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De Hondskopboa (Coral/us caninus) 

Familie Boidae; wurgslangen. Synoniem: Boa canina. 
Regenwoudgebieden van Zuid-Amerika. 
Meestal rond de twee meter lang, uitzonderingen tot drie meter. Jonge dieren geel 
of rood van kleur. De Groene Boompython (Morelia viridis, vroeger Chondropy
thon viridis) die sterk op deze boa lijkt, heeft grote, ietwat kegelvormige neus
schilden, meer regelmatige beschubbing op de snuit en diepe groeven in de voorste 
bovenlipschilden. De Hondskopboa heeft tussen de bovenlipschilden diepe deu
ken, waardoor het lijkt alsof het dier grijnst. 
Regenwoud en secundair woud, tot aan de rand van de 'beschaving'. 
Levendbarend. Worpen van 8 tot 16 jon gen. 
In de natuur hoofdzakelijk vogels. In terraria ook knaagdieren, maar Hondskop
boa's zijn vaak lastige eters. 
Rustig, 's nachts actief. 
Groot, tamelijk hoog. Temperaturen van 24°C 's nachts tot 35°C overdag en 
's nachts een hoge vochtigheidsgraad. 

RIEL, C.A.P. van, 1986. Bemerkungen zur Haltung und Zucht des Grtinen Hundskopfschlingers 
Coral/us ccminus (Linnaeus, 1758). herpetofauna 8(44): 6-9. 

Tekening: Leen Zuydgeest 
© Diergaarde Blijdorp 

Tekst: Peter Mudde 
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Waamemingen aan de Gewone Kameleon 
(Chamaeleo chamaeleon) in Portugal 

INLEIDING 
In mei 1993 werd een reis ondemomen 
om de reptielen van Zuidwest-Spanje 
en Zuid-Portugal te bekijken. Gezien de 
extreem sleehte weersomstandigheden 
ter plekke (bewolkt met veel regen) ge
durende deze periode, zijn relatief wei
nig waamemingen verrieht aan de daar 
algemeen voorkomende soorten. Er is 
voomamelijk aandaeht besteed aan de 
Gewone Kameleon. Dit dier onder
seheidt zieh zowel in uiterlijk als in ge
drag van aile andere Europese hagedis
sen. De toenemende biotoopverstoring 
als gevolg van bet toerisme, de ontbos
sing en stedebouw in eombinatie met 
het onderbroken, kleine verspreidings
gebied maken de Gewone Kameleon in 
Europa tot een van de zeldzaamste en 
meest bedreigde hagedissesoorten. 

BESCHRIJVING 
De Gewone Kameleon is een zijdelings 
sterk afgeplatte hagedis met een helm
vormige kop. Hoewel de kop geen spee
taeulaire uitsteeksels draagt, zoals bij 
veel soorten tropisehe kameleons, zijn 
wei duidelijk lijsten langs de kop en een 
keelkam aanwezig. Verder bevindt zieh 
op de rug een kam terwijl op de buikzij
de een witte middellijn aanwezig is. De 
kleur is overwegend liehtgroen met 
donkergroene stippen. Over de flanken 
lopen geelgroene onderbroken zijstre
pen. Hoewel de Gewone Kameleon tot 
30 em lang kan worden (KLAVER, 
1981) waren aile door ons gemeten die
reo niet Ianger dan ongeveer 20 em. 

VERSPREIDING 
Het verspreidingsgebied van deze soort 
omvat Noord-Afrika, het Midden
Oosten en Europa. De Europese verte-

genwoordiger van deze soort behoort 
tot de nominaatvorm Chamaeleo cha
maeleon chamaeleon en komt voor in 
Zuid-Portugal, Zuid-Spanje, Sieilie, 
Malta, de Peloponnesos, Kreta, Chios 
en Samos (ENGELMANN, 1986). In 
Zuid-Portugal komen de dieren alleen 
voor in enkele gei'soleerde gebieden 
dieht aan de kust. 

