve slangen die vaak verward wor
den met jonge Groene mamba's (Den
droaspis viridis) die in hetzelfde gebied 
eveneens voorkomen. Wanneer ze ver
stoord worden, verbreden ze hun nek en 
vallen met wijd open bek aan. Ze zijn 
vrij ongevaarlijk, maar de beet van een 
groot exemplaar kan vrij pijnlijk zijn. 

SLOTWOORD 
Het is mogelijk interessant te vermelden 
dat ik in augustus 1991 wederom de 
delta heb bezocht, maar nu het noorde
lijk gedeelte. Ook dit gebied was erg 
mooi, met vee! groot wild en vogels. 
Maar tot mijn spijt heb ik geen kikkers 
gezien. Het is me niet duidelijk gewor
den of dit ligt aan het jaargetijde of de 
lokatie. 

HYPEROLJUS MARMORA TUSANGOLENSIS 
IN THE OKAVANGO-DELTA 
During a seven days' tour in 1988 in the 
Okavango-delta Hyperolius marmoratus were ob
served in their natural habitat. The frogs were 
found on papyrus-vegetation in bright sunlight. 
They showed a remarkable variation in colorati
on. During the short fifteen minute twilight peri
od the frogs produced an intense whistle; every 
two seconds three times. 

LITERATUUR 
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borene. 
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FROST, D.R., 1985. Amphibian species of the 
world. Taxonomic and geographical references. 
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PASSMORE, N.l. & V.C. CARRUTHERS, 
1979. Witwatersrand. University Press, Johan
nesburg. 
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angle Typeseners Ltd. , Johannesburg. 
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ALGEMENE KENMERKEN 
Onder de Europese gifslangen is de 
Levantijnse adder (Daboia lebetina) 
de grootste en giftigste. Deze grate 
slang, met zijn gedrongen lichaams
bouw en korte staart kan tot 190 em 
lang worden. De voorkant van de smal
le, driehoekige kop is rond, de achter
kant breed en duidelijk afgescheiden 
van het lichaam. De bovenkant van de 
kop is volledig bedekt met kleine, sterk 
gekielde schubben en is in de regel zon
der tekening. Zit er toch een tekening 
op de kop, dan bestaat het patroon uit 
een onregelmatig gevormde V. Het een
voudige neusschild (nasale) is zeer dun, 
en hier en daar gekreukt, zodat het 
schild in staat is mee te geven bij sam en
trekking van de neusopening. Vaak is 
het schild voor de neusopening (pre
nasale) vergroeid met het neusschild. 
De schilden hoven de ogen (supra
oculairen) zijn meestal onderverdeeld 
in drie kleine schilden. Twee of drie 

De koptekening van Daboia lebetina obtusa. De bovenkant van de kop is 
zonder tekening. Een donkere streep over de slaap loopt van het oog tot 
de mondhoek. Foto: G. Kilnzi. 

rijen schilden onder de ogen (subocu
lairen) vormen de scheiding tussen de 
onderkant van het oog en de bovenlip
schilden (supralabialen). 
De ogen zijn naar verhouding klein, en 
de pupillen vernauwen zich in het Iicht 
tot verticale spleetjes. De basiskleur 
van de bovenkant van het lichaam is 
lichtgrijs tot grijsgeel, met kleine, 
donkere, kenmerkende tekeningen, zo
als een aantal smalle, bruine of rode 
ruitvormige vlekken. Over de rug loopt 
een zigzagstreep van de nek tot de 
staartpunt die in het midden Iichter 
en vaak zeer vaag is. De mannetjes zijn 
doorgaans duidelijker getekend dan 
de vrouwtjes. De onderkant van het 
lichaam is bedekt met fijne donkere 
stippen, die bij het mannetje grijs en 
bij het vrouwtje lichtgrijs tot geelachtig 
zijn. Met deze schutkleuren past de 
Levantijnse adder uitstekend in zijn 
natuurlijke biotoop. 
Roodbruine en witgele dieren kunnen 
plaatselijk voorkomen. De steenrode 
variant, die op enkele eilanden van de 
westelijke Cycladen voorkomt, is in 
zijn bestaan zeer bedreigd. De biotoop 
van de Levantijnse adder varieert van 
droge en warme hellingen met een 
sterke nachtelijke afkoeling, tot step
pen en bergwanden waar zich muren 
van op elkaar gestapelde stenen, struik
gewas en losse stenen bevinden. De die
ren geven de voorkeur aan verblijf
plaatsen in de buurt van water, waar 
zich vijgebomen (Ficus carica), jenever
besstruiken (Juniperus oxycedrus) kap
pertjesstruiken (Capparis spinosa), 
braamstruiken (Smilax aspera), ole
ander (Nerium oleander) en ook an
dere mediterrane gewassen bevinden. 
Door hun dichte en ondoordringbare 



Vindplaats van Daboia lebetina lebetina op Cyprus. 

structuur zijn deze plekken windstil 
en hebben een constant microklimaat. 
De Levantijnse adder komt echter ook 
voor in woeste en afgelegen, steenach
tige gebieden, droge rivierbeddingen 
en soms zelfs in holle bomen. 
Deze soort komt voor tot een hoogte 
van ongeveer 2100 meter. Afhankelijk 
van bet woongebied houdt de Levan
tijnse adder een winterslaap van vier 
tot zes maanden. Na de winterslaap zijn 
ze vooral overdag actief en nemen uit
gebreide zonnebaden. Later in bet jaar, 
wanneer de temperaturen gestegen zijn, 
verleggen ze hun activiteiten vooral 
naar de nacht. 

Vindplaatsen van Daboia /ebetina obtusa in Syrie. 

VERSPREIDING VAN 
DE ONDERSOORTEN 
De verspreiding van D. lebetina en 
haar geografische rassen strekt zich 
uit over de Cycladen, Cyprus en Klein-, 
West- en Midden-Azie (ongeveer 34-46 
graden noorderbreedte en circa 25-80 
graden oosterlengte) met hun verschil
lende klimaten. Als overblij fsel van 
voor de ijstijd komt de slang met zijn 
tot 163 em lange nominaatvorm, D. le
betina lebetina, slechts op Cyprus voor. 
De mening van TRUTNAU (1982), dat 
D. I. lebetina ook in bet gebied rond 
de Turkse stad Adana voorkomt, wordt 
door SOCHUREK (1984) bestreden. 
D. I. lebetina is levendbarend. Op de 
eilanden Milos, Polinos, Siphnos en 
Kimolos, van de Griekse Cycladen, 
komt aileen de slechts 50-80 em groot 
wordende Cycladen-adder (D. I. schwe
izeri voor. Het bijzondere van deze 
slang is dat deze als enige Europese ad
der eieren legt (ovipaar). Over een ande
re ondersoort, D. I. turanica, is slechts 
weinig bekend. Deze, eveneens eierleg
gende, adder komt voor in Toerkme
nistan, Oezbekistan (GOS), bet noord
oosten van Iran, bet noorden van Af
ghanistan en Pakistan tot aan Kasjmir. 
De grootte zou volgens SOCHUREK 

(1981) maximaal 190 em zijn. Volgens 
NILSON & ANDREN (1988) bewoont een 
andere ondersoort, D. I. transmediter
ranea Algerije en Tunesie. De literatuur 
over de systematiek van de D. lebetina
ondersoorten laat verschillende menin
gen zien van belangrijke herpetologen. 

ECOLOGIE EN BIOTOOP 
Van de Levantijnse adder, D. I. obtusa, 
waarover in bet vervolg van dit verhaal 
gesproken wordt, zou volgens ENGEL

MANN et al. (1986) bet mannetje tot 170 
em lang worden en ongeveer 3 kg zwaar. 
De 24-27 rijen lichaamsschubben zijn 
in bet midden van de rug sterk gekield, 
naar de flanken toe steeds minder 
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Dit mannetje van Daboia lebetina obtusa werd gekweekt door M. Schweiger. De ouderdieren komen uit 
de omgeving van Iskenderun. Foto: H. Schweiger. 

sterk. Het aantal buikschilden (ven
tralen) verschilt tussen de adders uit 
het noordoosten van Turkije, de aan
grenzende GOS (167-177) en die uit het 
zuiden van Turkije (156-170). Deze 
eindigen met een ongedeeld anaal
schild. De onderkant van de spits toe
lopende staart is bedekt met paarsge
wijs liggende schilden (subcaudalen), 
bij de mannetjes 35-38 en bij de 
vrouwtjes 33-45. De bovenlipschilden 
(supralabialen) zijn door drie (soms 
twee) schilden onder de ogen (subocu
lairen) van het oog gescheiden. De voor 
in de bek liggende giftanden zijn met 
hun 25 mm relatief lang. 
D. I. obtusa bewoont Turkije, het ge
hele gebied rand de Kaukasus, waar ze 

in Dagestan het Europese gebied be
reikt (RADSPIELER & SCHWEIGER, 

1989b), Irak, Iran, Syrie, Jordanie, 
Libanon, Israel, Afghanistan en het 
westen van Pakistan. In Israel en Jorda
nie schijnt de slang uitgestorven te zijn 
omdat er in tientallen jaren geen enkel 
exemplaar meer werd gevonden. De 
laatste waarnemingen werden in het dal 
van de Jordaan gedaan, bij Mt. Jermak 
in Galilea en in Jericho {HAAS, 1951). 
Discutabel blijft of D. I. euphratica 
ook werkelijk identiek is aan D. I. ob
tusa, zoals JOGER (1983) aanneemt, 
of een aparte ondersoort is. Oak VON 

RADSPIELER & SCHWEIGER {1989a) me
nen dat D. I. euphratica een aparte on
dersoort is. In 1976 ving de auteur in 
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de omgeving van het Syrische dorp 
Deir Samaan twee, en zuidelijker in 
Aleppo bij het dorp Barad een D. I. 
obtusa. In 1973 ving ik in de omgeving 
van het Cyrische dorp Polis een D. I. 
lebetina. Aile vindplaatsen, zowel op 
Cyprus als in Syrie, waren schaduw
rijke, beboste gebieden met rotsachtige 
ondergrond. Helaas waren in 1983 en 
1990 aile pogingen om dieren te vangen 
in Syrie en, zoals verwacht, in Israel en 
Jordanie, zonder succes. Binnen de 
soort neemt D. I. obtusa een bijzondere 
plaats in omdat ze, zoals TRUTNAU 

(1981) en TERENTYEV & CRENOV (1949) 
beschrijven, in het ene gebied eieren zou 
leggen en in het andere levendbarend 
zou zijn. Syrische, Libanese en, voor 
zover er nog zijn, Israelische en Jor
daanse dieren zijn waarschijnlijk voor 
IOO"lo eierleggend. De door de auteur 
gepubliceerde mening (ESTERBAUER, 

1989) dat D. I. obtusa in Syrie en Liba
non levendbarend is (ovovivipaar) be
rust op een overgenomen fout. 

