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Lacerta 
Lacerta is de tweemaandelijkse publikatie van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. De vereniging heeft onge
veer 2000 !eden, waarvan ruim 150 in het buitenland. Voor plaatsing komen in aanmerking artikelen over reptielen, amfibieen, terrariumtech
niek, terrariumplanten en geleedpotigen. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting, gedrag en ecologie. 
De vereniging en het tijdschrift llebben geen winstoogmerk. Medewerkers en auteurs ontvangen geen honorarium. Ovemame van artikelen ai
leen na schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur. 

Aanwijzingen voor auteurs 
Aile correspondentie betreffende hettijdschrift Lacerta via de hoofdredacteur. 
Manuscripten bij voorkeur insturen OP. MS-DOS diskette in WordPerfect zonder opmaakcodes (of anders in een ASCII-hestand) samen met 
twee afdrukken. lndien dit niet mogehjk is, dan in drievoud getyP.t met dubbele regelafstand en brede marge. 
Het manuscript dient niet al eerder gepubliceerd te zijn, of tegelijkertijd elders ter publikatie aangeboden te worden. 
Raadpleeg voor stijl en indeling recente nummers van Lacerta. Na de titel met Nederlandse en wetenschappelijke naam, volgen de naam en het 
adres van de auteur en een korte inleiding. De overige tekst onderverdelen in hoofdstukken met zo kort mogelijke kopjes. Geen voetnoten ge
bruiken. Het artikel beeindigen met een Nederlandse samenvatting, die in het Engels wordt vertaald, en een alfabetische literatuurlijst met aile 
in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven (artikel, boek, verzamelwerk): 
LEEUWEN, F. van, 1984. De Japanse vuurbuiksalamander (Cynops pyrrhogaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42: 230-237. 
MERTENS, R. & H. WERMUTH, 1960. Die Am_phibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main. 
SCHNEIDER, B., 1981. Algyroidesjitzingeri (W1egmann, 1834)- Tyrrhenische Kieleidechse. In: Bohme, W. (red.). Handbuch der Reptilien 
und Amphibien Europas. Band I. Echsen II: 392-401. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden. 
Als illustraties komen in aanmerking goede dia's, zwartwit- en kleurenfoto's, en zwartwit-tekeningen (in zwarte inkt) elk op een apart blad. 
Tekeningen en foto's maximaal op A4 formaat inzenden. De genummerde illustraties dienen elk vergezeld te gaan van een korte tekst als on
derschrift. Vermeld deze teksten op een apart vel. Dia's krijgt u teruggestuurd, overige illustraties aileen op verzoek. Auteurs ontvangen drie 
presentexemplaren, eventueel meer na overleg vooraf met de hoofdredacteur. 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de vereniging omvat onder meer een abonnement op Lacerta (zesmaal per jaar) en het Mededelingenblad (elfmaal per 
jaar). Verenigingsjaar en jaargang !open van oktober tot en met september. De contributie voor 1994-1995 bedraagt /55,00 (Nederland en 
Belgic), /80,00 (elders). 
Adreswijziging, aanmelding, of opzegging (voor I september) bij de ledenadministratie. 
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Bij de voorplaat: De Nevelbosanolis (Norops tropidolepis) 

Verspreiding: 
Beschrijving: 

Biotoop: 

Voedsel: 
Voortplanting: 
Gedrag: 

Terrarium: 

Opmerkingen: 

Berggebieden van Costa Rica en Panama. 
Kop-romplengte tot 5,5 em. Mannetjes zijn van vrouwtjes te onderscheiden 
door hun opvallend dikke staartwortel. 
Nevel- en bergwouden, meestal boven de 1500 m. Leeft op de bodem en de 
eerste twee meter van struiken en Stammen, bij voorkeur tussen dichte be
groeiing. 
Kleine ongewervelden. 
In december vond ik veel jonge dieren, in augustus nauwelijks. 
Overdag aktief. De mannetjes tonen vaak al op jonge leeftijd hun keelzak: ik 
heb diertjes van amper drie em lichaamslengte onderling zien imponeren. 
Deze soort lijkt me op den duur moeilijk houdbaar, aangezien de dieren al 
bij temperaturen boven de 30°C het loodje leggen. Een koele, vochtige om
geving is gewenst. De dieren houden niet erg van zon. 
Meestal hebben deze anolissen een kersenrode keelzak. Het getekende 
exemplaar is afkomstig van 'Las Tablas', in het Nationale Park L' Amistad, 
aan de grens van Panama. Behalve in de kleur van de keelzak wijken de die
reo daar ook af door een wat minder contrastrijke tekening, vergeleken met 
de nevelbosanolissen elders in Costa Rica. Op de tekening is de kop relatief 
klein uitgevallen. 

Tekst en tekening: Peter Mudde 

Uit andere bladen: Droge kikkers en padden 
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McCLANAHAN, L.L., R. RUIBAL, & 
V.H. SHOEMAKER, 1994. 
Frogs and Toads in Deserts. Sci. Amer. 
270 (3) : 64-70. 

Je zou het niet verwachten maar toch 
zijn er kikkers en padden die in woestij
nen Ieven. De huid van amfibieen vormt 
niet bepaald de meest geschikte be
scherming tegen uitdroging. In de prak
tijk is hij zelfs bedoeld om water uitwis
seling (beide kanten op) mogelijk te 
maken. Er zijn een aantal kikkers en 
padden met een aantal bijzondere aan
passingen om de droogte en soms ook 

de hitte van woestijnen het hoofd te 
kunnen bieden. 
Dieren in extreem droge gebieden moe
ten bijzonder zuinig zijn met water 
maar moeten tegelijkertijd toch van 
stikstothoudende afvalstoffen in hun li
chaamsvloeistoffen (afkomstig uit het 
eiwit dat ze eten en atbreken) af zien te 
komen. Vogels en reptielen hebben dat 
probleem opgelost door urinezuur te 
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maken dat siecht opiost in water en als 
een vaste stof geioosd wordt. 
Zoogdieren en amfibieen produceren 
ureum dat uitstekend opiosbaar is in 
water. Woestijnbewonende zoogdieren 
kunnen hun urine extreem geconcen
treerd maken (Australische woestijn
muizen zeifs twintig maal geconcen
treerder dan hun bioed). Amfibieen 
kunnen dat niet en verspeien dus veei 
kostbaar water met bet afvoeren van 
hun overtollige stikstof. Ze hebben ech
ter allemaal een aantal trues voorhan
den. Ais er een emstige droogte heerst 
stoppen ze met de aanmaak van urine: 
de afvaistoffen kunnen zich in hun li
chaamsvloeistoffen ophopen. Boven
dien wordt de wand van hun biaas beter 
doorlaatbaar zodat ze bet water dat zich 
daarin bevindt kunnen terugwinnen. 
Verder kunnen uitgedroogde kikkers en 
padden sneller water opnemen door hun 
huid dan niet-uitgedroogde. Een bar
moon regelt dat. 
Dan zijn er nog heel speciale aanpassin
gen: 
Hyla cadaverina uit de Coiorado-woes
tijn kan 25% van zijn lichaamsgewicht 
ais verdunde urine opslaan en het water 
daaruit weer benutten ais hij bet nodig 
bee ft. 
Bufo punctatus uit bet zelfde gebied 
gaat nog verder: De capaciteit van de 
biaas vormt wei 40% van bet lichaams
gewicht. Bovendien overleeft bet dier 
een verlies van zijn lichaamsvioeistof 
van nog eens 40% (de mens kan maar 
met 10% indrogen, een kameel 20% ). 
Scaphiopus couchi uit bet zuidoosten 
van Arizona is slechts gedurende de vrij 
korte regentijd aktief. Een periode 
waarin ze alles moeten doen, van zich 
voortpianten tot enorm veei eten. 
Daarna graven de dieren zich in en kun
nen zo wei twee jaar overleven. Ze ver
dragen een steeds hogere ureumconcen-

tratie. Naarmate de omringende aarde 
uitdroogt, stijgt de osmotische waarde 
van hun lichaamsvloeistoffen. Zo trek
ken ze zeifs de Iaatste druppei water uit 
de grand. 
De Kururu-chinf (Lepidobatrachus lae
vis) uit Paraguay voigt een andere tac
tiek. Nadat hij onder de grand is ge
kropen maakt hij van zijn huid een 
cocon. Normaal gesproken eet een kik
ker zijn afgestoten huid op. Deze kikker 
doet dat niet maar laat hem in zijn ge
heei om zijn lichaam zitten. Na enkeie 
vervellingen ontstaat een cocon die een 
goede bescherming geeft tegen vocht
verlies. Pas nadat door regenval weer 
voldoende water in de omringende aar
de is opgenomen, ontwaakt de kikker. 
Hij stroopt bet vochtige en zacht gewor
den omhuisei af en eet bet op. 
Onder andere de grijze boomki~er 
(Chiromantis xerampelina) uit Zim
babwe en de groene boomkikker 
Phyllomedusa sauvagei uit Paraguay 
sparen water door hun stikstof overwe
gend als urinezuur te lozen zoals reptie
len en vogels dat doen. Bovendien pro
duceert Phyllomedusa een wasachtige 
substantie in klieren in de huid die bet 
met de achterpoten uitsmeert om ver
damping door de huid tegen te gaan. Of 
bet nog niet genoeg is, kunnen de die
reo hun lichaamstemperatuur enigszins 
reguleren door een vorm van zweten, 
wat natuurlijk wei water kost. Tot slot is 
Phyllomedusa sauvagei ook nog de eni
ge kikkerachtige die water kan opne
men door te drinken. Zo wordt bet na
deel van een met was ingesmeerde huid 
omzeild. Zoekt P. sauvagei gedurende 
de hete dagdelen nog de schaduw op, C. 
xerampelina biijft in de zon zitten. Hij 
ziet kans de hete zonnestralen te reflec
teren door wit te worden. 

Samenvatting: John Boonman 
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Kop van een Malpolon nwnspe.\'.l'ttlcmus. Foto: Arjan van der Lugt 

Een excursie naar Zuid-Frankrijk 

Arjan van der Lugt 
Beukelsweg 69b 
3022 GE Rotterdam 
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IN LEIDI NG 
In het voorjaar van 1993 ben ik samen 
met drie anderen acht dagen (van 30 
april tot 8 mei) in Zuid-Frankrijk ge
weest. We hebben drie gebieden onder
zocht op de aanwezigheid van reptielen 
en amfi bieen. We kwamen tot 19 soor
ten, die ik in dit artikel zal behandelen. 
Ondanks dat onze aandacht voomame
lij k uit ging naar deze dieren, konden 
we nog eens tachtig soorten vogels no
teren, waaronder bijzondere soorten als 
de steenarend, rode patrijs, roodkop
klauwier, hop en verschillende reiger
soonen. Ook orchideeen waren volop te 
vinden zoals de Opluys sphegodes, 

Opluys scolopa.x, Ophrys lutea, 
Limodorwn abortivum, Orchis purpu
rea en de wit-groene variant van de 
Barlia robertiana (vermeld in LAND
WEHR, 1977). In totaal hebben we 14 
soorten orchideeen gedetermineerd. 
In de eerste twee gebieden die we be
zochten, waren we al in voorgaande va
kanties geweest, zodat we ongeveer 
wisten waar we moesten zoeken. Het 
gaat hier om het gebied rond de 
Camargue en het gebied onder 
Perpignan. Het derde gebied bestond 
uit een gedeelte van de Ardeche rond de 
stad Privas. lk zal per gebied de soorten 
behandelen die we er aantroffen. · 
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HET GEBIED ROND DE CAMAR
GUE 
De Camargue is een natuurgebied in 
Zuid-Frankrijk aan de kust van de 
Middellandse Zee. Het gebied ligt ten 
zuiden van de stad Aries tussen de 
Grand Rhone en de Petit Rhone. Het 
landschap bestaat uit rietvelden, gras
land, rijstvelden en vee! meren, waar
van het Etang de Vaccares het grootste 
is. De Camargue is voornamelijk be
kend om zijn vogelrijkdom. Wij hebben 
dan ook in dit gebied het merendeel van 
de tachtig vogelsoorten waargenomen. 
Onze eerste camping lag ongeveer 25 
kilometer ten noorden van de Camar
gue, bij het plaatsje Montfrin aan de ri
vier de Gardon. Tijdens ons verblijf wa
ren er verder geen kampeerders, zodat 
we in staat waren het terrein grondig te 
onderzoeken op de aanwezigheid van 
reptielen en amfibieen. Hier deden we 
onze eerste waarnemingen. Onder 
plankjes vonden we drie exemplaren 
van de zuidelijke ondersoort van de 

lAcerta lepida op de vlakte van La Crau. 