BIOTOOP 
Hoewel maar op een beperkt aantal 
plaatsen langs de Zuid-Portugese kust 
gezoeht is, zodat het besehrijven van 
een typiseh biotoop mogelijk niet erg 
betrouwbaar is, hebben wij aileen die
reo gevonden in open parasoldennen
bossen (Pinus pinea) dieht aan zee. De 
onderbegroeiing van deze bossen be
stood voomamelijk uit Spaanse brem 
(Spartium junceum). Deze vrijwel vol
ledig groene struiken vormden grote 
bossen, soms tot enkele meters breed en 
hoog. De kameleons werden aileen in 
deze struiken waargenomen, nooit heb
ben we ze op de grond of in de denne
bomen kunnen ontdekken. Bij eerdere 
waamemingen aan kameleons in 
Portugal zijn ook enkele dieren aange
troffen in amandel- en olijfboomgaar
den (BOGAERTS, 1989). Open bossen 
hebben waarsehijnlijk als voordeel dat 
de dieren vrij gemakkelijk een plaats 
kunnen vinden om zieh in de zon op te 
warmen, terwijl bij extreme hitte 's zo
mers voldoende sehaduwrijke plaatsen 
voorhanden zijn. KLAVER (1981) ver
meldt eveneens dat de Gewone 
Kameleon het meest talrijk is in denne
en euealyptusbossen. Naast kameleons 
werden in dit type, ons inziens reptiel
onvriendelijke, bossen de Algerijnse 
Zandloper (Psammodromus algirus), 
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de Muurgekko (Tarellfola mauritanica) 
en Moorse Wormhagedis (Blanus cine
reus) in onverwacht grote aantallen aan
getroffen. 

WAARNEMEN 
Het observeren van hagedissen in hun 
natuurlijke omgeving is meestal een 
moeilijke opgave. De dieren zijn over 
het algemeen zeer snel gealarmeerd en 
brengen zich vervolgens met hoge snel
heid in veiligheid. Wat dit betreft is de 
kameleon een gunstige uitzondering. 
De dieren Ieven uitsluitend in struiken, 
bereiken hier geen hoge snelheden en 
zijn, eenmaal gelokaliseerd, vrij ge
makkelijk te observeren. Hoewel bet bij 
de eerste zoektocht naar kameleons re
gende en vrij koud was ( ongeveer 
l5°C) werd het eerste exemplaar toch al 
na enkele minuten zoeken gevonden. 
Het verkleumde dier zat diep in een 
struik weggedoken en vertoonde geen 
enkele activiteit. Bij daarop volgende 
zoektochten bij wat hogere temperatu
ren ( ongeveer 20°C) bleken de kamele
ons actief te zijn en werden de dieren 
voomamelijk waargenomen aan de bui
tenste rand van de struiken, meestal op 
een hoogte van 1-1 ,5 meter. Hoe moei
lijk bet is om deze goed gecamoufleer
de dieren in de begroeiing te vinden 
werd meerdere malen duidelijk wan
neer de ene persoon een struik na gron
dig zoeken "kameleonvrij" had ver
klaard, terwijl de ander bier wei een 
dier in wist te ontdekken. Als een dier 
werd gevonden draaide bet zich zo van 
ons af dat bet zich verschool achter de 
tak waarop bet zat. Wanneer de dieren 
vervolgens te dicht benaderd werden 
lieten ze zich vallen om zich zo aan bet 
zicht te onttrekken. Bij bet hanteren tij
dens de lengtemetingen werd gedreigd 
met zijdelings afgeplat lichaam en open 
bek en probeerden ze te bijten. Zoals 
verwacht bij deze puur individualisti
sche en agressieve dieren werden nooit 

twee volwassen kameleons in dezelfde 
struik gezien. Wei werden twee juve
niele dieren op korte afstand van elkaar 
waargenomen. In de door ons door
zochte gebieden leken kameleons niet 
echt zeldzaam. Per persoon werd onge
veer een dier per uur gevonden wat ge
zien de problemen om de dieren te lo
kaliseren zou kunnen duiden op een 
redelijk hoge dichtheid. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat gegevens be
treffende een 'normale' populatiedicht
heid ons niet bekend zijn. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
In eerste instantie was bet moeilijk om 
het geslacht van de gevonden dieren te 
bepalen. De mannetjes van Chamae/eo 
chamaeleon zijn niet in bet bezit van 
imponerende kleuren of de voor veel 
tropische soorten zo kenmerkende kop
uitsteeksels of sporen. De enige duide
Iijke verschillen bestonden uit de iets 
verhoogde helm en de wat dikkere 
staartbasis bij de mannetjes. Met deze 
verschillen konden we vrij gemakkelijk 
mannetjes en vrouwtjes onderscheiden. 
Dit bleek zelfs bij wat kleinere dieren 
geen probleem te zijn. Verder beschrijft 
HILLENIUS ( 1978) dat de vrouwtjes een 
relatief kortere staart hebben dan de 
mannetjes. De metingen die wij aan en
kele dieren verricht hebben konden dit 
echter niet bevestigen. De verhouding 

Tabel. 
Mateo van enkele kameleons in mm. 
KR=kop-romplengte; SL=staartlengte. 
KRISL=verhouding tussen beide. 