VOORTPLANTING 
Na de winterrust en de vervelling die 
daar op volgt, vindt de paring plaats, 
die vaak wordt voorafgegaan door 
concurrentiegevechten van de manne
tjes. Het overwinnende mannetje pro
beert door middel van het' betasten met 
de tong, korte schokkende bewegingen 
van het lichaam, en recht omhoog 
geheven staart, het vrouwtje te stimu
leren. De paring die daarop volgt kan 
verscheidene uren duren . Gedurende 
de paring liggen de dieren naast en 
over elkaar op een beschutte plek. De 
eierleggende D. I. obtusa legt in juni of 
juli maximaal 23 eieren. De jongen die 
daaruit komen hebben een lengte van 
18 tot 20 em, en zijn uitgerust met een 
functioneel gifapparaat waarvan men 
het gevaar niet moet onderschatten. 
De eerste vervelling volgt niet direct 
nadat het jong uit het ei is gekomen 
maar pas acht tot veertien dagen later. 
Kenmerkend voor het geslacht Daboia 
is dat jongen in eerste instantie jonge 

Daboia lebetina schweizeri van de westelijke Cycladen. Deze slang wordt slechts SO tot 80 em lang en is 
de enige Europese adder die eicren legt. 
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Paring van Daboia lebetina obtusa. 

slangen en hagedissen eten tot ze groot 
genoeg zijn om kleine knaagdieren te 
vangen. Volwassen dieren eten slechts 
bij uitzondering slangen en hagedissen. 
In de regel maken ze jacht op kleine 
zoogdieren en vogels. 
Levantijnse adders bezitten, net als de 
vertegenwoordigers van de familie 
Viperidae, een goed ontwikkeld gif
apparaat. In de krachtige, sterk ver
korte bovenkaak bevinden zich twee 
opklapbare voor in bek staande, holle 
giftanden die bij een beet razendsnel 
opgericbt kunnen worden. In rusttoe
stand liggen de tanden in een plooi in 
bet gehemelte. Door bet bezit van dit 
goed ontwikkelde jachtwapen hoeft 
D. I. obtusa zijn buit niet op te sporen 
en te achtervolgen of deze met de 
tanden vast te houden en met bet 
lichaam te omknellen. Na de razend
snelle beet trekt bet dier zijn kop zo 
snel mogelijk terug. De slang volgt bet 
geurspoor van bet vlucbtende slacht
offer, dat vaak op aanzienlijke afstand 
doodgaat ten gevolge van de inwerking 
van bet gif. Alleen vogels worden na 
de beet niet meer losgelaten omdat ze 
geen geurspoor op de grond acbter
laten. Het prooidier wordt betongeld 
en in een zodanige positie gemanoeu
vreerd dat bet, met de kop eerst, kan 
worden verslonden. 

GIFTIGHEID 
D. /. obtusa is geenszins bijtlustig. Ze 
probeert bij een ontmoeting met de 
mens meestal onder luid gesis en met 
afgeplatte hals te vluchten, en gebruikt 
bet gifapparaat pas wanneer ze in bet 

nauw gedreven is. Dan echter slaat zij, 
ondanks haar ogenschijnlijke logheid, 
razendsnel toe. Met haar lange, voor 
in de bek geplaatste tanden kan zij een 
grote hoeveelheid (12 tot 105 mg droge 
stof) van haar geelachtige, zeer werk
zame gif diep in bet licbaam van bet 
slachtoffer injecteren. Het gif bestaat 
uit enzymen die weefselcellen bescha
digen. Het veroorzaakt zwellingen en 
bloedingen en bevat ook niet-enzyma
tiscb gif dat de cellen aan de binnenkant 
van de bloedvaten (endotheel) bescba
digt. Daardoor ontstaat een grotere 
doorlaatbaarheid van de wand van deze 
bloedvaten, met als gevolg spontane 
bloedingen. 
De beet van D. /. obtusa kan ook voor 
gezonde mensen levensgevaarlijk zijn, 
als niet tijdig een soortspecifiek · serum 
wordt toegediend. Dit serum moet ech
ter uitsluitend door een arts, en zo 
mogelijk nooit onder veldomstandig
beden, toegediend worden omdat altijd 
gevaar bestaat voor een anafylaktiscbe 
shock (heftige reactie van antistoffen 
in bet bloed tegen soortvreemde eiwit
ten), waarvan de bebandeling, zelfs 
voor deskundigen, problemen kan op
leveren. De samenstelling van bet af
scheidingsprodukt, en daarmee de 
giftigheid, varieert al naar gelang bet 
verspreidingsgebied, bet jaargetijde, 
alsmede de grootte en de voedings
toestand van de slang. Ongeveer tien tot 
vijftien minuten na de beet voelt bet 
slachtoffer lokale pijnen en krijgt een 
gevoel van algehele zwakte. Rond de 
plek van de beet ontstaat een zwelling 
die al snel bet hele lichaamsdeel omvat. 
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Onder de rood geworden huid ontstaan 
met bloed en weefselvocht gevulde 
blaasjes. Daarnaast ontstaat buikpijn, 
buikloop, tintelingen van de tong en 
rand de mond evenals storingen van de 
bloedsomloop en neurologische func
tiestoringen. Bij niet-behandelde geval
len kan het gif door vermindering van 
de hoeveelheid bloedvloeistof tot de 
dood leiden, bijvoorbeeld door bloed
stolsels. Hoegevaarlijk de beet van D. I. 
obtusa is, bewijst een ongeval dat een 
ervaren Oostenrijkse herpetoloog wel
iswaar niet zijn Ieven, maar wei zijn ge
zondheid kostte. Het slachtoffer, M. 
Schweiger, werd in 1982 in de omgeving 
van de Turkse stad Iskenderun (Alexan
dretta) door een ongeveer 150 em lange 
D. I. obtusa in de rechterhand gebeten. 
Na ongeveer 45 minuten werd hem in 
het ziekenhuis van deze stad een serum 
toegediend, zoals later bleek een serum 
tegen schorpioensteken. Na nog eens 
twee uur kreeg hij nogmaals 20 ml se
rum toegediend, deze keer het juiste. 
Hij werd vervolgens met zijn eigen cam-

Biotoop van Daboia lebetina obtusa in Syrie. 

per naar het 150 km verder gelegen zie
kenhuis van de stad Adana vervoerd en 
werd daar opnieuw met 30 ml serum be
handeld . Toen het slachtoffer zich in 
acuut levensgevaar bevond en van de 
onjuiste behandeling geen herstel te ver
wachten was, alarmeerden vrienden en 
familie de Oostenrijkse reddingsdienst, 
die hem naar Wenen vloog. Het slacht
offer had de volgende verschijnselen: 
een uitgebreid oedeem van het gehele 
bovenlichaam en in beide armen, zwar
te verkleuring van aile spieren van de ge
beten arm, een verminderd eiwitgehalte 
in het bloedplasma, een teveel aan 
trombocyten (bloedplaatjes), een sto
ring van de bloedstolling en een vermin
derde nierfunctie. 
Er moest 80 uur na de beet besloten 
worden tot een hoge amputatie van de 
rechterarm. Daarmee was het levens
gevaar nog bij lange na niet geweken. 
Er vormde zich een necrose (afsterving 
van weefsel) van de Iangen, tintelingen 
in aile ledematen, een complete ver
lamming van de benen, alsmede een 
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sterk vertraagde reactie van de zenu
wen. Na de amputatie verbleef bet 
slachtoffer wekenlang in verschillende 
ziekenhuizen. De tijd tussen de behan
delingen in bet ziekenhuis bracht bet 
slachtoffer thuis in bed door. Hij was 
daarna maandenlang aan een rolstoel 
gekluisterd (SCHWEIGER, 1983). 
Dit voorvallaat zien hoe gevaarlijk de 
omgang met de Levantijnse adder kan 
zijn. Dit artikel is daarom uitsluitend 
geschreven met bet doel informatie 
over deze gifslang te verspreiden omdat 
bet Aziatische deel van Turkije en de 
Cycladen steeds meer door toeristen 
bezocht worden. In geen geval moet dit 
artikel ertoe bijdragen dat D. I. obtusa 
en verwante soorten door particulieren 
worden gehouden. Eerder moet daar
voor uitdrukkelijk worden gewaar
schuwd. 

SOME NOTES ON 
DABOIA LEBETINA OBTUSA 
Daboia /ebetina is found from southwestern Asia 
to some islands of the Cyclades. Thus it is found 
in very different climatological conditions. Four 
subspecies are considered to be valid. A descripti
on is given of their morphological differences and 
the different demands of the vivaria to keep these 
animals in captivity. A detailed description is gi
ven of Daboia lebetina obtusa, including mating 
behaviour and reproduction. About the toxicity 
and a bite accident with D. I. obtusa an extensive 
description is given. 
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Ben gedeeltelijke tweede-generatie kweek met de 
Kolenbranderschildpad ( Geochelone carbonaria) 
in gevangenschap 

IN LEIDING 
In 1986 kocht ik van een bevriende rela
tie een exemplaar van de Kolenbrander
schildpad. Het dier mat ruim 12 em 
(carapaxlengte). Het gewieht mat ik 
toen niet. Opvallend was vooral bet ga
ve schild met fraaie groeilijnen en de 
fraai gekleurde poten en kop. Het ging 
om een wildvang exemplaar. Tot op dit 
moment heeft de groei zich in een fraai 
lijnenpatroon voortgezet. Geschat naar 
bet aantal groeilijnen is bet dier thans 
zeker twaalf jaar oud. Ook bleek bet in
middels een mannetje te zijn. De cara
paxlengte is thans 30 em en bet gewicht 
bedraagt 2950 g. 
In 1989 ontving ik een vrouwelijk dier 
met een earapaxlengte van 28 em en een 
gewicht van 3000 g. Het dier bleek in 
de Rotterdamse diergaarde Blijdorp in 
1981 geboren te zijn en was, behoudens 
minimale schildmisvormingen, verder 
normaal ontwikkeld. Wei was bet min
der fel gekleurd dan bet mannetje. Ook 
dit vrouwtje vertoonde spoedig nieuwe 
groeilijnen. De earapaxlengte is nu 
30 em en bet dier weegt 3350 g. 