36 

Gewone Pad ( Bufo bufo spinosus). De 
dieren hadden rode ogen en vrij stekeli
ge wratten. De Muurhagedis ( Podarcis 
muralis) en een Smaragdhagedis 
(Lacerta viridis) zagen we aan de ran
den van de camping in het hoge gras. 
En 's avonds hoorden we Zuideuropese 
boornkikkers (Hyla meridionalis) en 
Groene Kikkers ( Rana perezi) uitnodi
gend kwaken. 
In de drie dagen die we hadden uitge
trokken voor dit gebied was het weer op 
het eerste gezicht niet gunstig. Het was 
zwaar bewolkt met soms wat zon en 
ook enkele buien. Toch bleek deze 
weersgesteldheid goed genoeg voor 
vee! waarnemingen. 
De eerste dag zijn we de Camargue in
gegaan. In de buurt van St. Gilles von
den we vee! Zuideuropese Boornkik
kers in het gras langs irrigatieslootjes. 
Deze soort onderscheidt zich van de 
Boomkikker (Hyla arborea), die onder 
andere in Nederland voorkomt, door het 
ontbreken van een duidelijke zwarte 

Foto: Aljan van der Lugt 
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streep over de flanken. Dit onderscheid 
is overigens voor jonge dieren niet al
tijd even duidelijk. In de Camargue 
hebben wij namelijk veel jonge 
Zuideuropese Boomkikkers gezien die 
eveneens een zwarte streep over de 
flanken hadden lopen. De zwarte streep 
is wei korter en minder scherp omlijnd 
dan bij de normale boomkikker. 
De Zuideuropese Boomkikkers lieten 
zich goed zien door voorzichtig langs 
de slootkant te lopen zodat ze voor je 
voeten uitsprongen. Merkwaardig ge
noeg zagen we de Boomkikkers nauwe
lijks op de rietstengels die in de sloot 
groeiden. Groene Kikkers waren ook 
volop te vinden langs de irrigatiesloot
jes. De Groene Kikkers in de Camargue 
behoren tot de soort Rana pe rezi 
(SCHOUTEN, 1980). Vroeger be
schouwde men de Iberische Meerkikker 
( Rana perezi) als een ondersoort van de 
Grote Groene Kikker ( Rana ridibunda), 
die ook in ons land voorkomt. 
De Adderringslang (Natrix maura) 
komt ook voor bij de irrigatieslootjes. 
We zagen een dier doodstil op de bo
dem van een sloot liggen. De zig-zag 
streep op de rug bleek in bet water beter 
tot uitdrukking te komen dan op bet 
land. Meer Adderringslangen zagen we 
bij een bouwvallig huisje langs de Petit 
Rhone, waar we zes Adderringslangen 
vonden onder plastic deksels. De dieren 
waren vrij klein, niet Ianger dan 40 em, 
en scheidden bij bet oppakken een stof 
af die afschuwelijk ruikt. Hoewel bet 
niet zo sterk is als dat van Ringslangen 
( Natrix natrix), is bet misschien vol
doende om predatie door bepaalde 
zoogdieren te voorkomen. Onder ander 
afval lagen twee Traps Iangen ( Elaphe 
scalaris) van meer dan een meter lang. 
De slangen waren niet te vangen: de 
dieren waren zeer snel en duidelijk niet 
zonder lashandschoenen te pakken, zo
dat uiteindelijk slechts een korte ken
nismaking met deze dieren overbleef. 

Twee dagen later hebben we deze plek 
weer aangedaan in de hoop nu wei een 
Trapslang te vangen. Maar door bet 
warme weer vonden we geen enkele 
slang onder bet afval. De 
Adderringslangen lagen te zonnen 
langs de randen van een poeltje en de 
Trapslangen konden we niet vinden. 
Wei zagen we een jonge Hagedisslang 
( Malpolon monspessulanus) die aan bet 
jagen was langs de verweerde muren 
van bet huisje. Zodra bet ons in de gaten 
kreeg, school bet dier steeds in dezelfde 
spleet om vervolgens vrij snel de jacht 
weer te hervatten. Uiteindelijk vonden 
we nog een zeer fraai getekend vrouw
tje van de Adderringslang. Dit exem
plaar had, in tegenstelling tot de andere 
Adderringslangen bij bet poeltje, duide
lijke gele lengtestrepen, wat bet dier 
een zeer contrastrijk uiterlijk gaf. AR
NOLD et al. ( 1978) vermelden trouwens 
deze kleurvariant van de Adderring
slang. Het blijkt dus dat binnen een 
populatie de Adderringslang variabel 
kan zijn. Verder vonden we nog in de 
buurt van Aigues-Mortes, aan de rand 
van de Camargue, vier Hazelwormen 
(Anguisfragilis) onder een plaat bout in 
de wegberm. 
Een ander interessant gebied dat ten 
oosten van de Camargue ligt, is de vlak
te van La Crau. Deze steenvlakte die 
bekend is om zijn bijzondere vogels, is 
voor reptielen- en amfibieenlietbebbers 
de moeite waard voor een bezoek. 
Langs de weg die naar de vlakte leidt, 
vonden we onder grote stenen 
Parelhagedissen (Lacerta lepida): twee 
juvenielen en een volwassen beest. De 
drie Parelhagedissen waren nog erg 
koud, zodat we ze goed konden fotogra
feren. Deze Parelhagedissen vertoon
den duidelijk een dreighouding. Bij bet 
te dicht benaderen van de beesten ren
nen ze niet weg maar heffen ze hun kop 
op en sperren hun bek wijd open. Dit 
gedrag heb ik nooit eerder gezien, ook 
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Pelodytes ptmctarus, gevonden onder een steen. 

niet bij andere Lacerta-soorten. lets 
verder, langs dezelfde weg, ontdekten 
we in de wegberm een Hagedisslang 
van ongeveer een meter. De slang lag te 
genieten van de spaarzame momenten 
dat de zon door de bewolking heen 
brak. Ondanks dat de Hagedisslang nog 
nauwelijks tijd had gehad om zich op te 
warmen, bleek het fotograferen nog niet 
mee te vallen. De slang bleef maar 
draaien en beet herhaaldelijk, maar uit
eindelijk lukte het ons toch hem ook 
voor de camera te krijgen. Verder zagen 
we nog op de vlakte van La Crau een 
paartje tegen elkaar liggende Smaragd
hagedissen en vee! Muurhagedissen bij 
een parkeerplaatsje. 
In de zomer van 1992 zijn we in het de
partement Herault geweest,dat ten wes
ten van de Camargue ligt.Het landschap 
is glooiend en stenig met vee) veedrink
poeltjes en stapelmuurtjes: een ideaal 
biotoop voor reptielen en amfibieen. Zo 
hebben we er vorig jaar Hazelskinken 
(Chalcides chalcides) gezien. Dit leek 
ons een goede reden om het gebied dat 

Foto: Arjan van der Lugt 

ten noorden van de stad Montpellier 
ligt, te bezoeken. Op de plaats waar we 
de Hazelskinken zagen, vonden we nu 
een Parelhagedis en een Groengestipte 
Pad ( Pelodytes puncratus) onder stenen 
die waren gebruikt voor een vuurplaats. 
De Parelhagedis was een vrouwtje: het 
dier had namelijk een vrij smalle kop. 
Ze vertoonde dezelfde dreighouding als 
de Parelhagedissen van La Crau. Met de 
vondst van de Groengestipte Pad was ik 
zeer ingenomen. In de voorgaande va
kanties in Frankrijk heb ik het dier nooit 
kunnen vinden. Ook niet in Noord
Frankrijk waar de Groengestipte Pad 
tot vlak aan de Belgische grens moet 
voorkomen (SPARREBOOM, 198 1). 
Misschien is deze pad vrij schaars in 
Frankrijk en leeft hij ook tamelijk ver
borgen. 
Bij de plaats StMartin de Londres heb
ben we nog een aantal poelen onder
zocht op de aanwezigheid van reptielen 
en amfibieen. Het was opvallend dat 
elke poel zijn eigen samenstelling van 
soorten had. Zo was er een poe) waar al-
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leen een grote populatie Meerkikkers 
zat, terwijl een paar honderd meter ver
der een schijnbaar identieke poe! aileen 
werd bewoond door Rugstreeppadden 
(Bufo calamita). In een andere poe! in 
dit gebied vonden we Zuideuropese 
Boomkikkers en een Marmersalaman
der (Triturus mannoratus) dje eitjes aan 
het afzetten was tegen waterplanten. 
Het gebied rond de poe! en was ook zeer 
interessant. Zo vonden we er de Hage
disslang en troffen we onder een rots
blok een gele schorpioen aan. De gele 
schorpioen was zo traag dat we het dier 
met behulp van een takje op een rots
blok konden zetten om het beter te be
kijken. De laatste poe! die we bezoch
ten, zat vol Yinpootsalamanders (Tritu
rus helveticus) en zeer grote kikkervis
sen, die zeer schuw waren. Het feit dat 
hier geen Meerkikkers zaten en de 
staartpunt van de meer dan I 0 em lange 
larven puntvormig was doet vermoeden 
dat het om larven ging van de Spaanse 
Knoflookpad ( Pelobates cultripes). 

HET GEBIED ONDER PERPIGNAN 
Het tweede gebied dat we bezochten in 
deze excursie was de streek onder de 
stad Perpignan. Dit gebied dat aan de 
voet van de uitlopers van de Pyreneeen 
Iigt, is waarschijnJijk het soortenrijkste 
gebied van Frankrijk. Zo komt er bij
voorbeeld met zekerheid de Schijf
tongkikker (Discoglossus pictus) en de 
Muurgekko (Tarentola mauritanica) 
voor en misschjen de Wipneusadder 
(Vipera latastei). Deze adder zou, vol
gens een Fransman uit deze streek die 
redelijk wat verstand van reptielen en 
amfibieen bleek te hebben, nog voorko
men tegen de Spaanse grens. Een paar 
jaar geleden raakte ik ge"interesseerd in 
deze streek na het Iezen van een paar 
oude maar boeiende Lacerta-artikelen 
(KUYTEN, 1951 en WEZEMAN, 1959). 
De auteurs beschreven het gebied rond 
de badplaats Argeles-sur-Mer en zagen 
er haast aJle soorten die er voorkomen. 
Ik was zeer benieuwd wat er anno 1993 
nog over was van deze soortenrijkdom. 

Psammodromus algirus zonnend in een wegbenn. Foto: Arjan van der Lugt 
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Niet ver van Argeles-sur-Mer, bij het 
plaatsje Villelongue-dels-Monts, lag 
onze camping. Het plaatsje ligt aan de 
voet van de Pyreneeen aan de rivier de 
Massane, die vanuit de bergen naar de 
Middellandse Zee loopt. In het dorp za
gen we op een muurtje twee Muurgek
ko's en veel Muurhagedissen. De 
Muurhagedissen waren hier veel klei
ner dan de Muurhagedissen die we veel 
boger buiten het dorp aantroffen. Dit 
deed ons vermoeden dat het bier ging 
om de Spaanse Muurhagedis (Podarcis 
hispanica) die bier tangs de 
Middellandse-Zeekust voorkomt. 
Volgens ARNOLD et al. ( 1978) zouden 
bij de Spaanse Muurhagedis de dorsola
terale strepen duidelijker zijn dan de 
vertebrale streep, en zou de keel be
grensd zijn met kleine vlekjes. Bij de 
meeste Muurhagedissen waren de dor
solaterale strepen inderdaad sterker ont
wikkeld dan de vertebrate streep. De 
Iichte keel begrensd met kleine stippen 
hebben we niet kunnen constateren, 
daar we de dieren niet gevangen heb
ben. FERWERDA (1987) concludeert dat 
in gebieden waar beide soorten voorko
men er duidelijke biotoopverschillen 
zijn tussen de Spaanse Muurhagedis en 
de Muurhagedis. Het voorkomen van 
de Spaanse Muurhagedis zou zich be
perken tot de dalen, terwijl de 
Muurhagedis in de hogere delen voor
komt. Dit bevestigt ons vermoeden dat 
er in Villelongue Spaanse Muurhage
dissen Ieven. Zeker zijn we er echter 
niet van, aangezien de determinatie te 
veel problemen geeft. Het was trou
wens duidelijk te merken dat de dieren 
in de paartijd zaten; de mannetjes wa
ren druk bezig vrouwtjes te Iokken en 
indringers te verjagen. Bovenop het 
muurtje bij de camping zagen we twee 
parende (Spaanse) Muurhagedissen. 
Het mannetje beet het vrouwtje in de 
flank en kronkelde zijn staart om de 
hare, om vervolgens meer dan tien mi-