GESLACMT KR SL KR/SL 

mannetje 49 47 1,0 
mannetje 90 98 0,9 
mannetje 91 100 0,9 
vrouwtje 39 43 0,9 
vrouwtje 81 92 0,9 
vrouwtje 90 94 1,0 
vrouwtje 47 47 1,0 
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Staartafwijking bij dieren uit het ge·lsoleerde gebied. Het gedeelte 
met de afwijkingen wordt door pijlen aangegeven. 

Chamaeleo clwmaeleon (vrouwtje). · 
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tussen de kop-romplengte en de staart
lengte bleek niet significant te verschil
len tussen mannetjes en vrouwtjes (zie 
tabel). 
Mogelijk worden verschillen in kleur 
en gedrag tussen de geslachten wat dui
delijker in augustus/september, de 
maanden waarin de paartijd voor deze 
dieren valt. 

GENETJSCHE FIXATIE 
Algemeen wordt aangenomen dat de 
aanwezigheid van kameleons in Europa 
door mensen veroorzaakt is. Alleen de 
Spaanse populaties zouden een natuur
lijke oorsprong kunnen hebben (BU
SACK, 1977). Dit impliceert dat de hui
dige populaties in Portugal afkomstig 
zijn van een re latief klein aantal ge"lm
porteerde dieren. Dit houdt in dat deer
felijke variatie binnen de populaties ge
ring is. Door het ontbreken van een 
doorlopend biotoop in het zuiden van 
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Portugal worden de toch al kleine popu
laties nog verder versnipperd. Een 
treffend voorbeeld hiervan werd ook 
door ons waargenomen. Een strook 
naaldbos vrijwel direct aan de kust 
werd doorsneden door een dorp met bij
behorende wegen. Hierdoor ontstond 
aan een zijde een relatief klein biotoop 
omgeven door voor kameleons vrijwel 
onneembare barrie res (de zee, onge
schikt biotoop met snelweg en het 
dorp ). Ook andere auteurs vermelden 
dat gecultiveerd gebied, moerassen en 
zelfs schaars begroeide duinen verdere 
verspreiding van deze dieren verhinde
ren (KLAVER, 1981 ). Opmerkelijk was 
dat aile door ons gevonden kameleons 
in dit geYsoleerde gebied (zes in totaal) 
een duidelijke afwijking aan de staart 
hadden. Het uiteinde van de staarten be
vatte een aantal onregelmatige knikken. 
Geen van de dieren gevonden aan de 
andere kant van het dorp (tien in totaal) 
vertoonden deze staartafwijking. Het is 
aannemelijk dat deze afwijking het ge
volg is van het geringe aantal dieren 
waaruit deze sterk ge"isoleerde popula
tie bestaat. Door gebrek aan uitwisse
ling met andere populaties kunnen be
paalde eigenschappen zich door 
toevalligheden fixeren. Hoewel de in
vloed van omgevingsfactoren niet ge
heel uitgesloten kan worden lijkt ons 
een milieu-invloed zeer onwaarschijn
lijk, aangezien beide vindplaatsen zo
wel wat betreft Jigging als begroeiing 
vergelijkbaar waren. Fixatie van derge
lijke ongewenste eigenschappen in (te) 
kleine populaties is ook van andere 
soorten bekend (RALLS, 1979; 
ROELKE, 1993 ). 

SLOTOPMERKINGEN 
Hoewel de waarnemingen, die hier ver
meld zijn, op een relatief klein aantal 
dieren berusten, geven ze een indicatie 
dat het voortbestaan van de Gewone 
Kameleon in Zuid-Portugal door verde-

re versnippering en vernietiging van 
zijn biotoop wordt bedreigd. In te klei
ne populaties kan inteelt ontstaan wat 
mogelijk leidt tot fixatie van normaal 
verborgen eigenschappen die resulteren 
in afwijkende ontwikkeling of voort
planting. 