VOORTPLANTING 
Het mannetje vertoont al jaren grote 
bereidheid tot paren, zij bet dan vooral 
met een vrouwtje van een Geelkop
schildpad (Geochelone elongdta), een 
enkele keer slechts met bet bovenbe
schreven vrouwtje van zijn eigen soort. 
Op 13 november 1990 echter legde bet 
dier een ei met een lengte van 4,3 bij 4, 1 
em, dat later onbevrucht bleek te zijn. 
Op 19 december 1990 legde zein de loop 
van de avond drie eieren, waarvan ze er 
een kapottrapte. Het tweede ei was 4,2 

bij 3,9cmen bleekonbevrucht. Hetder
de ei mat 4,6 bij 4,2 em en was bevrucht. 
Helaas verzuimde ik de gewiehten vast 
te stellen. 

INCUBATIEPERIODE 
De eieren werden bebroed in een geim
proviseerde broedstoof, bij een tempe
ratuur van 28 a 29°C en een relatieve 
luchtvochtigheid van ca. 900Jo. 
Vanaf medio maart 1991 vertoonde 
bet bevruchte ei aan de onderzijde een 
overlangse scheur, vanwaaruit wat 
bloederig slijmig voeht kwam. Of
schoon dit een minder gunstig verloop 
met betrekking tot de ontwikkeling 
deed vermoeden, liet ik bet ei verder 
ongemoeid, temeer daar bet geen geur 
van bederf verspreidde. Op 1 april 
scheurde bet ei verder naar een uiteinde 
open en bet bewegende kopje van bet 
jonge dier was goed zichtbaar. De dag 
erna was er al een groot stuk van de 
eischaal afgespat en had bet diertje 
zich 180° omgedraaid. Er was een vrij 
grote dooierrest zichtbaar met een 
grootte van ca. 2 em. Op 3 april bleek 
bet diertje de rest van de eischaal te heb
ben verlaten en zat bet met een inmid
dels wat geslonken dooierrest in de hoek 
van bet met vochtig veenmos gevulde 
kweekbakje. Het was springlevend. 

OPKWEEK VAN HET JONGE DIER 
In de daaropvolgende drie dagen was 
er van de dooierrest niets meer terug te 
vinden. Het diertje woog toen 28 g 
en had een lengte van 5 em en een breed
te van 5,2 em. De eerste dagen kreeg bet 
niets te eten. Ik deed dit gewoonlijk ook 
niet met pas uit bet ei gekropen diertjes 



LACERTA 50(6) 206 

Geochelone carbonaria. Mannetje rechts, vrouwtje links en in het midden het pas geboren dier. 

van mijn waterschildpadden, waarbij ik 
van deal dan niet j uiste veronderstelling 
ben uitgegaan dat pas geboren dieren 
eerst de nog in het lichaam aanwezige 
dooierrest compleet zullen verteren. 
Deze gedachte werd mij ingegeven door 
mijn waarnemingen dat ik nog nooit 
een dier spoedig na het uitkomen heb 
zien eten, en dat om bovengenoemde re
d en ook niet hoeft te doen. Pas na negen 
dagen ging het schildpadje de aangebo
den, fijngemaakte slablaadjes eten. Ge
leidelijkaan is het meer gaan eten. Aller
lei groenten en vooral fruit, rijkelijk 
voorzien van Gistocal, werden gegeten. 
Ook de zo nu en dan aangeboden gema
len kattebrokjes en zeewier aten ze met 
graagte. Wat mij opviel, was zijn vrij 
grate behoefte aan water, zoals ook van 
volwassen Kolenbranderschilpadden 
bekend is. 
Wanneer het water door snelle verdam
ping onvoldoende ter beschikking was, 
bleek het diertje duidelijk de neiging 
te hebben ook minder te gaan eten. Een 

goede vochtvoorziening is dus een ver
eiste. 

NAWOORD 
De beschrijving van de kweek leek mij 
gewenst, omdat het hier om een gedeel
telijk tweede-generatie kweek gaat. De 
geboorte is gemeld aan de Rotterdamse 
diergaarde Blijdorp, alwaar het stam
boek van de Kolenbranderschildpad
den wordt gevoerd. 
Volledigheidshalve zij nog vermeld dat 
het bovenbeschreven jonge dier een ge
stage groei vertoont. Zijn gewicht is 
thans (juli 1992) 148 g. 

BREEDING GEOCHELONE CARBONARIA 
IN CAPTIVITY (PARTLY SECOND 
GENERATION) 
A captive bred female with a length of 28 em ma
ted with a 30 em long male. In December 1990 
three eggs were laid . One broke, one was fertili· 
zed , one was not. The fertilized one hatched in 
April 1991. It was 5 em long and weighed 28 g. It 
grew up well and in July 1992 it weighed 148 g. lm· 
portant in rearing the young is the presence of a 
sufficient supply of water. 
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Waarnemingen aan enkele soorten reptielen en 
amfibieen in de jaren 1988 -1991 in Andorra 

INLEIDING 
Sinds oktober 1988 verkeer ik in de ge
lukkige omstandigheid zeer frequent 
bet staatje Andorra in de Pyreneeen te 
kunnen bezoeken. Andorra ligt op on
geveer dezelfde breedtegraad als Rome 
in ltalie, en heeft dus in principe een 
vrij warm klimaat. Dit klimaat is in 
Andorra echter enorm afwisselend door 
bet feit dat bet land als bet ware afloopt 
van de hoge bergen aan de Franse kant, 
naar de lagere kant aan de Spaanse 
zijde. Hierdoor is zoals in een groot 
gedeelte van de Pyreneeen globaal ge
nomen de Franse kant koel en vochtig 
door de in verhouding veelvuldig voor
komende stijgingsregens, en de Spaanse 
kant warm en droog. Uiteraard is aan 
beide kanten ook nog een groot kli
maatverschil tussen noord- en zuidhel
lingen. Deze afwisseling in klimaatty
pen in een relatief klein gebied maakt 
Andorra uitermate geschikt om veel 
diersoorten waar te nemen, zonder daar 
eerst veel kilometers voor te moeten rij
den. De diersoorten die in dit artikel ter 
sprake zullen komen werden niet ge
richt gezocht. Er werden eenvoudige 
dagtochten ondernomen. Oat wil zeg
gen, met een rugzak met fotomateriaal, 
proviand en bakjes om bepaalde dieren 
en planten beter fotografeerbaar te rna
ken, te voet door de bergen struinen te
neinde iets te zien. En te zien viel er al
tijd wei wat! 's Avonds hield ik dan een 
administratie bij van waar en wanneer 
de dieren waargenomen werden, met 
daarbij vermeld de eventuele bijzonder
heden. In dit artikel zal ik dan ook een 
beschrijving geven van herhaaldelijk 
gel open routes met een globale biotoop
beschrijving en de gevonden soorten 
reptielen en amfibieen. Ten slotte dient 

nog vermeld te worden, dat dit stukje 
uiteraard bij lange na niet volledig kan 
zijn. Wanneer u daarom meer wilt we
ten over bijvoorbeeld een bepaald ge
bied in Andorra, ben ik altijd bereid, 
voor zover ik dat kan, meer informatie 
te verschaffen. 
Aangezien ik de soortnamen van de ge
vonden hagedissen niet helemaal met 
zekerheid kon vaststellen, heb ik in dit 
artikel voor de hagedissen de vage 
term 'muurhagedis' gebruikt, omdat 
niet altijd met zekerheid is vast te stellen 
of bet nu gaat om de Muurhagedis 
(Lacerta muralis) of om de Spaanse 
muurhagedis (L. hispanica). 

HET STADJE ENCAMP 
De reptielenrijkdom is in Andorra zo 
groot, dat je overal, ook in de stadjes, 
hagedissen ziet. In Encamp, dat in bet 
hart van Andorra ligt, tref je op muren 
van huizen en rondom tabaksvelden 
grote aantallen muurhagedissen aan, 
vooral op muren die schuilplaatsen hie
den. Het frappante is, dat ik de diertjes 
niet aileen in juni/juli 1989, 
juli/augustus 1990 en 1991, maar ook in 
december/januari 1988 en 1989 vond. 
En dat terwijl de nachttemperatuur in 
deze tijd van bet jaar vrijwel altijd on
der nul is. 

HET WANDELPAD VAN 
ENCAMP NAAR DE HUT 
Vanuit Encamp, dat in een dal ligt, 
lopen er enkele wandelpaden de bergen 
in. Bij wandelpaden moet u niet denken 
aan mooi bijgehouden weggetjes, maar 
meer aan met gras en takken overwoe
kerde kale plekken. Zo loopt er een 
wandelpad over de zuidhelling vanaf 
Encamp naar een klein hutje tegen deze 
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belling. Het belangrijkste kenmerk van 
deze route is de vaak boge temperatuur. 
Muurbagedissen vond ik bier tot okto
ber (1988). De dieren, die steeds vrij 
klein waren, Ieven in dit gebied, zoals 
bijna overal, op stapelmuurtjes. Buiten 
deze muurtjes zijn er vrijwel geen ge
scbikte plaatsen aanwezig. De beplan
ting bestaat uit boog gras, met bier en 
daar een struikje of kale boom. Ook 
stromend water is bier niet voorbanden. 
Opvallend was dat de bagedissen niet 
in groten getale, maar in uiterst kleine 
dicbtbeid voorkomen. Op vergelijkbare 
zuidbellingen was dit ook bet geval. 
Ik denk zelf dat bet bier gaat om de 
Spaanse muurbagedis (Podarcis hispa
nica). De waarnemingen op deze route 
dateren uit juni/juli 1989 en oktober 
1988. 