nuten in deze hooding te blijven liggen. 
Meer Muurgekko's kwamen we tegen 
op de rotswanden langs de Massane. 
Deze zeer vlugge hagedissen lagen 
's ochtends te zonnen op de kale rotsen. 
Ze waren zwart getekend met smalle, 
Iichte dwarsbanden die naar de staart 
toe het duidelijkst zijn. Opvallend was 
dat veel dieren last hadden van rode 
mijten die zich vast beten aan de poten 
en tussen de tenen. Bij een te dichte be
nadering schoten ze in rotsspleten waar 
ze nooit ver vanaf lagen. Verder zagen 
we er nog een jonge Hagedisslang en 
een Parelhagedis, die zich, evenals de 
Muurgekko's, ophielden aan de rand 
van rotsspleten. 
De Algerijnse Zandloper ( Psammo
dromus algirus) komt bier ook voor. Ze 
Ieven in de wegbermen en in de dicht
begroeide gebieden tangs de rotswan
den van de Massane. We vonden ze ook 
in de buurt van Millas langs de rivier de 
Tet. Langs een zandwal, waar een kolo
nie bijeneters zich had gevestigd, zaten 
de dieren tussen de dichte begroeiing. 
Ook jonge Zandlopers troffen we er 
aan. Deze dieren hadden in tegenstel
ling tot de adulten een opvallend rode 
staart. Door het warme weer en de 
voortdurende waakzaamheid van de 
Zandlopers bleek fotograferen niet mee 
te vallen. 
Meer geluk kregen we toen we bij de 
oevers van de rivier de Tet kwamen. Tot 
onze grote vreugde zagen we daar 
Schijftongkikkers. Deze soort die in 
Europa zijn grootste verspreiding heeft 
in Spanje, komt in Frankrijk alleen in 
het gebied rond Perpignan voor. Ze za
ten samen met lberische Meerkikkers 
langs de verschillende poelen in de ri
vierbedding. De dieren zijn evenals de 
lberische Meerkikkers zeer schuw: ze 
verraden zich enkel door een pions in 
het water. Met een schepnet waren we 
toch in staat een aantal dieren te vangen 
door op goed geluk uit te halen over de 
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Juveniel exemplaar van Hyla meridiana/is in de Camargue. Foto: Henk van Harskamp 

Natrix maura met gele lengtestrepen. Foto: Henk van Harskamp 
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plaats waar de kikkers de bodem in do
ken. Twee varianten zaten in ons net: de 
gevlekte vorm en een uniform roodbrui
ne vorm. lets verder zagen we de larven 
van de Schijftongkikker. Op een plek 
langs de oever zag het zwart van de zeer 
kleine kikkervisjes. De larven van de 
Schijftongkikker worden tot de kleinste 
van Europa gerekend (ARNOLD et al. , 
1978). 
De laatste dag in dit gebied hadden we 
gepland voor een bezoek aan de bergen 
achter Villelongue. Op de Col de 
l'Ouillat zouden Aspisadders (Vipera 
aspis) en eventueel de Wipneusadder 
voorkomen. De Pyreneeen zijn bier vrij 
laag: de toppen bereiken een boogte van 
maximaal 1000 meter. De hoogste berg 
is de Pic du Canigou van 2784 meter 
die je vanaf de camping kan zien, maar 
deze berg ligt een stuk verder naar het 
westen. Het gebied rond de Col de 
l' Ouillat bestaat uit een grillig land-
schap met veel rotsformaties, bos en 

langs de stran-den en de Algerijnse 
Zandloper bewoonde de stapelmuurtjes 
landinwaarts. Kuyten vond 42 jaar gele
den maar twee Muurhagedissen terwijl 
wij zeer veel Muurbagedissen hebben 
gezien (ook vorig jaar) en vrij weinig 
Algerijnse Zandlopers. Het lijkt erop 
dat Muurbagedissen toenemeo terwijl 
de Zandlopers afnemen. 

HET GEBIED ROND DE STAD 
PRIVAS 

bloemenweitjes. Ondanks intensief 
zoeken konden we geen adders vinden. 
We p1gen , wel &eer veel Muurhagect;s
sen die op, alle rotsep en ~~nen in bet 
landschap aanwezig_ waren. 's Avonds 
hoordeo we 'eeq vertrouwd geluid: bet 
geluid v'an een.koor RugstreeJ?padden. 
Met ee.\1 'Z,aklantaa7n 'gewapend konden 
w2 de padden 'lpk.aijseren. 2e -zaten op 

"' een•.stl!\ IJouw!and in een aantal onder- "" 
- ~..: -~9~~au:esporen. . - ,. 

De laatste twee dagen van onze excur
sie hebben we doorgebracht in bet de
partement Ardeche in de buurt van de 
stad Privas. Onze camping was gelegen 
ten noorden van Privas bij bet plaatsje 
St.Fortunat-sur-Eyrieux aan de rivier de 
Eyrieux. In tegenstelling tot de bergen 
achter Villelongue zijn de bergen in di!, 
gebied minder grillig. De toppen die 
een boogte halen van ongeveer 800 me
ter zijn voomamelijk bedekt met bossen 
en weiden. De rotsformaties van de 
Pyreneeen zijn- in dit deel van de 
Ardecbe nauwelijk& terug te vinden. 
Behalve naar bet gebied rond bet plaats
je St.'Forfunat he5ben we nog een dag
tocbt gemaa.Kt naar bet Plateau du 
Coiro11 dat ongev'eer op 700 meter 
boogte ligt, ten zmden." van de stad 
Privas. Met name de rand van dit 
Plateau is herpetolpgisch • interessant1 
Zeer talrijk w...as de S~aragdllagedis.-Zd 
wafen · oorif te vincfen op goed be~ 
groeide plaatsen; zoals 11wegberlnen;,' 
~bosranden en rivierbeddingen. ze .wll:
ren ook te vinden bij de rivierbeddfug 
van de Eyrieux-, vlak bij de camping 
waar ze sarnen met de Muurhagcilis 
voorkomen. De fuannetjes van ""de. 
Smaragdhagedis wate.p.. ·z~r fel gete-

1 !.'~ In heF aigemeen viel bet resultaat van 
"' ~ cmW:Zoel(actie l}iet tegen: veel soorfen 