CHAMAELEO CHAMAELEON 
IN SOUTHERN PORTUGAL 
In May 1993 Chamaeleo chamaeleon was ob
served in southern Portugal. The animals were 
found exclusively in pine forests on Spartium 
junceum plants. In one small isolated habitat 
all specimens observed had a kinked tail. This 
abnormality was not observed in the animals 
living in a similar habitat a few kilometres 
away. Genetic fixation due to small popula
tion size is suggested as the possible cause for 
these findings. In addition, snout-vent and tail 
lengths were recorded for some of the ani
mals; no significant differences were found in 
the relative tail length of males and females. 
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Enige opmerkingen over weideplankton 

INLEIDING 
Hoewel in menig artikel over bet houden 
en kweken van insektenetende dieren ge
noemd, is bet fenomeen weideplankton 
wetmg beschreven. In Lacerta ken ik 
slechts de artikelen van vAN DER LEI 
(1971) en BLAAUW-JANSEN (1983). 
Elders wordt het begrip her en der in terra
riumboeken genoemd. Zelf voer ik al zo 
lang ik terrariumdieren verzorg bij voor
keur weideplankton. Een reden om daar
over eens wat opmerkingen en tips op pa
pier te zetten. 

WAT IS WEIDEPLANKTON 
Weideplankton is de verzamelnaam voor 
allerlei insekten en andere ongewervelden 
die verzameld worden in de 'vrije natuur' 
door met een net door de beplanting te 
slaan. Weideplankton is misschien wat te 
strikt gesteld, zo'n insektenmengsel kan 
op allerlei plaatsen verzameld worden. De 
samenstelling van weideplankton verschilt 
per plaats en per tijd van bet jaar. De voor
delen ervan zijn tweeledig. Ten eerste be
vat bet, als het goed is, een grote variatie 
aan typen en groottes voedseldieren. Voor 
elk wat wils dus. Als bet mee zit, kunnen 
onze pleegkinderen zelfs kiezen wat ze 
will en. 
Belangrijker is, dat het buiten vangen van 
insekten een groot aantal soorten oplevert; 
de vangst heeft zich kunnen voleten met 
allerlei soorten voedsel en kan daardoor 
veel meer verschillende voedingsstoffen 
bevatten dan gekweekte insekten. Bij de 
laatsten gaat het toch om een beperkt aan
tal soorten. 

PRAKTUK 
Om weideplankton te verzamelen nemen 
we een net van stevige stof en fijne mazen, 
om een stevige beugel. Daar zijn allerlei 
mogelijkheden voor, van badmintonrack
ets met een net van vitrage, tot professio-