HET WANDELP AD VAN ENCAMP 
NAAR LLAC D'ENGOLASTERS 
Dit tweede wandelpad loopt naar een 
meer, en wei over een noordbelling, die 
verticaal is verdeeld in een onderbelft 

Valls d'Jncles. 

met Joofbos en een bovenbelft met 
naaldbos. Aangezien dit pad een snelle 
manier is om bij bet Llac d'Engolaster 
te komen wordt bet door veel mensen 
gelopen. De consequentie daarvan is 
dat bet pad vrijgehouden wordt van 
woekerende planten, zodat de ook bier 
veel voorkomende muurbagedissen 
ruim zicht bebben op water in de omge
ving gebeurt. Predators kunnen zo op 
grote afstand gesignaleerd worden, 
waardoor de dieren niet zo scbuw zijn. 
Bovendien zijn de dieren gewend aan de 
vele mensen die voorbij lopen. De bage
dissen zijn bier met een fototoestel te be
naderen tot op zo'n 10 centimeter! Over 
de bagedissen rond dit wandelpad valt 
voorts te vertellen, dat ze vrij groot zijn 
en in een grote dicbtbeid voorkomen. 
:Uoor bet feit dat deze route op een 
noordbelling ligt (relatief koel en vocb
tig), is de flora rondom bet pad zonder 
meer uitbundig te noemen. Vele orcbi
deeen, Klokjesachtigen (Campanula 
spec. ) en andere schitterende bloemen 
kleuren de omgeving. Deze bloemen 



Basses de les Salamandres; biotoop van Triturus helveticus. 

LACERT A S0(6) 209 

trekken massa's vlinders aan, die een 
belangrijk dee! van het voedsel van de 
muurhagedissen zouden kunnen vor
men. De hagedissen (waarnemingen 
juni/ juli 1989, juJi/ augustus 1990 en 
1991 met in het loofbos gedeelte veel 
jongen) kunnen op hun beurt weer 
voedsel vormen voor de bier oak waar
genomen Geelgroene toornslang ( Colu
ber viridij/avus). Dit dier is zo schuw, 
dat ik het op deze route slechts af en toe, 
in juni/ juli 1989 en in juli/ augustus 
1990 zag. De vluchtafstand van deze 
slang bedraagt ongeveer vijf meter! 
De lengte van de slangen, die ik overi
gens ' s ochtends (rand negen uur) tus
sen stapelmuurtjes aantrof, bedroeg 
naar schatting iets meer dan een meter. 
Enkele malen kruist een snelstromend 
riviertje dit wandelpad . Hierin vond ik 
de eerste amfibieen: de ook in Neder
land voorkomende Bruine kikker (Rana 
temporaria). Meestal zaten de dieren op 
de oever in het zonnetje, maar wanneer 
ze opgeschrikt werden sprongen ze zon
der aarzelen in het kolkende water, dat 
een temperatuur had van rond de 8°C. 
Vermoedelijk planten de kikkers zich 
voort in het Llac d'Engolasters , aange
zien dit geen stromend water heeft. Ook 
in dit meer zag ik Bruine kikkers, en wei 
tussen steenhopen op de waterlijn. De 

waarnemingen aan de kikkers zijn van 
juni/ juli 1989 en van juli/ augustus 
1990. De laatste reptielesoort die ik op 
deze route aantrof (een waarneming 
juni/ juli 1989) is de Aspisadder ( Vipera 
aspis). Het dier lag tussen een steen
hoop en was slecht te zien. 

DE WEG VAN LLAC D'ENGOLAS
TERS NAAR ELS CORTALS 
Tussen het Llac d'Engolasters en een 
plaats met permanente barbecues, Els 
Cortals genaarnd, bevindt zich een weg 
in aanleg. Het is een vrij breed, droog 
zandpad, met aan de ene kant steen
hopen (afval van de aanleg van de weg), 
en aan de andere kant een afgrond . 
Hoewel er een enkele auto voorbij
komt (in het algemeen niet meer dan 
zes per dag), is het pad erg rustig. 
Hier trof ik, met uitzondering van de 
Bruine kikker, dezelfde soort bruine 
hagedis aan als op het wandelpad van 
Encamp naar Llac d'Engolasters. Aller
eerst de muurhagedissen (waarnemin
gen juli/ augustus 1990 en 1991). Ook de 
Aspisadder zag ik bier een enkele maal 
Uuli/ augustus 1991). Deze slang bleek 
absoluut niet agressief, maar wei zeer 
schuw. Tenslotte is dit de ideale weg om 
de Geelgroene toornslang te observeren 
Uuli/ augustus 1991). De dieren legden 
namelijk de gewoonte aan de dag ' s och
tends op exact dezelfde tijd (elfuur), op 
een bepaalde plaats te zonnen. Zo gauw 
nu een zonneplaats bekend was, kon het 
fotomateriaal opgesteld worden, even 
voordat de slang te voorschijn zou ko
men. Niettemin moest ik nog altijd een 
afstand van minimaal tweeenhalve me
ter aanhouden om het dier niet bij de 
minste beweging te Iaten vluchten. 
Dankzij de in de wegberm weelderig 
groeiende wilgeroosjes, kwamen ook 
op deze route vele vlindersoorten voor. 

ELSCORTALS 
Deze tijdens de siesta zeer drukke bar
becueplaats, bezocht ik hoofdzakelijk 
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Lacerta agilis in Valls d'lncles. 

om de vele soorten orchideeen te foto
graferen. Naast de autoweg die hier
heen loopt, ligt namelijk een drassig 
stuk grasland, waar het voor orchideeen 
goed toeven is. In de alom aanwezige 
stilstaande, of zeer langzaam stromen
de en door de zan tot hoge temperatuur 
verwarmde plasjes, bevonden zich sa
men met enkele juvenielen veel larven 
van de Bruine kikker. Volwassen kik
kers daarentegen vond ik niet (waarne
mingen juli/ augustus 1990). 

VALLS D'INCLES 
Tussen twee andere dorpjes, een stuk 
richting de Franse kant, te weten El 
Tarter en Soldeu, ligt een afslag die 
vanaf de autoweg door Andorra, naar 
een camping leidt. De vallei waardoor 
de camping te bereiken is (over een hob
belige zandweg) heet Valls d'Incles, 
en bestaat uit grasland, omheind door 
stapelmuurtjes. Stromend water is rij
kelijk aanwezig, en in het diepste punt 
van de vallei is de hele bodem zelfs 
zompig van het water. In de ook hier 
aanwezige warme plasjes bevonden zich 
wederom larven van de Bruine kikker 
Uuli/ augustus 1991), die wei al achter
poten maar nog geen voorpoten had
den. Voorts interessant is het hier over
vloedig voorkomende Vetblad (Pingui-

cu/a), een klein vleesetend plantje. 
In de iets drogere gedeelten Ieven op 
de stapelmuurtjes, die hier begroeid 
zijn met allerlei planten, Levendba
rende hagedissen (Lacerta vivipara). 
Oak op de gepleisterde muur van de 
kantine van de camping aan het einde 
van de zandweg, zag ik de Levendba
rende hagedis, broederlijk samenlevend 
met enkele muurhagedissen. AI deze 
waarnemingen dateren uit juli/augus
tus 1991. Als laatste reptiel dat ik hier 
signaleerde, moet nag de Aspisadder 
worden genoemd. Een exemplaar lag te 
zonnen op een steen in het door de vallei 
stromende riviertje, onder de brug Pont 
de Ia Baladosa Uuli/ augustus 1991). 

W ANDELPAD VAN VALLS 
D'INCLES NAAR CABANA SORDA 
De eerder genoemde camping is voor
namelijk bestemd voor mensen die naar 
Andorra zijn gekomen om in de bergen 
te wandelen. Er starten dan ook vanuit 
Valls d'Incles vele wandelroutes in aile 
mogelijke richtingen. Een van deze 
routes gaat richting Cabana Sorda, een 
gebied met een schitterend meer. Het 
wandel pad loopt eerst ben eden door het 
grasland (zie Valls d'Incles) en duikt 
op een gegeven moment het naaldbos 
in. Aan deze bosrand trof ik de 
Zandhagedis (Lacerta agilis) aan. 
De beplanting bestaat aan de bosrand 
voornamelijk uit heide, waarin ver
spreid flinke stenen liggen . Deze en 
volgende waarnemingen op deze route 
stammen uit juli/ augustus 1991. Boven 
de boomgrens bestaat het landschap 
nag slechts uit grasland, met hier en 
daar een !age conifeer of een stapeltje 
stenen. Dit bleek een biotoop van de 
Levendbarende hagedis te zijn. In het 
voorgaande jaar Uuli/ augustus 1990) 
vond ik hier een zwarte juveniel. De die
ren Ieven hier op de vrij drassige grand 
tussen graspollen en voeden zich waar
schijnlijk met de rijkelijk aanwezige 



sprinkhanen. Door gebrek aan wat voor 
bloemen oak, ontbreken hier vlinders. 
Vanaf het meer kan verder geklommen 
worden naar verschillende bergtoppen. 
Op weg naar een ervan zag ik, op weer 
een grotere hoogte (nu inmiddels zo'n 
2350 m), Levendbarende hagedissen. 

BASSES DE LES SALAMANDRES 
Een soort amfibie zocht ik in Andorra 
wei gericht, en wei de Pyreneeenbeeksa
lamander (Euproctus asper. Hiertoe be
zocht ik verschillende meren en rivie
ren, maar het beoogde resultaat werd 
niet behaald. Na een stukje klimmen 
vanaf Cabana Sorda vond ik in twee 

Lacerta vivipara in Valls d'lncles. 

meertjes, Basses de les Salamandres ge
naamd, echter wei Vinpootsalamanders 
(Triturus helveticus). De diertjes Ieven 
hier in de ondiepe randgebieden van de 
meertjes, tussen de stenen. Opvallend 
was de grate dichtheid waarin de dieren 
voorkomen, en het ontbreken van wa
terplanten in de koude watertjes. De 
waarneming dateert uit juli/ augustus 
1991. 

DE WEG VAN CANILLO 
NAAR DE COLL D'ORDINO 
Richting de Franse kant, op korte af
stand van Encamp, ligt het plaatsje 
Canillo. Vanaf dit dorp kronkelt een 
weg in aanleg over een zuidelijke hel
ling, om uiteindelijk in het plaatsje 
Ordino aan de andere zijde van de berg
kam uit te komen. De weg loopt tussen 
een aantal graslanden en akkers door 
naar een uitkijkpunt, waar vrij vee! 
mensen gebruik van maken. Vanwege 
het stof dat de auto's van de droge weg 
doen opwaaien, groeien er vrijwel geen 
planten in de berm. Zodoende zijn er 
oak weinig dieren te observeren. De 
enige waarneming is een Aspisadder, 
in juli/ augustus 1990. De weg is inmid
dels in een vergevorderd stadium, zodat 
ik in de toekomst oak niet vee! waar
nemingen meer verwacht. 