die" 1rurrEN (1951) en WEZEMAN 
(1959) bescbreveQ, waren nog te vin-

, den. Ee o:;.sbort <lie met name Wezeman · 
J ~ ·d' s~r fillPj!f· oeschreef, namelijk de 
~.~ ~ S.p an&'e f.Zaridlope~ (Psamf!lodromus 
~- ~-4{~'hispcJ/iC;,:!J. kollQ~n .... wij niet 'vinden. 
~R - --gp~v?qglcj~ar h~~ ik, ze: niei_ gezien. 
~~~ Volge.ns ~be1de auteurs' waren de 
~:!"4' ~ ---; 2 ~ Zanaloaers d~ mees algemene hagedis-
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- s·en in dit geOied. De Spaanse 
Zandloper was met name te vinden 

~ kend. Bij bet zonneQ s i:lk ae helb1a\i:.\fe 
keel goed af fegen de.:grpene vegetatie: 
De rivierbedcilng van ~d~'Eyri,.eux buis 
vestte niet all~en Smaragdbagedissen. 
en Muurhage-dissen,- maai ook oe 
Adderringslang. Een dier zagen we van 
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Gevlekte variant van Discoglo.1·sus pictus langs de ri vier de Tet. 
Foto: Henk van Harskamp 

Tabel. Overzicht van de waargenomen soorten. 

Wetenschappelijke naam 

Salamandra salamandra 
Tritum.1· marmoratus 
Tritums helveticu.\· 
Discoglossu.1· picfll.\' 
Pelodytes pm1cta111s 
Bufobufo 
Bufo calami to 
Hylameridionalis 
Rana perezi/ridibmula 

Tarentola mauritanica 
Psammodromus algin1.1· 
Lacerta lepida 
Lacerta viridis 
Podarcis muralis 
Anguis fragilis 
Malpolon monspes.wlanu.1· 
Coluber viridij7avu.1· 
Elaphe sea/oris 
Natrix mmtra 

A = Het gebied rond de Camargue 
B = Het gebied onder Perpignan 
C = Het gebied rond de stad Privas 
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Gebied Aantal 
-

c I 
A I 
A,C > 15 
B 3 
A I 
A 3 
A,B >5 
A >50 
A,B,C >25 

B > 10 
B 7 
A,B 8 
A,B,C >25 
A,B,C >75 
A 4 
A,B 4 
c I 
A 2 
A,C > 10 

een rotswand afglijden, richting rivier. 
Yerder zagen weer 's ochtends, midden 
in de zon, een Yuursalamander 
(Salamandra salamandra terrestris). 
Het dier stond roerloos in een klein 
stroompje dat uitmondde in de Eyrieux. 
Het is een volkomen raadsel waarom 
het dier actief was. De Yuursalamander 
is namelijk uits luite nd een nachtdier. 
Misschien was het dier larven aan het 
afzenen in het stroompje. 
Op zoek naar Aspisadders, die we niet 
konde n vinden, deden we bij het 
Plateau du Coiron onze laatste waarne
ming: een Geelgroene Toornslang 
(Coluber viridiflavus). Het dier schoot 
zeer snel weg in de dichte begroeiing. 
Met dit beeld kwam er een einde aan 
ons verblijf in Z uid-Frankrijk. 

AN EXCURSION TO THE SOUTH OF 
FRANCE 
Herpeto logical observations were made over a 
period of e ight days in three areas of southern 
France. The places vis ited included the 
Camargue, the area below Perpignan and the 
surroundings of the town of Privas. T he 19 
species we saw, are described in this article 
and are mentioned in the accompanying table . 
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Bastaardvorming tussen ondersoorten van de 
Griekse landschildpad (Testudo herrnanni) 

IN LEIDING 
Van de Griekse Landschildpad worden 
op dit moment twee ondersoorten er
kend. De weste lijke ondersoort, die 
vroeger Testudo hermanni robertmer
rensi heette, heet nu Testudo hermanni 
hermanni en de oostelijke, die vroeger 
Testudo hermanni hermanni heette, 
heet nu Testudo hermanni boettgeri 
(BOUR, 1987). T. h. hermanni komt 
voor in Zuid-Frankrijk, Corsica, Italie, 
Spanje en op de Balearen. T. h. boettge
ri leeft in de Balkan. 
In het voorjaar van 1992 is vanuit de 
Nederlandse Schi ldpaddenvereniging 
het initiatief gelanceerd om voor diver
se soorten schildpadden zogenaamde 
stamboekprojecten op te zetten. Ook 

Teswdo hermanni: buikschild van hybride-vorm. 

voor de westelijke ondersoort van de 
Griekse landschildpad bestaat een 
stamboekprogramma. Met stamboek
projecten wordt getracht voor de fok 
geschikte dieren bij elkaar te brengen 
en de onderlinge verwantschap vast te 
leggen, zodat zo nodig zo veel mogelijk 
inteelt kan worden vermeden. Ook voor 
de westelijke ondersoort van de Griekse 
landschildpad bestaat een stamboek
programma. Uitgangspunt voor dit en 
de andere fokprogramma 's is verder dat 
uits luitend raszuivere dieren aan een 
dergelijk proj ect mee kunnen doen. 
Daarnaast kunnen deelnemers onder
ling dieren uitwisselen zodat er zoveel 
mogelijk fokparen kunnen worden sa
mengesteld. 

Foto: J. Bruckers 
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Testudo hermanni: hybride-vorm. Foto: J. Bruekers 
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Yoordat houders van T. h. hermanni aan 
het stamboekproject mee kunnen doen, 
is het van belang te weten of de indivi
duele dieren uit een groep ook werke
lijk tot die ondersoort behoren. Recent 
is geconstateerd dat men ook met krui
singen te maken kan krijgen (MAYER, 
1992). Meestal is het niet eenvoudig 
deze bastaardschildpadden te herken
nen. Dit artikel probeert daarvoor een 
handreiking te zijn. 

NAKWEEKDIEREN 
Enkele j aren geleden heeft een liefheb
ber in Duitsland drie nakweekschild
padden aangeschaft. Yerteld werd dat 
het nakweek was van T. h. hermanni. 
Direct bij de overdracht viet op dat de 
zwarte banden op het buikschild uitzon
derlijk breed waren. Het geslacht van 
de dieren kon pas na enkele maanden 
met zekerheid worden bepaald. Helaas 
is niet meer te achterhalen van welke 
ondersoort de respectievelijke ouder
dieren waren. 

KENMERKEN 
Onlangs heeft een Duitse schildpadden
kenner, Frank Florak uit Heinsberg, de 
dieren bekeken. Na bestudering was hij 
er zeker van dat het geen raszuivere 
schildpadden waren. Deze conclusie is 
op drie aspecten gebaseerd: de maten 
van het smalle gedeelte van de femora
le en de pectorale schi lden (zie teke
ning: BI en BIJ), de vorm van de zwarte 
tekening op het buikschild, en het ge
slacht van de schildpadden. 

MATEN VAN HET BUIKSC HILD 
Een van de kenmerken waarin de on
dersoorten zich van e lkaar onderschei
den, is het verschil in grootte tussen het 
smalle gedeelte ("brug") van de pecto
rale en femorale schilden (zie ook de te
kening). Bij T. h. hermanni is de brug 

Plastronschilden van Tesrudo hermanni: l . gu
lare; 2. humerale; 3. pectorale; 4. abdominale; 
5. femorale; 6. anale. 
81: brug tussen femorale schilden, 811: brug 
tussen pectorale schilden. 

tussen de femorale schilden (BI) groter 
dan de brug tussen de pectorale schil
den (BII). Bij T. h. boettgeri is dat j uist 
omgekeerd (80 UR, 1987). 
Om na te gaan of deze verhoudingen 
te gebruiken zijn om bastaarddieren 
te herkennen, is een klein onderzoekje 
gehouden. Bij dit onderzoek waren 
in totaal 4 1 T. h. hermanni, 4 1 T. h. 
boettgeri en de drie bovengenoemde 
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nakweekschildpadden betrokken. De 
kleinste schildpad had een carapaxleng
te van tien em. 
Van al deze schildpadden is de lengte 
van de beide bruggen BI en BII opge
meten. De verkregen getallen zijn per 
dier op elkaar gedeeld, zodat per schild
pad een bepaalde waarde werd verkre
gen (BI + BII dus). Deze waarden wer
den over de respectievelijke groep 
gemiddeld. In onderstaande tabel is het 
resultaat in cijfers uitgedrukt. 

Gemiddelde waarde (BI + BII). 

Testudo hermanni hermanni 
Testudo hermanni boettgeri 
Bastaarden 

1,55 
0,84 
0,83 

BOUR ( 1987) geeft voor T. hermanni 
boettgeri 0,81 (36 Griekse dieren) en 
0,87 (30 Joegoslavische dieren) en voor 
34 Franse T. hermanni hermanni 1,65. 
Dit overzicht rechtvaardigt al de stet
ling dat de drie nakweek-schildpadden 
zeker niet tot T. h. hermanni behoren. 

TEKENING VAN HET BUIKSCHILD 
Een van de opvallendste kenmerken van 
T. h. hermanni is de tekening op bet 
buikschild (plastron). Bij deze westelij
ke ondersoort zijn dat twee zwarte ban
den in de lengterichting van bet buik
schild. Het oostelijke ras (T. h. 
boettgeri) vertoont op bet buikschild 
bijna altijd een vlekkenpatroon. Bij de 
eerder genoemde nakweekschildpad
den is bet plastron bijna geheel zwart. 
De scheiding in de lengterichting tussen 
de "zwarte banden" is erg smal, smaller 
dan wat normaal bij T. h. hermanni 
wordt aangetroffen. Toch komen de 
kleurcontrasten van deze drie schild
padden overeen met die van T. h. her
manni, al overheerst bet zwarte pig
ment. 

HET GESLACHT 
Naarmate de nakweekschildpadden ou
der werden, nam ook de mate van 
agressiviteit toe (pers. med. Van 
Lierop ). Deze karaktertrek is kenmer
kend voor de oostelijke ondersoort, al
dus Florak. Bovendien merkte hij op 
dat de kruisingen tussen ondersoorten 
van T. hermanni vrijwel altijd mannelij
ke dieren opleveren. De nakweek
schildpadden blijken alle drie mannen 
te zijn. Dit zou een extra aanwijzing 
kunnen zijn dat we met bastaarden te 
maken hebben. Helaas kon deze stelling 
niet verder onderzocht worden omdat er 
niet voldoende materiaal beschikbaar 
was. 

CONCLUSIE 
Het lijkt aannemelijk dat de drie Duitse 
nakweekschildpadden bastaarden zijn. 
Ze bezitten de tekening van de ene on
dersoort en de maten van de andere. 
Ook bet geslacht lijkt te wijzen in de 
richting van bastaardering. Voor een 
stamboekprogramma zijn deze schild
padden dus niet geschikt. 

DANKWOORD 
Hierbij wil ik Frank Aorak, Lauran van Lierop 
en Ron Peek bedanken voor hun waardevolle 
medewerking aan dit artikel. 

HYBRIDIZATION BETWEEN TESTUDO 
HERMANN/ SUBSPECIES 
It is accepted that hybrids between the two re
cognized subspecies ofT. hermanni exist. The 
hybrid form differs in some characteristics 
from either of the two parental forms. The size 
of the "bridges" between the pectoral and fe
moral shields and pigmentation of the plastron 
can be used to identify T. hennanni hybrids. 
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Dreigende Pacifische Varaan (vrouwlje). Folo: F.Grim 

Rene Kok 
Merellaan 43 
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Varanus indicus: systematiek, observaties, 
terrariumervaringen en kweek 

INLEIDING 
Op 28 juni 1990 kocht ik bij een hande
laar drie jonge varanen die hij Varanus 
karlschmidti noemde. Een unieke koop, 
zo verklaarde de handelaar mij. De 
diertjes waren door een bekende van 
hem in Nieuw-Guinea gevangen. 
Ondanks het feit dat de j onge varanen 
er erg slecht uitzagen, kocht ik ze tach. 
Ze waren prachtig getekend en zeer le
vendig. Na enkele maanden extra zorg 
waren de staartwortels weer gevuld en 
waren de ribben van de dieren niet meer 
te zien. Een gebroken poot en kaak wa
ren genezen en oogontstekingen had ik 

met succes behandeld met Terramyci
nezalf. Met Flagyl (40 mg per kg li
chaamsgewicht) had ik de varanen be
handeld tegen flagellaten. Na de 
moeilijke beginperiode groeiden de die
ren voorspoedig. Op dit moment, janu
ari 1994, hebben de mannetjes een tota
le lengte van respectievelijk I 05 em en 
130 em en is het vrouwtje 90 em lang. 
Nadal de dieren hun eerste vervelling 
achter de rug hadden, began ik te twij
felen aan de juistheid van de naam V. 
karlschmidti. De dieren leken namelijk 
zeer vee) op juveniele exemplaren van 
de Pacifische Varaan, Varanus indicus, 
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die afgebeeld staan in een hoek van HO
SER (1989). Aileen hadden mijn dieren 
grijze stippen op het schedeldak in 
plaats van gele stippen terwijl V. karl
schmidti geen spikkels op het schedel
dak heeft. De gele stippen op de rug wa
ren iets minder fijn en stonden wat 
verder uit elkaar. Bij mijn varanen viel 
de voor tweederde helderblauw ge
kleurde tong erg op. Als de dieren ouder 
worden, wordt de tong geleidelijk don
kerblauw. Na het lezen van een artikel 
van HORN ( 1977) was ik ervan over
tuigd dat mijn dieren geen exemplaren 
van V. karlschmidti waren. In dit artikel 
beschrijft Horn dat Mertens drie exem
plaren van V. karlschmidti onderzocht 
heeft uit het oosten van Nieuw-Guinea 
en dat deze dieren een rode tong hadden 
met twee kleine zwarte puntjes aan het 
eind, terwijl V. indicus uit dit gebied een 
gele tong heeft. De V. karlschmidti die 
Horn zelf verzorgt, hebben een vlees
kleurige tong met witte puntjes aan het 
eind. Nu mijn varanen volwassen zijn 
en voor nakomelingen hebben gezorgd 
zijn vergelijkingen pas goed te maken. 
Ik kreeg pas zekerheid over de juiste 
naam van mijn dieren nadat Horn zowel 
mijn volwassen exemplaren als mijn 
nakweekdieren had gedetermineerd. 
Enerzijds moest hij mij teleurstellen, ik 
had geen V. karlschmidti maar V. indi
cus, waarschijnlijk afkomstig van de 
Solomoneilanden, aangezien SPRACK
LAND ( 1992) vermeldt dat daar dieren 
voorkomen met een blauwe tong. 
Anderzijds feliciteerde Hom mij met de 
unieke geboorte van de jonge varanen. 
Tot nu toe wordt er bij hoge uitzonde
ring met grote varanensoorten ge
kweekt. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 
V. indicus komt in lndonesie voor op 
Halmahera, Ambon, Seram, Obi, Buru, 
de Talaud- en Aru-eilanden. Verder 
komt hij voor op de Marianen, de 

Carolinen, de Marshall-, Palau- en 
Solomoneilanden, op Nieuw-Guinea en 
in het uiterste noorden van Australie 
(Cape York, Queensland en Northern 
Territory). De populaties van de 
Marshall- en Palaueilanden en de 
Carolinen zijn ingevoerd om ratten- en 
muizenplagen te bestrijden (McCOID & 
HENSLEY, 1991). Helaas is dit experi
ment mislukt. Bij later onderzoek op 