nele insektenetten. Ik heber in de loop der 
jaren aardig wat versleten en daarbij erva
ren dat ze allemaal vroeger of later stuk 
gaan. De levensduur kan verlengd worden 
door de rand te verstevigen met een open
gesneden stuk rubber of plastic slang. 
Belangrijk is dat de zak van bet net goed 
diep is en ruim over de beugel geslagen 
kan worden. Ook moet de beugel ruim 
zijn, met een doorsnede van zeker 20 em 
en mag hij niet kunnen draaien ten opzich
te van de stok. Ik gebruik meestal een 
groot vlooienet, dat ik bij een aquarium
winkel koop. 
Met dat net en een aantal plastic zakjes ga 
ik op pad. De begroeiing op de plaatsen 
waar ik ga vangen moet droog zijn, anders 
is een deel van de gevangen insekten dood 
voor ik weer thuis ben. Op de juiste plaat
sen sla ik met de losse pols door de be
planting. Na een tiental slagen zit de zak 
van m' n netje vol met plantenresten en 
daartussen allerlei insekten. Een snelle 
methode is fietsend het net door de berm te 
Iaten slepen. Eventuele lastige stukken 
plant haal ik er tussenuit en een hinderlijk 
teveel aan vliegen laat ik wegvliegen. De 
rest gaat in een plastic zakje. Even een 
knoopje erin en ik begin weer van voren af 
aan, op een andere plaats. Uiteindelijk heb 
ik voor elk terrarium een zakje met weide
plankton. 
Sommige voedseldieren vang ik niet zo
zeer met een netje als wei met een lepel. 
Van een zonnige houten beschoeiing 
schrap ik in bet voorjaar grote hoeveelhe
den van de grijzige waterspringstaart 
(Podura sp.) af. Planken in bet gras zijn 
ook een bron van allerlei voer. Zowel erop 
als eronder leeft van alles. 
Weer thuisgekomen zoek ik de zakjes uit. 
Elk zakje zal, a1 dan niet bedoeld, een iets 
andere inhoud hebben. Voor ieder terrari
um zoek ik dan het best passende zakje uit. 
Het heeft geen zin een zakje met veel vlie-
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gen erin te voeren aan dieren die geen vlie
gen eten en een terrarium met kleine die
ren moet een zakje met veel klein voer 
krijgen. De zakjes worden nu in de terraria 
binnenstebuiten gekeerd en het eetfestijn 
voor de dieren kan beginnen. Sommige 
dieren zijn dol op een bepaald type voed
seldier, andere lijkt het niet uit te maken. 
Met het binnenstebuiten keren van de zak
jes komt ook een hoeveelheid plantenma
teriaal in de bak. Oat ziet er rommelig uit. 
Het kan zelfs hinderlijk worden, als er veel 
zaad tussen het plantenmateriaal zit en de 
bodem van de bak na een paar weken vol 
staat met allerlei zaailingen. Daar staat te
genover dat sommige hagedissen graag 
eens een zaailing snoepen. Om de rommel 
te voorkomen keer ik het zakje niet in de 
bak om, maar - buiten - in een leeg krekel
doosje. Daar gaat het deksel erop. Het kre
keldoosje gaat in het terrarium en daar gaat 
het deksel er weer af. De rommel blijft in 
het krekeldoosje, maar de insekten zullen 
in de loop van de tijd naar buiten kruipen. 
Bij het weer uit de bak halen van het kre
keldoosje moet men wei goed opletten dat 
er geen terrariumdieren mee ontsnappen. 
Ik leeg de doosjes eerst even in een witte 
emmer. Een manier om te voorkomen dat 
te grote spinnen en slakken de bak binnen
komen is het deksel er op te Iaten en gaat
jes van een gewenst maximaal fonnaat in 
het krekeldoosje te maken. Daardoorheen 
kan dan het kleine voer naar buiten krui
pen. Oat gaat nog sneller als de doos don
ker wordt gemaakt. 
Midden in de zomer kan de oogst wei heel 
rijk zijn. Het is aan te bevelen om niet te 
veel tegelijk te voeren. De terrariumdieren 
kunnen een plotselinge overvloed van 
voedsel soms niet aan. Ze raken dan zo in 
de war van aile rennende en vliegende 
beestjes die hun aandacht trekken dat ze 
haast niet aan eten toe komen. 
Grote dieren kunnen ook veel klein voer 
eten in plaats van een paar grote insekten. 
In de natuur zie je hagedissen ook meestal 
kleine diertjes eten en zijn grotere prooien 

een buitenkansje. Vele kleine beestjes heb
ben samen een relatief grote hoeveelheid 
onverteerbaar materiaal, meer dan een 
groot insekt. Wellicht is dat gunstig voor 
onze pleegdieren. Het is voor ons mensen 
tenslotte ook noodzakelijk voldoende ve
zelrijk voedsel te eten. 