TEN SLOTTE 
Zoals in de inleiding vermeld, valt er 
over Andorra nag vee! meer te vertellen 
dan ik hier heb gedaan. Bovendien heb 
ik nag lang niet aile routes gelopen, zo
dat er voor de komende jaren nog vee! te 
doen valt. Hierbij wil ik echter al die 
mensen die, hetzij in Nederland, hetzij 
in het buitenland (en niet aileen in An
dorra) reptielen en/of amfibieen heb
ben geobserveerd, oproepen tach voor
al die (waardevolle) gegevens te publice
ren. En dit niet aileen om biotoopgege-

Coluber viridiflavus in de wegberm van de weg Llac d 'Engolasters naar vens te verschaffen aan hen, die de be
Eis Cortals. treffende dieren in het terrarium hou-



Weg van Llac d 'Engolasters naar Els Cortals, zomer. 
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Weg van Llac d'Engolasters naar Els Cortals, winter. 
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den, maar ook om, wat mijns inziens 
nog veel belangrijker is, een balans op te 
kunnen maken van de Europese en 
mondiale reptielen- en amfibieenstand. 
Over meerdere jaren bijgehouden, zou
den deze gegevens nieuw licht kunnen 
Iaten schijnen op de ontwikkeling van 
bepaalde populaties. Daaruit zouden 
dan conclusies getrokken kunnen wor
den, zodat maatregelen getroffen kun
nen worden bij sterke achteruitgang van 
een populatie. Naar mijn mening zij n 
het juist de vele enthousiastelingen die 
op vakantie met hun plastic krekelbak
jes en camera erop uittrekken om 
'beestjes te kijken~ die een belangrijke 
bijdrage op dit gebied kunnen leveren. 

DANKWOORD 
Mijn dank gaat uit naar de heer In den Bosch voor 
het determineren van enkele hagedissoorten aan 
de hand van dia's, en naar de heer Zwartepoorte 
voor zijn bemiddeling in deze. Voorts wil ik via 
deze weg Mirjam bedanken voor het lezen en cor
rigeren van dit artikel. 

OBSERVATIONS ON SOME REPTILE AND 
AMPHIBIAN SPECIES IN THE YEARS 
1988-1991 IN ANDORRA 
During four years Podarcis mural is, P. llispanica, 
Lacerta agilis, L . vivipara, Coluber viridiflavus, 
Vipera aspis, Rona temporaria and Trilllrus llel
veticus were observed in Andorra. It must be 
stressed that the distinction between P. muralis 
and P. llispanica is not always clear. 
The author is in favour of making records of these 
amateur observarions. If these records indicate 
major changes in population size, conservat ion 
measurements could be taken . 
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Het houden van de Monarchvlinder 
(Danaus plexippus) 

INLEIDING 
Het kweken van insekten is voor terra
riumhouders geen onbekende zaak. 
Deze moeten immers voedsel voor hun 
terrarium- of paludariumdieren kwe
ken of aanschaffen. Dit zijn veelal 
insekten. Velen kweken krekels (Acheta 
domestica, Gryllus bimacultus) en trek
sprinkhanen (Locusta migratoria). 
Verder worden nog enkele vlinderrup
sen, vliegen en kevers gekweekt. Maar 
waarom zou u niet eens insekten kwe
ken om de insekten zelf? Het kweken 
van insekten kan enorm fascinerend 
zijn. Insekten zijn bijzonder gevarieerd 
in vorm, kleur, gedrag en voorkomen. 
Ze kunnen zich erg goed aanpassen of 
kunnen enorme specialisten zijn. Dit 
verhaal gaat over een insekt dat een 
specialist is. 

VERSPREIDINGSGEBIED 
De Monarchvlinder, die tot de familie 
Danaidae behoort, komt van oorsprong 
voor in Noord-Amerika. Dit dier heeft 
in de loop der tijd zijn verspreidings-

Een mannetje van Danaus plexippus bezig met drink en 
op een kamerplant (Pent as lanceolata). 

gebied enorm uitgebreid, tot in Europa 
toe. Deze vlinder komt in vele geogra
fische rassen voor in Noord-, Midden
en Zuid-Amerika, enkele eilanden in de 
Zuidzee tot in Australie en Indonesie. 
Tevens zijn ze waargenomen in Nieuw
Zeeland. Het is mij onbekend of ze 
bier ook gevestigd zijn. Het laatste 
gebied dat de dieren kolonialiseerden 
zijn de Canarische Eilanden. Sinds 
eind vorige eeuw zijn ze bier blijvend 
gevestigd. In Nederland zijn deze eeuw 
twee exemplaren waargenomen. Deze 
zijn waarschijnlijk afkomstig van de 
Canarische Eilanden. Ditzelfde geldt 
voor de vlinders die in bet zuiden van 
Engeland regelmatig worden aange
troffen. De afwezigheid van de beno
digde voedselplant, of een alternatief, 
verhindert waarschijnlijk verdere kolo
nisatie. Zoals u al begrepen heeft, be
treft bet bier een trekvlinder. Het is 
zelfs de beroemdste trekvlinder ter 
wereld. De oorzaak ligt in bet feit dat 
deze soort massaal overwintert. Op zich 
komt dit wei vaker voor, maar wei uniek 
is bet feit dat dit aileen de Noordameri
kaanse populatie betreft. Verder is bet 
bijzonder dat deze vlinders overwinte
ren op twee plaatsen: een berggebied 
in bet noorden van Mexico en in de staat 
Nieuw-Mexico in de Verenigde Staten. 
De kolonie in Mexico is bet grootst en 
bet beroemdst. Van oktober tot begin 
maart hangen de coniferen (dennen en 
sparren) vol met miljoenen Monarch
vlinders. Onderzoek toonde aan dat er 
150 tot 350 vlinders per m1 aanwezig 
waren. Door de vrieskou en de wind 
sterven er vele in deze periode, en als 
de winter voorbij is en ze wegtrekken 
richting Canada, ligt de bosbodem be-



Zich vasthakende rups ter voorbereiding van de verpopping. 

zaaid met do de vlinders. Deze generatie 
die overwinterd heeft zal 1000 tot 2000 
km trekken. Ter plaatse en tijdens de 
trek nemen de vlinders nectar op. Deze 
nectar fungeert als brandstof en wan
neer de vlinders nectar opnemen van 
plan tenuit een bepaalde familie kunnen 
de dieren zich oak voortplanten. Na 
het leggen van de eieren sterven deze 
vlinders. De rupsen uit deze eieren zul
len opgroeien, zich verpoppen en zich 
als vlinder verder verspreiden over heel 
Noord-Amerika. De dieren die in zuide
lijke streken gebleven zijn hebben vee! 
gunstiger leefomstandigheden dan de 
vlinders die helemaal zijn doorgetrok-

Rups bezig met de laatste vervelling voor het popstadium. 

ken naar Canada. Als reactie op deze 
ongunstige omstandigheden versnellen 
de noordelijke dieren hun ontwikke
lingscyclus en komen daardoor tot vier 
generaties per seizoen, terwijl de zuide
lijke dieren niet verder komen dan drie. 
Natuurlijk zijn er in het noorden wel
eens drie of vijf, en in het zuiden vier 
generaties, maar normaal is vier in het 
noorden en drie in het zuiden. Deze 
populaties trekken apart van elkaar 
weer terug naar het gemeenschappelijke 
overwinteringsgebied. Dit verschijnsel 
speelt zich aileen af in Noord-Amerika 
en niet of nauwelijks in de rest van het 
verspreidingsgebied. Een uitzondering 
vormen de dieren van de Canarische 
Eilanden. Dit zijn afstammelingen van 
de Noordamerikaanse populatie. 

KWEEKBENODIGDHEDEN 
Het kweken van deze vlinder is minder 
makkelijk dan het wellijkt. Tach is het 
een erg aantrekkelijke vlinder om tot 
voortplanting te brengen. Het verblijf 
van de vlinders in een vlinderkasje 
thuis of in een vlindertuin zoals in de 
dierentuin van Emmen is erg aantrekke
lijk. De vlinders vliegen gewoon rand 
en vliegen zich niet (letterlijk) dood 
tegen het gaas of de ruiten. Deze vlinder 
schaft men aan door poppen te kopen. 
Ze worden in Duitsland regelmatig aan
geboden. Uit deze poppen komen vlin
ders die in de kas gaan rondvliegen. 
Het houdt in dat u de volgende nood
zakelijke attributen en waren in bezit 
moet hebben of zult moeten aanschaf
fen. Als eerste een kas van 12m2 die van 
binnen met horregaas wordt behangen. 
Dit gaas voorkomt het doodvliegen te
gen het glas en geeft de dieren houvast. 
De kas moet redelijk vee! zan krijgen 
en geventileerd kunnen worden. De 
temperatuur moet tussen de 25 en 30°C 
gehouden worden. Deze kas vormt de 
duurste uitgave. 
Voor de rupsen heeft men voedselplan
ten nodig. Geschikte planten behoren 
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Pas verpopte rups van Danaus plexippus. 

tot de familie der zijdeplanten (Asclepi
daceae). De volgende soorten zijn ver
krijgbaar: Asclepias incarnata (winter
hard), A. tuberosa (winterhard), A. cu
rassavica en A. syriaca. Op de Canari
sche Eilanden eten de dieren de tot de 
Asclepidaceae behorende Gymnocar
pus fruticosus. Deze vlinders zijn dus 
gespecialiseerd in het eten van zijde
planten. Het voordeel van deze speciali
satie is dat deze planten blauwzuurver
bindingen bevatten die de rups onge
schikt maken voor predatoren. Deze 
zullen er niet van sterven maar er vaak 
wei ziek van worden. Een predator die 
deze fout een keer maakt zal zich de 

Pop van Danaus plexippus. 

tweede keer wei bedenken om deze vlin
der opnieuw als prooi te verschalken. 
Dit werkt ten voordele van de vlinder en 
zijn nabootser, de tot de familie Nymp
halidae behorende 'Schoenlapper' (Li
menitis archippus). Deze vlindersoort 
heeft tijdens zijn evolutie een vrijwel ge
lijk vleugelpatroon ontwikkeld . Hier
door wordt deze Schoenlapper gemak
kelijk voor een Monarchvlinder aange
zien, en als prooi gemeden, hoewel deze 
vlinder wei eetbaar is. Dit verschijnsel 
heet mimicri. De eieren komen enkele 
dagen na het leggen uit. In gazen kooien 
kan men enkele planten zetten die vrij 
moeten zijn van spinnen en andere voor 
vlinders gevaarlijke dieren. De larven 
groeien vrij snel. Binnen drie tot vier 
weken, nadat ze vijf vervellingen door
lopen hebben, verpoppen ze zich. De 
larven worden ongeveer 5 em lang. Ze 
zijn geel en zwart van kleur en hebben 
verticale witte banden om het lichaam. 
Ze zijn dus erg opvallend, wat een waar
schuwing is voor hun giftigheid. Bij 
mijzelf verpopten enkele larven in 1989 
al na negen dagen. Dit was heel snel. Per 
dag verdubbelde hun lengte, gewicht en 
ook hun vraatzucht. Het voedsel is dan 
bijna niet aan te slepen. 