het eiland Ifalik (westelijke Carolinen) 
bleek dat het voedsel van deze water
minnende varaan hoofdzakelijk bestond 
uit kleine hagedissen, landkrabben, kui
kens, wilde vogels en af en toe een rat. 
Momenteel wordt er fel op deze varaan 
gejaagd vanwege zijn predatie op de 
Cocosnootlandkrab en op hoenderkui
kens. De Japanse wezel bleek een beter 
biologisch wapen tegen ratten. 
Sindsdien is het aantal varanen fors af
genomen (UCHIDA, 1966). De observa
ties van McCOID & WITIEMAN (1993) 
tonen aan dat V. indicus in zijn voedsel
zoekgedrag erg opportunistisch is. Zij 
onderzochten het gedrag van deze soort 
op de Marianen en zagen dat het dieet 
werd belnvloed door de lokale omstan
digheden. Kleine varanen met een kop
romplengte van minder dan 20 em 
zochten hun voedsel op de grond. Hun 
magen bevatten eieren van skinken, 
landkrabben en insektenlarven. Bij 
mijn nakweekdieren zag ik een verge
lijkbaar voedselzoekgedrag als de die
reo in de zomermaanden in het buiten
terrarium verbleven. De bodem van dit 
verblijf bestaat uit een 30 em dikke laag 
van zand, turf en bladeren. Hierin werd 
altijd intensief gezoeht naar kleine in
sekten, regenwormen, pissebedden en 
slakken. Het was verbazingwekkend 
om te zien hoe de varanen toch vaak 
kleine prooidieren wisten op te sporen. 
In het eerste levensjaar zag ik de jonge 
V. indicus weinig zonnen en vaak waren 
ze verscholen in de bodembedekking. 
Daarom vond ik het belangrijk om in de 
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bodem een extra bademverwarming 
aan te brengen. De varanen met een 
kap-romplengte van meer dan 20 em 
bleken op de Marianen hun jachtgedrag 
meer af te stemmen op voedseldieren 
baven de grand. De magen van deze 
dieren bevatten boambewanende gek
ko's zoals Hemidactylus frenatus en 
Hemidactylus Lugubris en andere klei
nere gewervelde dieren. Ook werd ge
zien dat grotere exemplaren vogelnes
ten leegroofden. Op het eiland Guam 
heeft de laatst avergebleven populatie 
Marianenkraaien erg te lijden van deze 
varanen. Zowel de eieren als de jongen 

Jonge varanen, nakweek. Foto: R.Kok 
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worden geroafd. Om bij de nesten te 
komen moeten de varanen sams wei 15 
m hoog in bomen klimmen. In het terra
rium verblijven de dieren pas na ander
half jaar meestal boven de grand. Als ze 
volwassen zijn komen ze aileen op de 
grand als er voedsel aangebaden wordt. 
Overdag bevinden de varanen zich 
meestal baven in het terrarium, dat een 
hoogte van 200 em heeft. WITIEMAN 

(1993) zag dat tijdens een vulkaanuit
barsting midden jaren tachtig op Pagan 
de bevalking het eiland moest verlaten 
terwijl de varanen in staat waren te 
overleven door zich over de in het water 
drijvende sintels te verplaatsen. Ze aten 
in deze periode dade opgezwallen vis
sen die in het water tussen de sintels 
dreven. Door McCOID & WITIEMAN 

(1993) en McCOID & HENSLEY (1991) 
werd waargenomen dat de varanen zich 
aanpasten aan menselijke bewaning 
want regelmatig werd gezien dat de die
ren zich rand de huizen voedden met 
slachtafval dat door de bewoners van 
het eiland Guam werd weggegooid. 
Ook roofden ze eieren en kuikens van 
de daar gefokte hoenders. Zoetwater
meren, rivieren en andere vochtige de
len van het tropische bas varmen het 
voorkeursbiotaop van V. indicus. Op het 
eiland Guam bevindt zich een plateau 
waar een grate populatie V. indicus 
voorkomt. Op dit plateau is niet in aile 
seizoenen zoetwater vaorradig. Hier 
kunnen de dieren aileen drinken als het 
flink geregend heeft en de kalksteen
holtes van het plateau tijdelijk met wa
ter gevuld zijn. Hier blijkt volgens mij 
uit dat V. indicus een dier is met een 
groat aanpassingsvermogen. NEUGE
BAUER ( 1973) vermeldt dat het bestand 
van V. indicus op vee! plaatsen is terug
gelopen als gevolg van het invoeren van 
de Zuid-Amerikaanse reuzenpad (Bufo 
marinus), wiens gif voar deze varaan 
dodelijk is. Ook in Australie is in som
mige gebieden bijna de hele populatie 
van V. indicus verdwenen na het invoe
ren van deze padden. Zelf heb ik ooit 
een V. indicus (KOK, 1992) verloren 
doordat ik het dier een door mij per on
geluk gedode pad (Bufo bufo) had gege
ven. De varaan spuwde de pad, nadat 
hij hem had doorgeslikt, direct weer uit. 
Het mocht echter niet meer baten. Het 
dier kwam in ademnood en overleed 
korte tijd later. 
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ONDERSOORTEN 
Drie jaar geleden werden er in 
Nederland een vrij groot aantal exem
plaren van deze varanensoort aangebo
den. Ook in Amerika en Duitsland kwa
men de dieren omstreeks die tijd in de 
handel. Het betrof waarschijnlijk aileen 
dieren die afkomstig waren van de 
Solomoneilanden. Ze komen op de vol
gende eilanden voor: Bougainville, de 
Shortlandeilanden, Rendova, Santa 
Isabel. Guadalcanal. Nggela, Savo. 
Malaita, Rennell, San Christobal. Ugi. 
Olu. Malau, Kolombangara en Gizo. 
Vol gens MERTENS ( 1942) zou een en
demische ondersoort Varanus indicus 
spinulosus op het eiland San Jorge 
voorkomen. Van deze ondersoort is 
echter maar een exemplaar bekend. het 
type-exemplaar. Een tweede onder
soort. Varanus indicus kalabeck is be
kend van het eiland Waigeo, een eiland 
dat ten noordwesten van Nieuw-Guinea 
ligt. Ook deze ondersoort is bekend van 
slechts een type-exemplaar. Branden
burg (pers. med.) onderzocht tien exem
plaren afkomstig van Waigeo en trof 
geen significante verschillen aan met V. 
i. indicus. De drie ondersoorten onder
scheiden zich van elkaar door de be
schubbing van de nek. V. i. spinulosus 
heeft kleine fijne stekelige nekschub
ben en een Iichte tong. V. i. kalabeck 
heeft nog kleinere schubben die minder 
scherp zijn en verder uit elkaar staan. 
De tong is geelwit gekleurd. V. i. indi
cus heeft dicht op elkaar staande zachte 
nekschubben en de tong is voor twee
derde zwart of blauwachtig van kleur. 
De maxi male lengte die V. i. indicus kan 
bereiken is 180 em (Horn, pers.med. ). 
Het lichaam is tamelijk slank, de staart 
is afgeplat. Bij opwinding kan de staart 
zijwaarts als een veer opgerold worden. 
Mogelijk verhoogt dit de vluchtsnel
heid bij gevaar. Als de varanen in hun 
schuilplaats liggen, is de staart ook 
meestal opgerold. V. indicus kan zijn 

staart ook gebruiken als hulpmiddel bij 
klimmen zoals dat ook bekend is van de 
Smaragdvaraan (Varanus prasinus). V. 
indicus heeft een tamelijk puntige kop. 
Het verschil tussen V. indicus en 
Varanus jobiensis, de geldige naam 
voor wat vroeger V. karlschmidti was. 
is de overgang van romp naar kop. Bij 
V. jobiensis is er een duidelijke nek aan
wezig, gescheiden van de romp. 
Volgens Horn ( 1977) heeft V. jobiensis 
een meer slanke, hoekige en kleinere 
kop dan V. indicus die iets massiever en 
ronder is. De poten van V. indicus zijn 
relatief kort, waardoor hij op de korte 
afstand een hoge snelheid kan ontwik
kelen. Aan de lange tenen zitten scher
pe lange nagels. In de kaken bevinden 
zich tamelijk lange en scherpe tanden. 
Een beet kan behoorlijke schade aan
richten. Na de beet volgt meestal direct 
de kauwreflex, waardoor de schade aan 
het gebeten lichaamsdeel nog aanzien
lijk kan toenemen. Als manier van ver
dedigen kan V. indicus behoorlijk hard 
met zijn staart slaan en kan hij de in
houd van zijn darmen legen, wat be
hoorlijk stinkt. 

KLEUR 
De varanen zijn zeer variabel van kleur, 
maar wat ze aile gemeen hebben, is de 
zwarte grondkleur en de gestippelde 
rug, poten en staart. Volgens SPRACK
LAND ( 1992) komen er ook dieren voor 
met een lichtblauw gebandeerde staart. 
De staart van mijn nakweekdieren is 
Iichtgeel gebandeerd. De stippen kun
nen wit, creme, geel en groenachtig van 
kleur zijn. De dieren die uit het oosten 
van het verspreidingsgebied afkomstig 
zijn, hebben ver uit elkaar staande cre
mekleurige stippen, terwijl dieren die 
uit bet westen van het verspreidingsge
bied afkomstig zijn zeshoekige clusters 
van stippen hebben welke geel van 
kleur zijn. Zelf zag ik een dier met zes
hoekige witte clusters in de dierentuin 
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van Parijs (Jardin des Plantes). Volgens 
de verzorger kwam het dier uit het 
meest westelijke deel van zijn versprei
dingsgebied. V. indicus afkomstig van 
Queensland en het zuidelijke deel van 
Nieuw-Guinea heeft grote geelgroene 
stippen. Enkele vormen uit het westelij
ke deel van Nieuw-Guinea hebben weer 
grotere stippen waar zich turquoise rin
gen om bevinden. De schubben op de 
kop glimmen wat, dit wordt echter min
der naarmate de dieren ouder worden. 
Mijn dieren hebben een grijs gespikkel
de schedel en een vaal geelgroen ge
spikkelde rug en staart. De staart is van
af het uiteinde voor tweederde 
gebandeerd. De keel is, evenals de on
derkaak, vooral in de paartijd prachtig 
oranje gekleurd. Ook mijn nakweekdie
ren hebben al vanaf de geboorte een 
prachtige oranje keel. De buikzijde is 
vaalgeel van kleur. De keel van het 
mannetje is feller oranje van kleur dan 
die van het vrouwtje. Van V. jobiensis 
bestaat zelfs een zwarte vorm, die zwart 
en fijn geel gestippeld is op rug en po
ten, en die een prachtig helderblauwe 
staart heeft met felrode keel. Deze die
ren worden ook wei roodkeelvaranen 
genoemd. Twee jaar geleden had het 
reptielenhuis "de Oliemeulen" zo'n uit
zonderlijk mooi dier in de collectie. 

HET TERRARIUM 
Het terrarium dat ik aanvankelijk voor 
de drie jonge importdieren bouwde, had 
als afmetingen 80x40x40 em (lxbxh). 
Het werd verwarmd door twee spotjes 
van 40 W. Op de bodem lag schelpen
zand en tevens waren er vele schuil
plaatsen. Het terrarium werd twee maal 
verruild voor een groter verblijf. Het 
terrarium waar nu de drie volwassen 
dieren in verblijven heeft als afmetin
gen 300x 130x260 em (lxbxh). Op de 
bodem liggen oude kranten. Deze kun
nen vaak en makkelijk verwisseld wor
den omdat de varanen veel en vaak ont-

lasting produceren. De geur van de ont
lasting is zeer onaangenaam. 
Dagelijks wordt de waterbak, die een 
inhoud van anderhalve liter heeft, ver
verst. Drie maal per week kunnen de 
varanen zich in een grote emmer hele
maal onderdompelen, wat ze ook graag 
doen. Vele stevige takken en dikke tou
wen zorgen voor de nodige klimgele
genheid. In het verblijf bevinden zich 
zeven schuilplaatsen die gemaakt zijn 
van PVC-pijpen. 's Nachts worden bij 
voorkeur de meest nauwe schuilplaat
sen opgezocht. Als enige beplanting 
staat er een grote Ficus benjamini in het 
terrarium. De luchttemperatuur in het 
verblijf varieert 's nachts tussen l6°C 
en 20°C en overdag tussen 24 oc en 
27°C. In het verblijf is een radiator van 
de centrale verwarming aanwezig; bier
hoven zijn roosters aangebracht waarop 
de varanen zich kunnen opwarmen. 
Tevens hangt er in het terrarium een 
spot van 125 W. Het verblijf kan als ta
melijk droog worden omschreven. 
Omdat er steeds vechtpartijen ontston
den tussen een van de mannetjes en het 
vrouwtje, heb ik van half mei tot begin 
september 1993 dit mannetje in een bui
tenterrarium geplaatst dat een inhoud 
heeft van drie kubieke meter. In dit bui
tenverblijf had ik in het najaar een pro
bleem met de bijverwarming waardoor 
de temperatuur op een nacht daalde tot 
6°C. Volkomen verstijfd vond ik het 
dier in zijn nachthok. Gelukkig scheen 
de zon die ochtend zodat het dier zich 
goed kon opwarmen. Na een uur zon
nen liep hij weer monter rond en dezelf
de middag at hij weer. De varaan heeft 
er geen schadelijke gevolgen aan over
gehouden. 

VOORTPLANTING 
Op 28 november 1992 kreeg ik van 
Walhout een vrouwtje in fokleen. De 
beide mannetjes hadden direct veel in
teresse in dit vrouwtje, wat zich uitte in 
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het van kop tot teen betongelen van de 
nieuwkomer. Toch nam ik pas op 14 
maart 1993 de eerste geslaagde paring 
waar. Daarvoor had het vrouwtje geheel 
onverwacht omstreeks eind februari 
1993 voor het eerst eieren gelegd. Bij 
het opruimen van de ontlasting vond ik 
namelijk vijf verwrongen eieren in de 
ontlasting van een van de mannetjes. Jk 
was hierdoor totaal verrast. Het vrouw
tje was namelijk niet echt dik geweest. 
Wei hadden de mannetjes in die periode 
bijzonder vee! interesse voor het 
vrouwtje gehad. Waarschijnlijk konden 
ze ruiken dat het vrouwtje eieren moest 
Jeggen. Op 15 april 1993 zag ik een ge
slaagde paring. Het paargedrag duurde 
vijf dagen. De mannetjes probeerden 
afwisselend, al tongelend het vrouwtje 
in de nek te bijten om vervolgens te 
proberen met haar te paren. Als ze wer
kelijk paringsbereid was tilde ze haar 
staart op en kon het tot een geslaagde 
copulatie komen. De werkelijk paring 
duurde dan slechts 30 sec. Na 10 tot 15 
ritmische pompbewegingen van het 
mannetje was de paring afgelopen. 
McCOID & HENSLEY ( 1991) zagen wit
de V. indicus op het eiland Guam een 
gelijksoortig paargedrag vertonen. 

Beide mannetjes paarden in het voor
jaar 1993 met het vrouwtje. Op 25 mei 
1993 Jegde het vrouwtje zeven eieren. 
Deze keer verwachtte ik de eieren. Het 
dier had al tweeeneenhalve week niet 
meer gegeten en vertoonde duidelijk 
graafgedrag. Toch was ik verbaasd, 
want ik had tot dan toe steeds gedacht 