WAAR EN WANNEER 
Omdat ik buiten de stad woon, heb ik na
tuurlijk makkelijk praten. Binnen een half 
uurtje heb ik aile voedsel binnen. Anders 
zult u op zoek moeten naar een passende 
plek. Een uitje in het bos is een geschikte 
gelegenheid. Yerder zijn er. in veeteeltge
bieden, allerlei kleine polderweggetjes 
met schone bennen waarin insekten ge
vangen kunnen worden. Met het openbaar 
vervoer kan dit wat omslachtig worden, in 
dat geval is er ook in stadsparken wei wat 
te vangen. U moet er aileen tegen kunnen 
dat mensen wat raar naar u kijken. 
Overigens kun je je vermaken met het ver
zinnen van allerlei verklaringen van wat je 
nu precies aan het doen bent, want daar 
komt een toevallige voorbijganger beslist 
een keer naar vragen. Ik heb niet de indruk 
dat "ik vang insekten voor m'n kikkers" 
eerder serieus genomen wordt dan "ik 
vang Spaanse Vliegen voor de sex-shop" 
of "ik ga straks keversoep maken". Er zijn 
natuurlijk plaatsen waar het verstoren van 
dieren niet gewenst is, bijvoorbeeld op na
tuurterreinen. 
Insekten zijn gedurende bijna het hele jaar 
te vangen, behalve tijdens echte vorstpe
rioden. Het is aileen even zoeken en de 
oogst is in de wintermaanden nauwelijks 
de moeite waard. In het begin van het 
vootjaar zijn de eerste wolken dansmug
gen te vangen. Deze mugjes zijn heel 
kwetsbaar, maar een goede aanvulling van 
een eentonig fruitvliegendieet. Vliegen 
zijnerookal vanafhet vroege voorjaar. Op 
zonnige plaatsen langs een sloot zijn hele 
roedels wolfsspinnetjes te verzamelen. 
Naarmate het jaar verder vordert, neemt 
het aantal en de verscheidenheid aan die-
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reo toe. Tot september, daarna loopt het 
weer even snel af. Toch, zolang er bladeren 
aan de borneo zitten, zitten er insekten tus
sen. Sommige - groenblijvende - borneo 
herbergen het hele jaar door wei een paar 
kevers of spinnen. Ik heb zelf de neiging in 
de herfst m' n aandacht van de weilanden 
en slootkanten te verplaatsen naar park en 
bos, omdat daar dan meer variatie te vin
den is. Tussen de afgevallen bladeren op 
de bodem zit ook weer van alles, vooral 
veel pissebedden. Voor bepaalde dieren 
zoals sommige padden en jonge water
schildpadden zijn deze een lekkernij, voor 
orchideeenwortels en hagedisseeieren ech
ter een bedreiging. 

NADELEN 
Aan het voederen met weideplankton zit
ten zeker ook nadelen. Om te beginnen 
moet je goed uitkijken waar je bet vangt. 
Gevaarlijk zijn de insekten die daar gevan
gen zijn waar met bestrijdingsmiddelen is 
gewerkt evenals die welke in de buurt van 
autowegen zijn verzameld. Het is niet on
gebruikelijk dat insekten hestand zijn te
gen bestrijdingsmiddelen. In de loop der 
jaren zijn sommige middelen zo vaak ge
bruikt dat menig insektesoort er een resis
tentie tegen ontwikkeld heeft. Zo zijn er 
intussen insektestammen die op een bo
dem van pure DDT nog in Ieven blijven. 
Onze terrariumdieren hebben die resisten
tie nog lang niet bereikt en hoewel ze voor 
sommige bestrijdingsmiddelen tamelijk 
ongevoelig kunnen zijn (zoals bijvoor
beeld methopreen en dimilin, die op de 
chitineproduktie van insekten werken), 
gaan ze van bijvoorbeeld malathion beslist 
dood. Plaatsen waar insekten, maar ook 
onkruiden bestreden worden (boomgaar
den, perken, akkers) moeten zo ruim mo
gelijk gemeden worden. Zowel vergiftigde 
insekten als het gif zelf kunnen een eind 
verder waaien. 
Bij autowegen en ook bij sommige indus
trieen kunnen insekten vergiftigd raken 
door loodverbindingen en dergelijke uit 

uitlaatgassen. Insekten hebben door hun 
relatief korte Ieven daar weinig last van. 
Reptielen hebben daarentegen aile tijd om 
het lood in hun lichaam op te sparen tot 
een gevaarlijke concentratie. 
Van een heel andere orde zijn de nadelige 
effecten die weideplankton op de inrich
ting van de bak kan hebben. Een groot deel 
van de gevangen insekten zijn plantene
ters, waaronder soorten die zich tot een 
plaag kunnen ontwikkelen, zoals bladlui
zen. Sprinkhanen kunnen een bak in korte 
tijd kaal vreten. Zo zijn er meer dieren in 
het mengsel die op den duur schade aan de 
beplanting kunnen opleveren. Het is kie
zen wat u belangrijker vindt, de beplanting 
of een gezonde voeding voor uw dieren. 
Tenslotte is het in principe mogelijk, dater 
met het weideplankton parasieten in het 
terrarium komen, vooral als er op plaatsen 
gevangen wordt waar reptielen en amfi
bieen voorkomen. 