VOEDSEL 
Het voedsel is een kwestie apart. Vergist 
u zich niet. Rupsen eten in het begin 
matig, maar in hun voorlaatste stadium 
neemt hun vraatzucht enorm toe. Zorg 
altijd voor voldoende voedsel. Dit zult 
u zelf moeten kweken . De planten die 
u kunt kopen zijn met insekticiden be
spoten en daardoor onbruikbaar voor 
het kweken van vlinders. Een tuin is 
dus het volgende noodzakelijke punt 
om zelf de planten te kunnen kweken. 

VERZORGEN VAN RUPSEN 
EN POPPEN 
Het opkweken van de rupsen kan ook 
in plastic bakken waarin voldoende 
ventilatiegaten zijn gemaakt. Kooien 
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zijn echter veel praktischer. Deze kunt 
u zelf gemakkelijk maken. U maakt een 
multiplex bodem van 50x50 em waarop 
u met latjes een vierkant frame met 
deurtje timmert en geheel met horre
gaas bekleedt. Om de noodzakelijke 
vochtigheid te creeren kunt u de buiten
kant met doorzichtig landbouwfolie 
bekleden. Voor te veel vochtigheid moet 
u wei oppassen. Als schimmels de kans 
krijgen zullen aile rupsen verloren 
gaan. Hygiene is dus van groot belang. 
Ik kweek bij voorkeur zo droog dat de 
uitwerpselen verdrogen en niet kunnen 
schimmelen. Wanneer de rupsen bet 
verpoppingsstadium naderen, stoppen 
ze met eten. Ze gaan aan de wandel om 
een geschikte verpoppingsplaats te 
zoeken. We noemen dit verschijnsel 
'zwerven'. U moet wei zorgen dat de 
rupsen niet uit de kooi kunnen ontsnap
pen. Enkele takken oftwijgen in de kooi 
geven de rupsen gelegenheid om te ver
poppen. Als de rupsen verpopt zijn, 
haalt u de twijgen uit de kooi en zet deze 
voorzichtig in de kas. Enkele poppen 
zullen toch aan de planten of de kooi 
zelf hangen. Dit is geen probleem, de 
poppen die aan de plan ten hangen, kun
nen met de plant in de kas. De poppen 
die aan de kooi vastzitten zult u voor
zichtig los moeten maken. De rups heeft 
vlak voor bet verpoppen een klein spin
set gesponnen op de ondergrond, en 
zich daar met bet cremaster (haakjes 
op bet achterlijf van de pop) op vast
gezet. Door met een naald bet spinsel 
los te werken komt de pop los. Door in 
bet spinsel een glaskopspeld te steken 
kan de pop alsnog zonder schade in de 
kas op een tak geprikt worden. De pop 
van de Monarchvlinder behoort tot bet 
zogenaamde hangende poptype, dat 

met de kop omlaag hangt. De pop is 
turkoois van kleur met een zwarte 
band over de lengte van de rug die bezet 
is met gouden stekeltjes. 
Afhankelijk van de temperatuur duurt 
bet popstadium 7 tot 21 dagen. Het uit
komen van de vlinder wordt tijdig aan
gekondigd, doordat de vlinder een a 
twee dagen ervoor al door de pophuid te 
zien is. We noemen dit 'bet kleuren van 
de poppen'. Mijn kweek ging erg snel. 
De vlinders kwamen al na vijf dagen uit. 
De vlinders waren ook groter dan nor
maal. Een uitzonderlijke situatie waar 
ik geen verklaring voor weet. Als de 
vlinder zich uit de pop heeft bevrijd, 
klimt hij omhoog en neemt een rustpo
sitie aan. Langzaam pompt hij zijn 
vleugels vol. Als ze droog zijn, zijn de 
vleugels gespannen. Na enkele uren 
drogen kan de vlinder bet luchtruim kie
zen. Tijdens deze, voor de vlinder 
kwetsbare periode, mag bet dier niet 
worden gestoord. De vlindervleugels 
zijn bruinrood van kleur met zwarte 
aderen en vleugeltoppen. Op bet zw~rt 
en langs de randen zijn talrijke witte 
vlekken aanwezig. De spanwijdte be
draagt 9 tot 10 em. De vlinders van mijn 
kweek waren 12 em. 

VERZORGEN VAN DE VLINDERS 
Om verder te kweken moet men natuur
lijk de beschikking hebben over manne
lijke en vrouwelijke dieren. Dit is ge
makkelijk te zien bij Monarchvlinders. 
Op de middelste ader van de achtervleu
gels zit bij bet mannetje een soort bob
beltje. Deze ader is als bet ware plaat
selijk verdikt. De verdikking is van bin
nen hoi, en bezet met korte haarachtige 
schubben. Deze schubben zijn in staat 
de geurstoffen te lokaliseren die door 
de vrouwtjes worden afgescheiden. De 
vlinder kan dus ruiken met zijn vleu
gels. Deze geurstoffen worden fero
monen genoemd. Een gering aantal 
moleculen van deze stof is al voldoende 
om het mannetje het vrouwtje te Iaten 



Een mannetje van Danaus plexippus rustcnd op een nectarplant. 

vinden. Het mannetje moet echter wei 
in staat zijn om te paren. Het heeft 
hier speciale stoffen voor nodig. Deze 
stoffen worden geleverd door planten 
uit de familie van de samengesteld
bloemigen (Compositae) van het ge
slacht Kruiskruid (Senecio) . Hiertoe 
behoren enkele bekende tuinplanten 
maar oak het wilde Sint Jakobskruis
kruid. Welke stoffen precies worden 
opgenomen, is mij niet bekend. Ook de 
wetenschap is hier niet geheel achter. 
In elk geval staat vast dat zonder deze 
stoffen de zaad- en eicellen niet kunnen 
rijpen en tot ontwikkeling komen. De 
vlinders kunnen zich dus zonder deze 

Danaus p/exippus-rups op Asclepias lllberosa. 

planten niet voortplanten. Als we deze 
planten in de kas zetten, zullen de vlin
ders ze vanzelf opzoeken. Ze nemen de
ze stoffen op bij het zuigen van nectar 
uit de bloemen. 
Monarchvlinders moeten dagelijks 
eten. U moet dus wei zorgen voor vol
doende nectar of als vervanging honing 
danwel suikerwater. Nectar kan ver
strekt worden via verschillende voor 
vlinders aantrekkelijke planten . Maar 
dit kan onvoldoende zijn, dus u zult 
moeten bijvoeren. Door een dee! ho
ning of rietsuiker te verdunnen met vijf 
delen water krijgt u een nectar-vervan
gende voedingsstof. Deze giet u in een 
rood , ondiep bakje, waarin u kralen 
legt, zodat de vlinders wei kunnen drin
ken maar niet verdrinken. Oak kunt u 
in een stukje perspex gaatjes boren 
waar u een buisje onder lijmt en op het 
plaatje schildert u dan een rode, gele, 
witte of lila bloem. Op deze manier 
krijgen de vlinders voldoende voedsel 
binnen en kunnen enige weken blijven 
Ieven. Bij terrariumwinkels is ook 
Nectonrep verkrijgbaar. Dit produkt 
is hier mogelijk waardevol omdat het 
mineralen en vitaminen bevat. Zodra 
ze ertoe bereid zijn , zullen de vlinders 
plaren. De copulaties nemen enige uren 
in beslag. Het vrouwtje hangt onder een 
twijg waar het mannetje met zijn ach
terlijf aan haar achterlijf hangt. Zodra 
de copulatie voltooid is gaat het man
netje op zoek naar voedsel. Daarna pro
beert hij een nieuw vrouwtje te vinden 
of hij sterft. Het bevruchte vrouwtje 
gaat eveneens op zoek naar voedsel. Het 
geeft geen geurstoffen meer af en een 
tweede paring is niet mogelijk. 
Op een bepaald moment zoekt ze de 
eerder genoemde zijdeplanten op. De 
voedselplanten voor de rupsen worden 
waardplanten genoemd. Op deze plan
ten zet ze de eieren af. De gele 1,5 mm 
grate eieren kan men gemakkelijk ont
dekken . Het is verstandig deze waard
planten in patten in de kas te zetten. 
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Na het afzetten van de eieren neemt u 
de planten uit de kas en zet ze in de 
kweekkooien. Het vrouwtje sterft na 
het afzetten binnen korte tijd. Haar 
taak is volbracht. Voor u begint de 
cyclus opnieuw. In een jaar kunt u zo 
drie tot vier generaties kweken. 

SLOTOPMERKING 
Het in gevangenschap overwinteren 
van Monarchvlinders is vrijwel onmo
gelijk. De condities zijn dermate speci
fiek dat deze niet zijn na te bootsen. 
Aileen als de dieren constant onder tro
pische omstandigheden verblijven, 
slaan ze de overwintering over en kan 
men ze verder doorkweken. Men kan 
ook een kweekstam meenemen van de 
Canarische Eiland en. De vlinders over
winteren niet op de eilanden, en ze plan-

ten zich het hele jaar door voort. Ze ver
tonen nog wei trekneigingen naar bij
voorbeeld het zuiden van Engeland. In 
gevangenschap in ons klimaat is het mo
gelijk dat de dieren toch hun Arneri
kaanse patroon weer oppakken en in 
overwintering gaan, wat in dit geval de 
dood van de dieren betekent. Het ver
standigste is jaarlijks poppen aan te 
schaffen vanuit vlinderhuizen of kwe
kerijen in Engeland of Amerika. 

BREEDING DANA US PLEXIPPUS 
IN CAPTIVITY 
Breeding insects by terrariumkeepers is not 
unusual, especially for feed ing purposes. Bree
ding other insect species can be very fascinating. 
How to breed the migrating butterfly Danaus 
plexippus in an artificial environment, with re
marks on its lifecycle, distribution and special 
food demands are described in this article. 