dat v. indicus maar een keer per jaar ei
eren legt. 
McCOID ( 1993) vermeldt dat er twee 
legsels per jaar geproduceerd kunnen 
worden. Dit was ook de reden dat ik een 
derde legsel niet verwachtte en dus 
weer te laat was. Ook dit keer had een 
van de mannetjes weer aile eieren te 
pakken. Een vierde legsel bestaande uit 
zeven eieren dat drie maanden na het 
derde legsel kwam heb ik wei kunnen 
redden . In het wild werden door BAL

SA! ( 1990) paringen gezien in april en 
juli: dat was respectievelijk tijdens het 
hoogtepunt van het droge seizoen en 
aan het begin van het natte seizoen. Ook 
zag hij paringen in januari als de droge 
tijd begint. De waarnemingen van 
Balsai zijn weer in tegenspraak met die 
van WIKRAMANAKE & DRYDEN 

( 1988) die paringen van september tot 
januari zagen. Misschien zou men hier 
uit kunnen afleiden dat V. indicus zich 
het hele jaar door voortplant en niet aan 
een bepaald seizoen gebonden is. 
Voorlopig heb ik het idee dat onder ter
rariumomstandigheden in Nederland 
het voorjaar de dieren tot paargedrag 
aanspoort. WIKRAMANAKE & DRYDEN 

( 1988) hebben ontdekt dat paringen 
plaatsvonden als de geslachtshormoon
spiegel bij de vrouwtjes het hoogst was. 
De zeven eieren van het tweede legsel 
werden door het vrouwtje in een grote 
met turf gevulde speciekuip gelegd op 
27 mei 1993. De tijd tussen de paringen 
en het leggen van de eieren bedroeg on
geveer vijf weken. Een ei was van het 
begin af aan erg slap en bleek dan ook 

Volwassen mannelijke V. indicus. Foto: F. Grim onbevrucht te zijn. De zes overgebleven 
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eieren werden in een vochtig turfmeng
sel gelncubeerd. Het was de bedoeling 
om de temperatuur rond de 30°C te 
houden. De thermostaat bleek echter 
voor vrij grate temperatuurschomme
lingen te zorgen. De temperatuur in de 
stoof schommelde tussen 26°C en 
34°C. In de derde maand van de incuba
tieperiode draaide ik per ongeluk aan de 
knop van de thermostaat zodat de tem
peratuur in de stoof behoorlijk opliep. 
Drie dagen later bleek de temperatuur 
opgelopen te zijn tot 43°C. Toch ont
wikkelden de eieren zich de laatste twee 
maanden voorspoedig. Op 20 oktober 
1993 kropen er na 151 dagen zes prach
tige jonge miniatuurvaraantjes uit de ei
eren. Het was een hele klus voor de jon
gen om uit het ei te komen, de eischaal 
is namelijk zeer taai en dik. Als gevolg 
van deze dikke eischaal is het schouwen 
van de eieren tijdens de incubatieperio
de, om te kijken of ze bevrucht zijn, niet 
mogelijk. Volgens mij moeten de jonge 
dieren kemgezond zijn om dit karwei te 
kunnen klaren. De eieren vertonen vele 
scheurtjes als de jongen uitgekomen 
zijn. De eieren hadden een gemiddelde 
lengte van 6,3 em en een gemiddelde 
breedte van 3 em. Het gewicht heb ik 
niet van het begin af aan bijgehouden, 
maar van het vierde legsel heb ik de ei
eren gewogen na twee maanden. Het 
gemiddelde gewicht was 43 gram. Bij 
WESIAK ( 1993 ), die ook met V. indicus 
heeft gekweekt, woog een bevrucht ei 
na twee maanden 28 gram. Bij Wesiak 
bedroeg de incubatieperiode 173 dagen, 
bij mij was deze 23 dagen korter. De re
den hiervoor is misschien het feit dat 
Wesiak de eieren constant incubeerde 
bij 28,5°C en dat de gemiddelde incu
batietemperatuur van mijn eieren boger 
lag. Bij Wesiak kwam van een legsel 
van 25 eieren slechts een ei uit. 
Dejonge varanen waren prachtig zwart
geel gestippelde dieren met een mooie 
helderblauwe tong. Direct na de ge-

boorte heb ik ze in een terrarium zonder 
schuilmogelijkheden geplaatst zodat ze 
steeds mijn huisgenoten en mij zagen. 
Ik hoopte hiermee te bereiken dat de 
jonge varanen snel aan mensen zouden 
wennen en misschien in de eerste perio
de van hun Ieven wat minder schuw 
zouden zijn. Om te voorkomen dat het 
vierde legsel weer door de mannetjes 
zou worden opgegeten heb ik het 
vrouwtje een maand na het leggen van 
het derde legsel apart gezet. Op 5 de
cember 1993 legde ze zeven eieren die 
na een incubatieperiode van 182 dagen 
allemaal uitkwamen. De temperatuur in 
de broedstoof varieerde van 28°C tot 
30°C. 
Een maand later wilde Walhout zijn 
vrouwtje weer terug hebben. Het dier 
was weer zwanger en heeft in april 
1994 in Tilburg vijf eieren gelegd. Het 
is mij tot op heden nog niet gelukt om 
een nieuw fokvrouwtje te vinden. 

YO EDSEL 
De volwassen dieren krijgen bij mij als 
hoofdvoedsel eendagskuikens, muizen, 
v lees en af en toe kattevoer. Het nadeel 
van het voeren van kattevoer uit blik, 
evenals het voeren van vis, is het feit dat 
de dieren zeer dunne stinkende ontlas
ting produceren. SPRACKLAND ( 1992) 
beschrijft in zijn boek dat V. indicus 
slecht voedseldieren met haren of veren 
verdraagt en dat daardoor spijsverte
ringsproblemen kunnen ontstaan. Dit 
heb ik bij mijn dieren nooit kunnen con
stateren. In de zomer worden ook huis
jesslakken gegeven. AI het vlees wordt 
rijkelijk bepoederd met Gistocal. In het 
drinkwater doe ik tweemaal in de week 
per liter 20 druppels vitamine AD3 
(Davitamon AD3 aquosum, 3000 
I.E./ml). De nakweekdieren aten als 
eerste voedsel kattevoer en twee weken 
later pas de eerste insekten (krekels en 
meelwormen) en nestjonge muizen. De 
jonge dieren krijgen op dezelfde manier 
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Eieren van V. indicus. Foto: R.Kok 

Gistocal en vitamine AD3 als de vol
wassen dieren. De opfok van de jonge 
V. indicus gaat probleemloos. 

SLOTOPMERKINGEN 
Het vrouwtje heeft in 1993 in vier Jeg
sels 24 eieren gelegd. Het grote pro
bleem is te voorkomen dat de eieren 

door de mannetjes worden opgegeten 
daar nestelgedrag zoals graatbewegin
gen, onrustig door het verblijf lopen en 
voedselweigering vaak njet waar te ne
men is. Gelukkig ben ik nu op de hoog
te van de voortplantingscyclus van mijn 
vrouwtje zodat ik haar tijdig kan schei
den van de mannetjes. 
Ik ben echter zeer tevreden met het re
sultaat van het tweede en het vierde leg
sel. Het kweken met deze middelgrote 
varanensoort behoort nog steeds tot de 
grote uitzonderingen. Hopelijk komt 
daar in de toekomst verandering in. 

Jonge V. indicus aan het zonnen. Foto R.Kok 

DANKWOORD 
lk wil Jan Walhout, directeur van reptie len
huis "de Oliemeulen" te Tilburg, bedanken 
voor het in fokleen geven van zijn vrouwtje. 
H.G. Horn wil ik bedanken voor het ter be
schikking stellen van de benodigde publika
ties en de adviezen voor het schrijven van dit 
artikel, en mijn dochter Daphne dank ik voor 
haar geduld en het vele typewerk. 

TAXONOMY, HUSBANDRY AND BREE
DING OF VA RANUS !ND!CUS 
Three specimens of Varanus were purchased 
from an animal dealer in 1990. Although these 

Jonge Pacifische Yaraan . Foto: R.Kok specimens were sold as V. karlschmidti (cur-
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rently called V. jobiensis) they were later iden
tified as V. indicus based on the tongue colour; 
this being red or flesh-coloured in V. jobiensis 
and blue or yellow in V. indicus. V. indicus 
can reach a total length of 180 em, and has a 
quite variable colouration. The background 
colour is always black and the feet, tail and 
back speckled, but the speckles may be white, 
creme, yellow or greenish in colour. The 
throat and under-jaw are orange, particularly 
during the breeding season. 
The V. indicus were originally kept in a 
80x40x40 em (lxbxh) terrarium. The size of 
the terrarium was increased as the animals 
grew, they are now kept in a 300xl30x260 em 
terrarium that offers many options for clim
bing and hiding. The temperature varies be
tween 24°C to 27°C during the day and I6°C 
to 20°C during the night. These reptiles produ
ce a great deal of faecal material, thus newspa
per is used as the substrate because it is easily 
replaced. The V. indicus are fed day-old
chicks, mice, meat and sometimes cat food. A 
vitamin and mineral supplement is given with 
the meat, and vitamin AD3 is added to the 
drinking water. Newly hatched specimens ini
tially receive only cat food; after two weeks 
insects and "pinkie" mice are also fed. The 
young also receive a vitamin and mineral sup
plement and Vitamin AD3 in the water. 
A newly received female was placed with the 
males in November 1992. The males imme
diately displayed interest in the female. Five 
destroyed eggs were found in the faecal matter 
of one of the males around the end of February 
1993, although the fi rst successful copulation 
was not observed until March. Both males co
pulated with the female during the spring of 
1993, but one of the males had to be removed 
from mid-May until September because of 
fighting with the female. A second clutch, 
consisting of seven eggs laid in May, was re
moved for artificial incubation. A third clutch 
was again eaten by one of the males. The fe
male was removed one month after the third 
clutch was laid to protect the anticipated 
fourth clutch from the males. The fourth 
clutch, consisting of seven eggs, was laid on 5 
December 1993; this was also removed for ar
tificial incubation. 
The eggs were incubated in a humid peat-mix. 
The incubator temperature generally varied 
between 26°C to 34°C during incubation of 
the six fertile eggs in the second clutch of 
eggs. The temperature was accidentally raised 
to 43°C for a short period during the third 

month, however all six eggs hatched after a 
period of 151 days. The fourth clutch of eggs 
was incubated between 28°C and 30°C, and 
all seven hatched after 182 days. Development 
of the young V. indicus proceeded satisfactori
ly. 
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Vogelspinnen 

IN LEIDING 
Vogelspinnen zouden wei een meter 
groat kunnen worden, en een beet moet 
absoluut dodelijk zijn. Dergelijke on
waarheden dragen bij aan het negatieve 
imago van vogelspinnen, dat nog eens 
wordt versterkt door griezelfilms als 
Arachnophobia. Het is hoog tijd om 
eens een aantal misverstanden recht te 
zetten. 

WAT IS EEN VOGELSPIN? 
Allereerst is een vogelspin een echte 
spin. Het lichaam bestaat uit een kop
borststuk en een achterlijf, die via een 
dunne steel met elkaar zijn verbonden. 

Jeukhaar van het achterlijf van een vogelspin, ca. I OOx vergroot. 

56 

Het kopborststuk draagt twee paar 
monddelen (gifklauwen en pedipalpen), 
vier paar looppoten en maximaal acht 
ogen. Het achterlijf heeft spintepels aan 
het uiteinde. 
Spinnendeskundigen of arachnologen 
rekenen aileen de ca. 800 verschillende 
soorten van de familie Theraphosidae 
tot de echte vogelspinnen. Deze zijn 
over het algemeen nogal groat. 
Daarnaast onderscheiden ze zich van 
andere spinnen door kenmerken als de 
vorm van de spintepels, gifklauwen, 
pootklauwtjes en beharing op de uitein
den van de paten. De acht ogen van een 
vogelspin zijn klein en Iiggen op een 
heuveltje op de voorrand van het kop
borststuk. De spintepels kunnen zo lang 
zijn dat ze een extra stel pootjes lijken. 

TARANTULA 
Vogelspinnen worden in Engelstalige 
Ianden vaak " tarantula" genoemd. Deze 
naam werd oorspronkelijk aileen ge
bruikt voor een wolfspin uit Zuid
Europa, die onder andere in de buurt 
van de ltaliaanse stad Taranto voor
komt. Deze wolfspin is met zijn lengte 
van ongeveer 2,5 em in verhouding tot 
vogelspinnen vrij klein en hij is beslist 
niet gevaarlijk. De ltalianen geloofden 
echter dat de dood na een beet alleen af
wendbaar was door het uitvoeren van 
een wilde dans, de tarantella. Pas later 
is de benaming "tarantula" overgesla
gen op vogelspinnen, die nu eveneens 
ten onrechte verdacht worden van een 
dodelijke giftigheid. 

PROOIEN 
Vogelspinnen worden geacht vogels te 
eten, hun naam zegt het al. Inderdaad 
zal een vogelspin best wei eens een 
klein vogeltje eten. Zoiets kan in de 
achttiende eeuw in de tropen zijn waar
genomen en vervolgens verwerkt tot af
beeldingen in boeken. Europeanen kre
gen hierdoor de indruk dat er "ginds" 
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enorm grote spinnen bestaan die uitslui
tend vogels eten: vogelspinnen dus. 
In werkelijkheid Ieven vogelspinnen 
vooral van insekten, zoals kakkerlak
ken, krekels en sprinkhanen. Wanneer 
ze de kans krijgen eten ze ook wei an
dere kleine dieren, zoals muizen, kik
kers, hagedisjes of vogeltjes. Sommige 
soorten vogelspinnen vangen hun 
prooien door bedachtzaam rond te lo
pen en goed te letten op trillingen die 
wijzen op een naderende prooi. Deze 
wordt vervolgens met een bliksemsnel
le beweging overmeesterd. Andere vo
gelspinnen opereren vanuit zelf gegra
ven tunnels, samengesponnen bladeren 
of holten in bomen. Vogelspinnen rna
ken geen web zoals bijvoorbeeld een 
kruisspin dat doet. Wei gebruiken ze 
spinsel voor bet maken van eicocons en 
voor het bekleden van schuilplaatsen. 

NEDERLANDSE VOGELSPINNEN 
Echte vogelspinnen komen in 
Nederland niet in de vrije natuur voor. 
Vaak wordt bet begrip "vogelspin" ech
ter ook in een breder verband gebruikt, 
namelijk voor alle spinnen met gifklau
wen die als een knipmes van achteren 
naar voren open klappen. Bij de meeste 
soorten spinnen scharnieren de gifklau
wen van het midden naar opzij. 
Dergelijke vogelspinnen komen wei in 
Nederland voor. Het gaat om de zoge-