ON ARTHROPOD SWEEPINGS 
FROM HERBAGE 
Arthropods and other invertebrates are gathered 
by sweeping a tough hand net through vegetation. 
This technique gathers a variety of invertebrates 
which are suitable for use as animal foodstuff. The 
sweepings contain a number of species each of 
which have different diets. This means that this 
catch provides a more varied nutrition than the li
mited number of insect species which are usually 
incorporated into animal diets. The more so as 
such insects are generally raised on a standard 
diet. Sweepings once collected can be transported 
in plastic bags which can either be emptied di
rectly into the vivarium directly or into a cricket 
box which can be placed in the vivarium. The lat
ter method results in less garbage and gives the 
opportunity to remove unwanted arthropods. Care 
should be taken in the choice of sites where to col
lect; areas where insecticides are or have been 
used should be avoided as should areas inhabited 
by local reptiles and amphibians. This latter to 
avoid contamination by parasites and disease. 
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Waarnemingen aan de Pityusenhagedis 
(Podarcis pityusensis) op Mall orca 

Een mannetje Podarcis pityusemis in Palma de Mallorca. Foto: Bruekers 

INLEIDlNG 
In mei 1994 hebben twee vrienden, 
mijn vrouw en ik een korte vakantie ge
houden op het eiland Mallorca. Een van 
de activite iten daar was het bekijken 
van de herpetofauna waarbij de land
schildpadden onze bijzondere belang
stelling hadden. Er was echter ook gele
genheid een ander dier te observeren, 
de Pityusenhagedis: Podarcis pityusen
sis. Van nature komt deze hagedis niet 
op Mallorca voor. Aangenomen wordt 
dat de soort door de mens is ingevoerd 
(ARNOLD, 1979; ENGELMANN, 1985; 
SALVADOR, 1986; SALVADOR & 

PEREZ-MELLADO, 1984 ). Het motief 
om dit artikel te schrijven is het feit dat 
over bet voorkomen van deze kleine 
halskraaghagedis op Mallorca nauwe
lij ks iets bekend is. 
De nabij gelegen kleine eilandjes van 
het hoofdeiland Mallorca kennen nag 
een andere vertegenwoordiger van deze 
groep, namelijk de Balearenhagedis 
(Podarcis lilfordi). Beide soorten Po
darcis zijn inheems voor de Balearen. 
Hoewel wij op allerlei ogenschijnlijk 
geschikte plaatsen op Mallorca naar de 
Balearenhagedis hebben gezocht, heb
ben wij hem niet gevonden. 
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VERSPREIDING OP MALLORCA 
De Balearen is een eilandengroep die 
wordt gevormd door de eilanden lbiza, 
Mallorca en Menorca en een groot aan
tal kleinere eilandjes. Het hoofdver
spreidingsgebied van P. pityusensis om
vat de Pityusen, een eilandengroep 
gevormd door Ibiza, Formentera en tal
rijke kleine eilandjes eromheen. 
Het afgezonderd voorkomen op de vele 
eilandjes heeft tot gevolg gehad dat er 
veel verschi llende vormen zijn ontstaan 
waarvan er vele tot ondersoorten zijn 
benoemd die al dan niet door andere 
wetenschappers worden erkend. SAL

vADOR ( 1986) onderkent maar Iiefst 23 
ondersoorten. Vreemd genoeg is er nog 
maar weinig aandacht besteed aan het 

voorkomen van de soort op Mallorca. 
Volgens de op djt moment bekende ge
gevens komt de Pityusenhagedis op 
Mallorca slechts op drie plaatsen voor. 
Een populatie Ieeft op een klein eiland 
(Las Isoletas) voor de zu idkust van 
Mallorca. Een andere is recent ontdekt 
in het noordooste lijk gelegen haven
plaatsje Cala Ratjada (FRITZ, 1992). De 
derde, allanger bekende populatie weet 
zich in de hoofdstad Palma de Mallorca 
te handhaven (SALVADOR, 1986; SAL

VADOR & PEREZ-MELLADO, 1984). 
Dit is ook de plek waar wij onze waar
nemingen hebben gedaan. 
Op dit moment is niet duidelijk tot wel
ke ondersoort de Mallorca-vorm moet 
worden gerekend. Bohme (pers. med.) 
meent dat het waarschijn lijk is dat de 
populatie van Palma de Mallorca af
stamt van dieren van het ei land lbiza. 
De hagedissen zouden dan tot de nomi
naatvorm P. p. pityusensis behoren. Dit 
is ook de mening van FRITZ ( 1992). 
Onduide lijk is ook hoe deze hagedissen 
op dit eiland zijn beland. Wellicht is er 
een verband tussen het voorkomen van 
deze hagedissen en de aanvoer van 
bouwmaterialen die in het verleden ge
bruikt zijn voor de verschillende histo
rische bouwwerken. 