Aatje Knip 
Hildegaarde 14 
3155 vc 
Maasland 

lllustraties: 
A.L. Makken, 
tenzij anders 
vermeld. 

LACERTA 50(6) 219 

De Gouden pad (Bufo periglenes) in Monteverde 

INLEIDING 
Het welkomstbord dat tegenwoordig 
bij de ingang van het biologische reser
vaat Monteverde in Costa Rica staat, 
geeft in duidelijke pictogrammen aan 
welke dieren in dit park tot de belang
rijkste bezienswaardigheden gerekend 
worden. Het zijn de Quetzal (Pharoma
chrus mocinno) en de Gouden pad 
(Bufo periglenes). 
Als je daarna in het gastenboek ver
meldt dat de belangstelling naar kikkers 
uitgaat, dan ontvang je een plattegrond 
met de Iooproute waarop de gids met 
een rood potlood de biotoop van de 
Gouden padden aankruist. 
Zo ging ik in juli 1986 vol verwachting 
op zoek naar een van de zeldzaamste 
paddesoorten ter wereld, die uitsluitend 
op e<:n bepaa1de en geheim gehouden 
vindplaats in Monteverde voorkomt. 
Helaas keerde ook ik, zoals zovele 

Biotoop van de Gouden pad. 

bezoekers, na talloze uren in dit schit
terende park te hebben doorgebracht, 
weer terug naar de ingang van het admi
nistratiegebouw zonder een Gouden 
pad te hebben gezien. Aldaar kan men 
als troost een echtpaar B. periglenes in 
een terrarium bewonderen. Tevens 
kreeg ik te horen dat de padden alleen 
maar in het begin van de regentijd (eind 
april/ begin mei) te voorschijn komen. 
In april 1987 heb ik Monteverde op
nieuw bezocht, waarbij ik de padden 
eindelijk in hun natuurlijke omgeving 
heb kunnen waarnemen. Na 1987 blij
ken ze niet meer in hun biotoop in het 
reservaat te zijn gezien. In april 1990 
ben ik weer naar Monteverde gegaan 
teneinde de situatie te vergelijken met 
de waarnemingen uit 1986 en 1987. In 
dit artikel wil ik mede aan de hand van 
mijn eigen indrukken een portret schet
sen van B. periglenes. 



Bufo periglenes, boven het mannetje, onder het vrouwtje . 
Foto's : C . Hoogeveen. 
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VELDWAARNEMINGEN 
Op 9 april 1987, de eerste dag van mijn 
verblijf in Monteverde, stortregende 
het van de vroege ochtend tot de late 
avond. Het was koud en guur. Net uit 
Nederland gearriveerd en nog vermoeid 
van de inspannende tocht met de huur
auto besloot ik zonder foto-appara
tuur en aileen gewapend met paraplu 
en verrekijker rustig van de tropische 
wereld in het nevelwoud te genieten. 
Bij aankomst in het administratiege
bouw, tevens het biologisch onder
zoeksstation, bleek er een onderzoek 
gaande naar de voortplantingsbiologie 
van de Gouden pad. Dit gebeurde onder 

Ieiding van Martha Crump. Tot mijn 
grote vreugde was een gids bereid mij 
naar een vindplaats te begeleiden. 
Werkelijk in looppas liep hij naar de 
sendero brilliante, het pad dat naar de 
valleitjes leidt waar de Gouden padden 
zich bevinden. Vlak voordat het pad 
naar de vallei afdaalt, stopte de gids en 
vertelde me dat ik hier links het oer
woud in moest gaan en dat daar de pact
den zaten. Zelf liep hij door en ver
dween in de diepte van de vallei. 
In eerste instantie leek de begroeiing 
naast het modderige en glibberige pad 
volledig ontoegankelijk. De onderbe
groeiing bestaat onder meer uit hoog 
opgeschoten kruidachtige planten, gro
te bladplanten zoals Xanthosoma ro
bustum en Gunnera insignis (de paraplu 
voor de arme man), palmen en varens. 
Het geheel kronkelt op een zodanige 
wijze door elkaar heen dat de vegetatie 
vrij ondoordringbaar lijkt. De bomen 
zijn voorzien van mooie bladkruinen 
en fors ontwikkelde plankwortels. 
Door de steeds aanwezige neve! zijn de 
takken van de bomen volledig bedekt 
met mossen, varens, bromelia's en or
chideeen. Na enig onderzoek vond ik 
links van het pad een Iicht platgetreden 
opening waar je alleen kruipend door
heen kon. De vegetatie werd, toen ik 
enige minuten door de slingerplanten 
geworsteld had iets luchtiger. Het 
werd echter ook steeds donkerder ter
wijl de regen maar bleef stromen. Ik 
bleek nu onder een enorme boom te 
staan met een fors ontwikkeld plank
wortelstelsel. Vlak voor de wortels hing 
een boom half hellend in de ruimte, zo
dat er als het ware boven de bodem rond 
de wortels een soort tentje gecreeerd 
was. De afhangende epifyten en de van 
water druipende mossen maakten het 
geheel nog meer besloten. 
De bodem was zwart, en bedekt met af
gevallen en verterend blad. Tussen het 
blad op de 'tentbodem' groeide een 
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lage, kruidachtige plant met behaarde 
en bruin-groene bladeren die het meest 
aan een Episcia-soort deed denken. 
Daartussen waren vijfentwintig Gou
den padden bezig om twee vrouwtjes te 
veroveren. 
Het is nauwelijks te beschrijven welk 
een emotie zo'n eerste ommoeting op
roept. De doodse stilte waardoor je de 
druppels water op het blad hoort vallen 
met zo nu en dan het gonggeluid van de 
Klokvogel (Procnias tricaruncu/ata) op 
de achtergrond, de duisternis om je 
heen en die gouden beestjes aan je voe
ten doen je de koude en regen vergeten 
en maken deze gebeurtenis tot iets on
vergetelij ks. 
De padden waren voornamelijk zicht
baar rond de plankwortels. De helder 
oranje gekleurde mannetjes zagen er 
mager uit. De flanken van een aantal 
beestjes waren duidelijk ingevallen. 
De twee vrouwtjes maakten een gezon
de indruk. Hun huidskleur was totaal 
verschillend van die van de mannetjes. 
Het meest in het oog springend waren 
de felrode vlekken op hun rug. De rest 
van de huidskleur bestaat uit een meng
sel van de tinten olijfgroen, bruin en 
zwart. 

Echtpaar in omklemming. Foto: C. Hoogeveen. 

Tijdens de observatieperiode van ruim 
twee uur bleken de padden zich uitslui
tend met het voortplantingsritueel bezig 
te houden . Aan mijn aanwezigheid be
steedden ze geen aandacht. De manne
tjes probeerden tegelijkertijd op de rug 
van de vrouwtjes te springen. Geduren
de deze trek- en duwpartijen hoorde ik 
een zacht trillend geluid. Uiteindelijk 
lukte het een mannetje zich op de rug 
van een vrouwtje vast te klemmen, 
waarbij hij haar stevig onder de oksels 
vasthield . Het paar werd nog een paar 
maal door andere dieren omgeduwd, 
maar ten slotte verdwenen ze al hop
pend en in amplexus in het struikgewas 
aan de rand van de vindplaats. 
De volgende ochtend bezocht ik bepakt 
met foto-apparatuur de vindplaats op
nieuw. Het was weer een winderige en 
koude dag met stromende regen. Helaas 
bleken er op de vindplaats geen padden 
te vinden te zijn. Na veel zoeken ont
dekte ik aileen een paar mannetjes, 
waarvan de meeste zich diep verscholen 
hadden tussen de plankwortels. De wor
tels bleken met water gevulde holtes te 
vormen. Het oppervlak van het water 
lag ongeveer 40 em onder het niveau 
van de bosbodem. Met een lamp zag je 
heel ver in de diepte aileen de goudge
kleurde neuspunten van de padden. 
Verder waren er op deze vindplaats geen 
poeltjes te vinden. Na heel veel moeite 
is het gelukt een paar padden te fotogra
feren. Helaas was er geen vrouwtje 
meer te vinden. 
Enigszins teleurgesteld ging ik terug 
naar de ingang van het reservaat. Na 
ongeveer vijftig minuten lopen, ontdek
te ik tot mijn vreugde in de begroeiing 
naast het pad (sendero nuboso) een 
echtpaar Bufo periglenes in omklem
ming. De beestjes waren een behoorlijk 
eind verwijderd van hun biotoop. Om 
ze te kunnen fotograferen heb ik ze op
gepakt en op een blad gezet. Ondanks 
deze handeling en het flitsen van de 



Het 'verdwaalde' echtpaar in omklemming. 

Mannetje van de Gouden pad. 
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camera volhardden de dieren in hun 
omklemming. Na enige minuten zette ik 
ze weer in de vrije natuur terug, waarna 
ze gezamenlijk rustig hun weg vervolg
den. 