~~~~~------- q~ 
~,L------ llopborabluk 

Bouw van een vogelspin. 

naamde mijnspinnen of aardspinnen 
met een lichaamslengte van nog geen 
l ,5 em. Deze spinnen brengen hun hele 
Ieven onder de grond door. Ze maken 
een web in de vorm van een omgekeer
de sok. Het "been" hiervan zit in de bo
dem. De "voet" ligt over de grond. 
Insekten die over de "voet" lopen, wor
den van binnenuit dood gebeten en naar 
binnen getrokken. De gaten die zo ont
staan, worden weer dicht gemaakt. 
Zelfs voor ervaren arachnologen is het 
moeilijk een mijnspin te vangen. Eerst 
moet er een "voet" worden gevonden, 
en vervolgens moet men enkele tiental
len centimeters diep graven om bij de 
spin te komen. 

b 

Bouw van twee typen gifklauwen bij spinnen: 
a) van achteren naar voren bewegend; b) van 
het midden naar opzij bewegend. 

GROOTIE 
De Nederlandse "vogelspinnen" stellen 
dus niet veel voor. Maar hoe zit het met 
hun tropische soortgenoten? De groot
ste vogelspin is Theraphosa leblondi uit 
bet noorden van Zuid-Amerika. Het li
chaam van deze spin kan een lengte be
reiken van zo'n 10 em, waarbij de span
wijdte met gestrekte poten ongeveer 25 
em bedraagt. Meestal houdt een vogel
spin de poten echter gebogen. Zelfs de 
grootste vogelspin kan dan nog heel 
comfortabel op een ontbijtbordje zitten. 
Het bestaan van griezels van meer dan 
een meter groot is nooit aangetoond. 
Mensen die beweren dergelijke mon
sters gezien te hebben zijn doorgaans 
erg geschrokken bij een ontmoeting 
met een ( vogel)spin. Hierdoor kan bet 
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dier in hun gedachten veel grater zijn 
geworden dan bet in werkelijkheid was. 
Ook worden wei krabben en andere die
reo voor spinnen aangezien. Overigens 
hebben veel mensen ook zonder angst 
al moeite met bet schatten van afmetin
gen. Probeer bijvoorbeeld zelf eens uit 
bet hoofd te zeggen hoe groot een rijks
daalder of een briefje van tien is en 
meet bet dan na. 

DODELIJK? 
Angst voor vogelspinnen zal in elk ge
val gedeeltelijk worden ingegeven door 
bet idee dat ze dodelijk giftig zijn. In 
films waarin Tarzan en James Bond de 
hoofdrol vervullen wordt de indruk ge
wekt dat een beet genoeg is om onmid
dellijk bet Ieven te Iaten. Bij echte vo
gelspinnen valt dat nogal mee. Het gif is 
niet zo sterk en veroorzaakt meestal 
slechts een pijnlijke zwelling, net als bij 
een steek van een bij of wesp. Alleen 
mensen die allergisch zijn voor vogel
spinnegif moeten zich niet te vaak Iaten 
bijten. Het gif is echter bedoeld om 
prooien te doden. Mensen zijn geen 
prooien, en worden aileen in geval van 
nood gebeten. Vogelspinnen kunnen 
wei lelijke wonden veroorzaken, waar
bij infectie met allerlei ziekteverwek
kers op kan treden. 
Enkele andere soorten spinnen zijn veel 
giftiger dan vogelspinnen. Maar zelfs 
bij een beet van deze soorten is de kans 
om te sterven voor een gezonde val was
sene klein. Berucht zijn vooral enkele 
giftige soorten die in de leefomgeving 
van mensen voorkomen, zoals de 
Australische "Sidney funnel web spi
der" die holletjes graaft in achtertuin
tjes, en de Amerikaanse Zwarte Wedu
we die zich graag verstopt tussen de 
oude bloempotten in de garage of in toi
letgebouwtjes. In tegenstelling tot wat 
veel mensen denken is de Zwarte We
duwe slechts klein, en heeft ongeveer 
de grootte van een kruisspin. 

GEHEIM WAPEN 
Wie een vogelspin tegenkomt hoeft dus 
niet erg bang te zijn voor bet gif. Men 
kan beter uitkijken voor een ander wa
pen. Sommige soorten hebben namelijk 
haartjes op bet achterlijf, voorzien van 
scherpe puntjes en weerhaakjes. Een 
bange vogelspin kan de haartjes met de 
achterpoten van bet achterlijf afborste
len. De haartjes zijn niet giftig. Ze heb
ben wei de vervelende eigenschap dat 
ze gemakkelijk de huid binnendringen. 
Daar veroorzaken ze jeuk en irritatie. 
Die kunnen lang aanhouden, omdat de 
haartjes door de weerhaakjes niet meer 
naar buiten kunnen. Inademen van een 
wolk afgeborstelde haartjes Ievert een 
flinke hoestbui op. 
Filmmakers weten dit ook. In speel
films figureren vaak vogelspinnen 
waarvan bet achterlijf aan de bovenkant 
kaal is. Aile jeukhaartjes zijn er afge
borsteld, zodat de dieren gemakkelijker 
te hanteren zijn. Gelukkig kan de vogel
spin zijn voorraad weer op peil brengen 
door te vervellen. Vrouwelijke vogel
spinnen gaan bier zelfs mee door wan
neer ze al volwassen zijn. Een pikante 
bijkomstigheid daarbij is dat de ge
slachtsorganen mee vervellen, waar
door vrouwtjes-vogelspinnen na iedere 
vervelling weer maagd zijn! 

TARANTULAS 
Bird-eating spiders, or tarantulas (Therapho
sidae), are reputed to be very poisonous, to 
reach sizes of about a meter, and to eat birds. 
In fact they are as venomous as a bee, have a 
maximum body length of ten em, and catch 
birds only occasionally. Still, be careful when 
meeting a tarantula; these spiders have urtica
ting hairs on their backs that break off easily. 
The spiders can use their hind legs to brush 
these hairs onto the face of an aggressor, cau
sing severe irritation. The Netherlands has no 
native bird-eating spiders. Their closest Dutch 
relatives are the purse web-spiders (Atypidae), 
which live inside sock-like webs that are half
buried in the ground. 

Lacerta 53(2) 



De twee jongen van Geochelone pare/a/is babcocki uit een ei. Foto: Lauran van Lierop 
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Tweelingen bij de Panterschildpad 
( Geochelone pardalis babcocki) 

INLETDING 
Het komt wei vaker voor dat in reptie
leneieren twee embryo's tot ontwikke
ling komen. S lechts ze lden worden dit 
soort eieren met succes uitgebroed. In 
de literatuur zijn op dit gebied wei eni
ge gevallen bekend: FLOGEL ( 1987), 
HUNSAKER (1968), KAB ISCH & ROG
NER ( 1988), LAZOR ( 1984 ). Mijn arti
kel gaat over een tweeling uit een legsel 

van Geoche/one pardalis babcocki 
waarbij een van de twee embryo's zich 
niet goed had ontwikkeld. 
Het legsel van tien eieren bevatte, zo 
bleek later, twee eieren waarin tweelin
gen zaten. In het ei dat het laatst werd 
geopend, zaten twee volgroeide maar 
dode jongen. Ik richt mijn aandacht 
echter op de andere tweeti ng, omdat het 
in dat geval om een bijzonderheid gaat. 
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NAKWEEK 
Van Diergaarde Blijdorp heb ik een ge
slachtsrijp vrouwtje op fokleenbasis ge
kregen. Na een quarantaineperiode is 
dit dier bij de bestaande kweekgroep 
geplaatst. De aanwezige mannetjes wa
ren onvoldoende seksueel actief, van
daar dat in overleg met Guus 
Uytterschout uit Schijndel werd beslo
ten ook zijn volgroeide mannetje bij de 
groep te voegen. 
Oat bleek een succes te zijn. Nadat het 
nieuwe mannetje bij de groep was ge
plaatst, paarde het namelijk een paar 
dagen later met het "Blijdorp-vrouw
tje". Ook gedurende de weken daama 
zijn herhaaldelijk paringen waargeno
men. 
Uiteindelijk heeft dat vrouwtje op 26 
oktober 1992 tien eieren gelegd, die 
vervolgens in de broedstoof van Lauran 
van Lierop (Someren-Heide) voor een 
deel succesvol zijn ge"incubeerd. In to
taal zijn vier levende jongen geboren. 
Met het ei dat op 4 april 1993 werd aan
gepikt was echter iets bijzonders aan de 
hand. Van Lierop, die de eieren regel
matig inspecteerde, constateerde dat het 
jong moeite had het ei te verlaten. Na 
overleg is op 5 april besloten het jong te 
helpen door stukjes van de eischaal af te 
breken. 

TWEELING 
Nadat het jong het ei verder zelfstandig 
had verlaten, werd geconstateerd dat de 
jonge schildpad nog een dooierrest be
zat. 
Nadat ik nog eens goed had gekeken, 
bleek echter dat de uitstulping aan bet 
buikschild helemaal geen dooierrest 
was, maar een klein schildpadje van 

nauwelijks een centimeter groot. Het 
diertje was reeds dood. Het was een ui
termate vreemde gewaarwording zo' n 
compleet mini-schildpadje met kop, 
staart, poten en (emstig) misvormd rug
eo buikschild te zien. 
We hebben besloten de schildpadden 
van elkaar te scheiden omdat bet grote
re schildpadje levensvatbaar leek. 
Lauran van Lierop heeft de navelstreng 
afgebonden. Het nog levende schild
padje heeft echter kennelijk tijdens de 
incubatie toch een stoomis in de ont
wikkeling opgelopen: zijn achterpoten 
functioneren niet goed. De schildpad 
loopt niet op de voetzolen, maar sleept 
er een beetje mee. Overigens heeft hij 
daar klaarblijkelijk geen echt ongemak 
van en op dit moment groeit bet schild
padje naar tevredenheid. 