KARAKTERISTIEK 
VAN DE GOUDEN PAD 
In bet reservaat Monteverde ontdekten 
James Scott jr. en Savage de Gouden 
pad in 1964 voor bet eerst. De laatst
genoemde heeft de pad in 1966 als de 
nieuwe soort Bufo perig/enes (heel hel
dere pad) gedetailleerd beschreven. 
Daarna is er slechts door een paar on
derzoekers (CRUMP, 1989 en FOGDEN & 

FOGDEN, 1982) wetenschappelijke aan
dacht aan de Gouden pad besteed. Bin
nenkort wordt er een overzichtsartikel 
over de voortplantingsbiologie van de 
Gouden pad gepubliceerd (CRUMPet al. , 
1992). In deze paragraaf geefik een aan
tal relevante gegevens weer uit voor
noemde artikelen over de Gouden pad. 
De Gouden pad is een van de zeldzaam
ste paddesoorten ter wereld. Hij komt 
aileen voor in het reservaat Monteverde 
in Costa Rica. De biotoop was tot 1989 
uitsluitend beperkt tot een gebied rond
om Monteverde, in een vallei-achtig 
gedeelte langs de sendero brilliante, op 
een hoogte van 1600 m en op ongeveer 
een uur loopafstand verwijderd van de 
ingang van bet reservaat. Er is nu ook 
een lokatie ontdekt die vee! verder in het 
zuiden van bet reservaat ligt op 1819 m 
hoogte op de berg Ojo de Aqua (CAR
RANZA, 1990). 
De padden zijn bijna het hele jaar on
vindbaar, zodat er over bet grootste 
deel van hun jaarcyclus geen gegevens 
bekend zijn . Aileen tijdens de regentijd 
komen ze gedurende een korte periode 
massaal te voorschijn om zich voort te 
planten. Er bevinden zich dan duizen
den Gouden pad den op de donkere bos
bodem waarbij bet dan opmerkelijk is 
dat er vee! mee·r mannetjes dan vrouw
tjes te vinden zijn. De geslachtsverhou
ding ligt ongeveer op 20:1 (pers . med. 
gids). 
B. periglenes is een gemiddeld grote 
pad. De mannetjes zijn met hun lengte 
van 41 tot 48 mm kleiner dan de vrouw
tjes, die 47 tot 54 mm groot worden. 
Tot de unieke kenmerken van deze pad
desoort behoren de heldere huidskleur 
en het verschil in huidskleur tussen de 
geslachten. SAVAGE (1966) spreekt van 
'geslachtsdichromisme'. Maar de pad
den vallen ook op door bet feit dater een 
aantal anatomische onderdelen voor 
bet produceren en horen van geluid niet 
aanwezig is . Zo beschikt de Gouden pad 
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bijvoorbeeld niet over een kwaakblaas 
en trommelvliezen. De padden lijken 
dus doofstom. Dit betekent ondermeer 
dat de vrouwtjes niet in staat zijn tijdens 
de voortplantingsperiode een mannetje 
te lokaliseren aan de hand van geluids
prikkels. Volgens SAVAGE (1966) speelt 
in bet kader van deze doofstomheid bet 
gezichtsvermogen bij bet onderschei
den van verschillen in helderheid van 
de huidskleur vermoedelijk een belang
rijke rol bij bet onderling herkennen en 
lokaliseren van de partners. 
De mannetjes reageren op bet beetpak
ken door andere mannetjes ook niet met 
bet produceren van een loslaatroep. Ze 
schijnen aileen te beschikken over een 
waarschuwingssignaal dat op een li
chaamstrilling berust. Het is mij niet 
duidelijk of deze lichaamstrillingen 
(DUELLMANN & TRUEB, 1986), indien 
deze door een groot aantal mannetjes 
samen geproduceerd worden, ook 
waarneembaar zijn in de vorm van een 
zacht trillend geluid, zoals ik dat op de 
vindplaats heb gehoord. 
Als de eerste zware regenbuien vallen, 
komen de Gouden padden uit hun 
schuilplaatsen te voorschijn om zich in 
groten getale langs de volgelopen poel
tjes in de vallei te verzamelen. Daar 
wachten ze rustig en stil op de komst 
van een vrouwtje. Zodra er een wijfje 
verschijnt, beginnen de dieren zonder 
een duidelijke hofmakerij direct aan de 
voortplanting. Oat heeft vermoedelijk 
te maken met bet feit dat de onderlinge 
concurrentie groot is. De spaarzaam 
aanwezige vrouwtjes worden werkelijk 
belaagd door de mannetjes. FOGDEN & 

FOGDEN (1982) beschrijven hoe zij een 
vrouwtje urenlang onder zeven tot acht 
partners geklemd zagen zitten, die on
derling steeds probeerden elkaar van de 
rug van bet vrouwtje te trekken. Zodra 
een mannetje zich stevig op de rug van 
een vrouwtje heeft vastgeklemd, ver
dwijnt ze zo snel mogelijk van de ont-

moetingsplaats, en begeeft zich zo snel 
mogelijk naar een poeltje, om daar een 
relatief klein legsel van ongeveer 200-
250 vrij grote eieren te produceren. 
De poeltjes, die tijdens de regentijd 
ontstaan, zijn meestal niet groot. Door 
hun geringe afmeting kunnen ze erg snel 
uitdrogen. Een zelfde poeltje wordt 
vaak ook door meer vrouwtjes gebruikt 
voor bet afzetten van de eieren. Het ver
se regenwater in bet poeltje bevat rela
tief weinig voedingsstoffen. AI deze 
factoren lijken de condities voor een 
optimaie groei van de paddelarven niet 
te bevorderen. CRUMP (1989) toonde 
aan dat de opvallend grote eieren zo veel 
voedingsstoffen bevatten dat de larf bij 
voedselarme milieu-omstandigheden 
dikwijls versneld metamorfoseert en 
met een iets kleinere lichaamsgrootte 
toch levensvatbaar op bet land komt. 
De metamorfose vindt na vier tot zes 
weken plaats. De huid van de jonge pad
jes is donkerbruin met Iichte vlekjes. 

DETOEKOMST 
VAN DE GOUDEN PAD 
Over de Gouden pad boor ik de laatste 
jaren alarmerende berichten. Vanaf 
1987 tot op heden hebben de Gouden 
padden zich niet meer op de bekende 
vindplaats Iaten zien. Gelukkig werd 
de pad onlangs op een lokatie gesigna
leerd die nog niet bekend was. 
CRUMP et al. (1992) melden dat ook an
dere soorten amfibieen de afgelopen ja
ren nauwelijks meer in bet reservaat ge
signaleerd zijn. Deze verontrustende 
ontwikkeling leidt tot een aantal specu
laties over de mogelijke oorzaken van 
deze achteruitgang. 
In 1987 werd de regenperiode na veer
tien dagen gevolgd door een enorm 
droge periode, waardoor bijna aile eie
ren en larven van de Gouden pad ver
droogden. 
Ook denkt men aan een mogelijke in
fectieziekte, een verhoogde uitstoot van 
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Drie mannetjes op de vindplaats. 

zwavelhoudende gassen uit de omrin
gende vulkanen. Ook een verhoging 
van de omgevingstemperatuur van een 
a twee graden wordt als mogelijke oor
zaak genoemd (CARRANZA, 1990). Zelf 
heb ik het idee dat ook het toerisme een 
rol speelt. Monteverde was in 1990 een 
toeristische trekpleister geworden met 
de daarbij behorende ontwikkeling van 
de infrastructuur. De vindplaats van 
1987 was in 1990 geheel vertrapt. 
Om deze red en juich ik het Nederlandse 
initiatief toe om stukken oerwoud in 
Monteverde aan te kopen en te bescher
men. Daarmee kan de Gouden pad, het 
symbool van Monteverde, behouden 
blijven. 

BUFO PERIGLENES IN MONTEVERDE 
Bufo periglenes was observed in 1987 in the Mon· 
teverde reserve (Costa Rica). Some characteristics 

of the breeding behaviour of this toad are discus
sed. The possible extinction of this species is men
tioned. 
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van kwekerij 

naar u thuis! 

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

HUISKREKEL maat 3 maat 4 maat 5 maat 6 maat 7 maat 8 PRIJS lnsekt Expresse Ievert door geheel 
aantar 350 st. 175 st. 12s st. 90 st. 8o st. 10 st. 3,so :=:=:=:=:=======: Nederland, gegarandeerd vers! Huis- en 
::~::: = ~ ~g:~g '!iiiiiii!i!i!!!!i veldkrekels, buffalowormen, wasmotten, 

~aa_n_~_r_x_12~~~~~~~~~~~~~~~~~3~7~~~o~~ hunvliegen en krulvliegen, meelwormen, 

VELDKREK;:: ~ : ~g ::: PR:li ::::d~:N ca. 70 larven PR:~~ ~~~~~~~~~~ ~~O~~:~~It U: 

:~-----------5~,7-s~ MEELWORMEN PRIJs =)@i!i!ii!i!~ Schriftelijk via ons antwoordnummer (geen 
doosjeJinhoud 100 gr. 4,oo !Iii!iiiiiii!!!!! postzegel nodig), of telefonisch, aan de 

4~ ~=!~~llrfOR~:: P;; I ~:~~:.:~~~!~!erd: 
100 gr. 12,oo =i!I!!!!I!i U krijgt aile artikelen goed verpakt 

1~og ~~: ::::g !!!!!!!!!!!!!!!~ thuisbezorgd! Onze verzenddagen zijn 
.......... R .... EG __ E_N_w_o_R_M_E_N_.......;._P_R_IJ-s....ffi)i)f})i!ii!! dinsdag en donderdag; bestelt u op die 

doosjeJinhoud 15 st. 3,00 !!!!!!!{if!. dagen v66r 10.00 uur, dan wordt uw bestel-
~~ ::: 1::: 1!1!i!i!i!1fi! ling dezelfde dag nog afgewerkt. 

l--------45_o_s_t._ss..;..,o_o~:!M1i)i))j) U betaalt direkt aan de bezorger. 
DENDROBEANA woRMEN !i!i!i!i!i!!!!!~ N.B.: vaste verzendkosten per order f 7,50. 

i~lfj~ili~l~l rood/geel-kleurige 250 st. 32,75 doosje/inhoud 15 st. PR~~~ i!)!Ml!i)ii!ii Maar: op aile orders goven f 50,- 10°/o 

= ... 1.1 ... 1.i=!·j:1.i ... 1.i:J.1:1.1:1 .. ::~~:v=~EN 1000 st.;~~;: ;~ s~. ~~·= !i!i!I!I!!~ korting! 
• ==~:EN ca. 100 Sl. p~: ICRECAVIT 

4
50 ~: p= llnsekt Expresse I B. Adema 

fl!fii!i!fiiif!: klein, niet vliegend,kweekportie4,50 mineraallvitamine preparaat, =ifW!Jfif ANTWQQRD~UMMER 1254 
!!I!!!!!!!!!!!!! groot. niet vliegend,kweekportie4,so hersruitbare verpakking 20 gr. 7,5o !f!!i!!!i!i!!! 6900 WB zeve·naar 
·::::::::::;:::: PRIJSLIJST PER 1 OKTOBER 1989; HIERMEE KOMEN ALLE VOORGAANDE ::::;::::::::;:: 

~ Tele~on08360-23415 Bel of schrijf, 
als u nadere informatie wilt! 



J.J. Leunisse 
Kapelstraat 11 
4817 NX Breda 

. Tel. 076 - 71 42 44 

Reptielen . 
Amtibieen 

A HERPETOLOGIE 

TERRA!!!!P 

Terraria · . 
Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

AHERPETOLOGIE het antwoord op a/ uw vragen 
TERRA!!!!P op herpetologisch gebied ... 

Openlngstljden: Aileen op zaterdag van 09.00-17.00 uur of ma-vr na afspraak 