TWIN GEOCHELONE PARDALIS 
BABCOCK/ 
Two eggs from a clutch of I 0 contained twins. 
Both embryos in one egg were fully developed 
but died prior to hatching. A normally-sized 
young hatched from the other egg, with what 
appeared to be unabsorbed yolk sac and extra
embryonic membranes still attached. A closer 
inspection revealed that these contained a 
dead miniature tortoise, approximately one em 
in size, with a severely distorted carapace. The 
hatched specimen is still alive and appears 
healthy, but is slightly lame in his hind legs. 
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Eerste kweek met de Blauwe Hagedis, 
Lacerta cyanura 

INLEIDING 
In de bergen van Oman heb ik de beide 
daar voorkomende Halsbandhagedissen 
(ARNOLD, 1982) gevonden. Het betreft 
de Omanbagedis Lacerta jayakari, die 
tot 50 em lang wordt, en de beduidend 
kleinere Blauwe Hagedis Lacerta 
cyanura. Beide vertegenwoordigers 
worden in bet subgenus Omanosaurus 
geplaatst (LUlZ, BISCHOFF & MAYER, 
1986). 

VANGST 
Gedurende versehillende reizen in het 
Omangebergte in de Verenigde Arabi
sehe Emiraten en in Oman op het 
sehiereiland Musandam, had ik in het 
bijzonder de wens om naar de Blauwe 
Hagedis te zoeken. Terwijl de Oman
hagedis relatief talrijk te vinden was 
(BISCHOFF, 1982), zag ik de Blauwe 
Hagedis sleehts zelden. Er zijn tot nu 
toe maar zeven vindplaatsen besehre
ven (GRUBER, HECKES & HESS, 1993). 
Ik kan deze opgave nu met twee nieuwe 
vindplaatsen uitbreiden. De eerste ligt 
tussen Salayah en Sayhakil aan de piste 
naar Khasab, de tweede vindplaats ligt 
nog verder noordelijk, ongeveer 5 km 
na bet eerste checkpoint aan de piste 
naar Khasab ongeveer 30 km van Dibba 
uit gezien. Bovendien ving ik ze in 
Oman op Musandam. 
Het is uiterst moeilijk deze hagedissen 
te naderen, omdat ze meestal op steile 
wanden vanaf drie meter hoogte zitten, 
en nooit in rusttoestand maar steeds in 
beweging. Waarschijnlijk zijn ze dan op 
zoek naar voedsel. Zelfs op plaatsen 
waar je ze eerst zag, tref je ze zel
den een tweede keer aan, ook niet 
onder dezelfde omstandigheden zoals 
tijd, zonnestand, weer, en dergelijke. 

Jonge dieren zag ik nooit in het wild. 
In mei 1992 lukte bet me twee flinke 
mannetjes te vangen met een kop
romplengte van 60 mm en een staart
lengte van 150 mm. Ze werden thuis in 
een terrarium met een nagemaakt bio
toop ondergebraeht. Ze verdroegen el
kaar ondanks mijn aanvankelijke be
denkingen goed. 
In april 1993 lukte het om een vrouwtje 
te vangen. Ze was iets kleiner dan de 
mannetjes. Het dier had zieh op een af
gebroken rotsblok gewaagd en kon bij 
de vluebt naar de rotswand gepakt wor
den. Het vrouwtje werd bij de manne
tjes geplaatst, die elkaar echter vanaf 
dat tijdstip niet meer verdroegen. Een 
mannetje had steeds nieuwe, door beten 
in de flanken veroorzaakte, wonden en 
moest apart gezet worden. 

VERZORGING EN KWEEK 
Omdat deze bagedis ook nog nooit in 
gevangenscbap gekweekt was, werd dit 
voor mij een uitdaging. 
Het paartje wordt in een terrarium van 
90x40x60 em (lxbxb) gehouden. De in
richting bestaat uit een zandbodem van 
tien em dikte, een grote steen met gaten 
die beplant zijn met Caralumma arabi
ca en een iets sebuin tegen de achter
wand geplaatste steenplaat met daar
aehter een bolte. Verder zijn er over bet 
terrarium verdeeld nog enkele kleinere 
klimstenen, met daartussen een Aloe en 
een in de bodem verzonken drinkbakje. 
De bodem wordt dag en naeht door een 
verwarming op een temperatuur van on
geveer 30°C gebouden en overdag 
wordt de temperatuur plaatselijk door 
het inschakelen van een SOW spot naar 
60°C verboogd. Het bele terrarium 
wordt 12 uur per dag met een TL-buis 
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verlicht. Een helft van de bodem wordt 
vochtig gehouden. De hagedissen heb
ben hun aanvankelijke schuwheid ver
loren, maar zijn steeds oplettend en rna
ken een sluwe indruk. Ze Iaten zich 
meestal aileen zien als ze honger heb
ben. Soms komen ze 's morgens na het 
inschakelen van de spot tevoorschijn en 
zitten dan slechts enkele centimeters 
van de lamp verwijderd op een steen. 
Ze liggen daar alsof ze van de wereld 
om zich been geen weet hebben, maar 
ze zijn klaar wakker; laat je een voeder
dier in het terrarium vallen dan storten 
ze zich daar bliksemsnel en met grote 
zekerheid op. Kleine voedseldieren 
worden direct naar binnen geslokt, gro
tere insekten worden stuk gebeten. 
Voedernijd heb ik nooit bemerkt, wie 
het eerst toegebeten heeft, is de geluk
kige. Het dier zonder prooi trekt zich te
rug. Ik voer met kleine veldkrekels, 
huiskrekels, sprinkhanen, meelwormen 
en meelkeverpoppen. 
Tot nu toe heb ik slechts een keer een 
copulatie kunnen bekijken. Het manne
tje joeg achter het vrouwtje aan en beet 
haar in de nek waarop zij bleef staan. 
De copulatie duurde zeven minuten. 
Het eerste Iegsel volgde op I juli 1993, 
waarbij de eieren achter een steenplaat 
gelegd werden. Bij ontdekking waren 
ze al verdroogd. Latere legsels werden 
begraven. Er volgden in de loop van het 
jaar meerdere legsels met tussenpozen 
van ongeveer drie weken. De legperio
de eindigde met een legsel op 9 novem
ber 1993. De eieren, die 9x4 mm maten, 
werden in een broedmachine gedaan en 
in vochtig Vermiculiet bij 28°C uitge
broed. Tijdens de incubatie bereikten de 
eieren een grootte van 15x9 mm en de 
jongen kwamen uit na een incubatietijd 
van 59-61 dagen. Tot mijn verrassing 
weken de pas uitgekomen dieren qua 
kleur totaal van de volwassen dieren af. 
De grondkleur is glimmend zwart met 
geelwitte Iengtestrepen, drie doorgaan-

de op de rug en twee op elke flank. De 
rugstrepen lopen achter de staartwortel 
tot een naar achteren gerichte V teza
men. De kop is geelzwart gemarmerd 
en de staart is fluorescerend blauw. 
Omdat bij de Omanhagedis de tekening 
en kleur van jonge en volwassen dier 
hetzelfde zijn, doet zich nu de vraag 
voor of de beide in het subgenus 
Omanosaurus geplaatste hagedissen 
wei echt zo nauw met elkaar verwant 
zijn. 

FIRST BREEDING OF 
LACERTA CYANURA 
The ecology, behaviour and first breeding of 
Lacerta cyanura are described. The breeding 
female laid three eggs every three weeks du
ring July to November. The first hatchlings 
were born after 59-61 days of artificial incuba
tion at 28°C. The colour pattern of hatchlings 
is entirely different from that of adults. The 
adults are dorsally light grey-brown, with a 
blue throat, white belly and a turquoise tail. 
The young have a black back and flanks with 
cream-yellow longitudinal stripes, a black and 
yellow marbled head, a very faintly yellowish 
or greenish underside, and a fluorescent blue 
tail. In contrast, the young of the presumed 
close relative Lacerta jayakari have almost 
the same colour pattern as the adults; this sug
gests a more distant relationship between the 
two species than has been assumed. 
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Frieder Sauer, 1989. 
Kriechtiere und Lurche im Mittelmeerraum 
nach Farbfotos erkannt. 

Op de natuurboekenmarkt is het druk en als er 
een gat is, moet je daar meteen inspringen. Oat 
is ongeveer de filosofie achter dit boekje. Het 
resultant is er naar; snel en ondoordacht ge
maakt, met een willekeurige keuze aan dier
soorten en vol met fouten. 

Een vrouwtje Podarcis riliguerta. 

De schrij ver stelt dat het boekje reptielen en 
amfibieen uit het Middellandsezeegebied be
handel!. Bij nadere beschouwing blijkt dat erg 
ruim gekozen te zijn. Zo vinden we dieren die 
volgens de verspreidingskaartjes afkomstig 
zijn van de oevers van de Nijl, de zuidpunt van 
Sina·i, de Kaukasus en het Cantabrisch geberg
te. Nu moeten weer, at weer volgens de schrij
ver, rekening mee houden dat zo'n versprei
dingskaartje er wei 500 km naast kan zitten, 
maar dan nog. Van de op de omslag afgebeel
de dieren komt er zelfs maar een uit het 
Middellandsezeegebied, de andere uit Kenya, 
Iran en Senegal. De keuze van de in het boek 
besproken dieren lijkt eerder een afspiegeling 
van een aantal vakanties van de schrij ver. Uit 
Egypte en Turkije komen we heel wat dieren 
tegen. Het ontgaat me waarom uit het grote 
aanbod van Lacerra- en Podarcis-soorten wei 

is gekozen voor bijvoorbeeld L monricola, L. 
cappadocica en L. schreiberi welke ver van de 
Middellandse Zee Ieven, en niet voor soorten 
als P. milensis, L. laevis, P. riliguerra. welke 
op eilanden erin voorkomen. 
Als determinatiewerk geef ik geen cent voor 

Foto: H.A.J . in den Bosch 

het werkje. Een lijst met fouten zou erg lang 
worden, maar eentje wit ik er wei uitlichten. 
Hemidacrylus flaviviridis heeft volgens de 
schrijver 12 to t 16 bovenlipschilden en 9 tot 
II onderlipschilden. De gekko op de foto er
naast heeft er 10 boven en 8 onder. Geenflavi
viridis dus, maar een rurcicus, wat ook aan de 
wratten vall te zien. Nader commentaar over
bodig. 
Toch een lichtpuntje; sommige foto's zijn de 
moeite waard. Natuurlijk, andere staan weer 
op hun kop, zijn liggend afgebeeld terwijl ze 
hadden moeten staan en andersom. De plaatjes 
zijn echter het enige van het boekje dat even
tueel de aanschaf de moeite waard maakt. 

Peter Mudde 
Kemphaan 2 
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Gegarandeerd vers, 
door geheel Nederland! 
Levende insekten en wormen 
zijn een uitstekend voedsel voor 
vogels en andere insekten
eters, maar ook zaer geschikt 
als visvoer of aas. Toch zijn ze 
lang niet overal verkrljgbaar in 
de speciaalzaken. Daarom 
verzorgt lnsekt Expresse al 
sinds 1988 postorder-levering 
door geheel Nederland. Een 
ruim assortiment, zorgvuldig 
verpakt, gegarandeerd versl 
Kijkt u de prijslijst er maar op 
na. 

EENVOUDIG 
BESTELLEN: 
Telefonlsch: bel 033-550136 en 
de antwoordcentrale noteert uw 
bestellingl U kunt bellen van 
maandag t/m vrijdag, van 8.00 
tot 18.00 uur. 
Schriftelijk: met gebruikmaking 
van de BESTELCOUPON die u 
bij iedere zending aantreft, of 
d.m.v. een briefje naar onze 
vestiging in Harderwijk. 

FRANKO 
THUISBEZORGD: 
Uw bestelling wordt wekelijks 
op dinsdag verwerkt, zodat u 
die op woensdag thuis ont
vangt. Daarom moet uw bestel
ling ulterlijk op dlnsdag v66r 
11 .00 uur genoteerd zljn, maar 
liever een dag eerderl Ulteraard 
kunt u op andere dagen bestel
len voor levering in de volgende 
week. (Ultzonderlngen hierop 
i.v.m. jonge dieren etc. even
tueel In overleg.) Vasta verzend· 
kosten voor iedere levering 
f 7,50. 

BETALING: 
Daarvoor geldt een eenvoudige 
afspraak: wij leveren snel en 
zonder vertragingen, dus u 
betaalt de bljgesloten faktuur 
per omgaande. Habben wij op 
het moment datu opnieuw 
bestelt nog geen betaling 

'"""·""T"'"- en infolijn: 033-550136 ontvangen, dan wordt levering 
in afwachting daarvan uit
gesteld. 

DIREKT VAN 
DE KWEKERIJ 
NAAR U THUIS! 
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