BIOTOOP 
De eerste hagedissen vonden we toeval
lig op de rand van een oude stadswal be
staande uit kalkzandsteen. De vindplaats 
maakt deel uit van een van de toeristi
sche attracties van de stad. De muren, 
van soms wei dertig meter hoog, zijn 
slechts op bepaalde plaatsen spaarzaam 
begroeid (met o.a. Rode Valeriaan 
(Cemranthus ruber), Klimop (Hedera 
helix), Vijg (Ficus carica) en grassen), 
vooral daar waar gaten en spleten aan
wezig zijn. In bepaalde hoeken met uit
sparingen heeft zich meer begroeiing ge-

Biotoop van Podarcis piryusensis in Palma de Mallorca. vestigd. Zo'n plaats fungeert tevens als 
Foto: Bruekers verzamelplaats voor allerlei zwerfafval 
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zoals papier, blikjes en plastic zakken. 
De hagedissen vond ik meestal in de 
buurt van deze begroeide stukjes. Bij de 
plaatsen met de meeste dekking, met 
name bij de gedeelten met klimop-be
groeiing, was de dichtheid vrij hoog. 
Verbazingwekkend was het om te zien 
dat de vele toeristen de bijzonder fraaie 
hagedissen niet eens opmerkten. Hun 
aandacht richtte zich volledig op het 
uitzicht. Ondanks het feit dat deze ha
gedissen aan mensen gewend waren, 
bleven ze uiterst waakzaam en vlucht
ten ze weg bij de minste verdachte be
weging. Slechts een keer hebben wij 
een Pityusenhagedis op een andere to
katie in de stad waargenomen, namelijk 
in een park op ongeveer een kilometer 
afstand in westelijke richting vanaf de 
eerste vindplaats. Helaas kan ik over de 
verdere verspreiding van deze hagedis 
in of in de omgeving van Palma geen 
uitspraken doen. 
Ons is niet bekend waaruit het voedsel 
van deze hagedissen bestaat. Geduren
de de periode dat de waamemingen 
werden gedaan kon ik slechts als poten
tii:He prooidieren pissebedden, een aan
tal wespen, mieren en vliegen ontdek
ken. Niet uitgesloten is dat een deel van 
de voedselbehoefte door plantaardig 
materiaal wordt aangevuld. Dit is trou
wens geen onbekend verschijnsel bij 
deze soort (SALVADOR, 1986). 
Overigens heb ik in deze biotoop een 
voedselconcurrent gezien. Nabij een 
zonnend vrouwtje van P. pityusensis 
werd ook een zonnende Muurgekko 
(Tarentola mauritanica) waargenomen. 
Beide dieren reageerden niet op elkaar. 

UITERLIJK 
De tekening van de Pityusenhagedis op 
Mallorca bleek uiterst variabel te zijn. 
Hierdoor is het zeer moeilijk een alge
meen beeld te schetsen. In aile gevallen 
is de basiskleur van de rug mosgroen 
waarbij de groene kleur tot aan de buik-

zijde kan doorlopen. Er is echter ook 
een mannetje gezien met een uniform 
groene rug en bruin gekleurde flanken. 
Beide geslachten zijn op de rug en flan
ken over het algemeen zwaar getekend. 
Overigens heb ik geen exemplaren 
waargenomen die neigden tot melanis
me of cyanisme (zwart-, respectievelijk 
blau wkleuring). 
Midden op de rug en op de zijkanten 
zijn Iichte en donkere strepen herken
baar. De donkere strepen worden ge
vormd door zeer onregelmatige met el
kaar verbonden vlekken. De flankstreep 
is eveneens een onregelmatig gevlekte 
band op een mosgroene of zandkleurige 
ondergrond. Op het midden van het li
chaam aan de randen van de buikschil
den bevinden zich kleine blauwe vlek
ken. Deze vlekken zijn bij de mannetjes 
groter en beter ontwikkeld. De buikzij
de van de mannetjes is doorgaans zalm
roze van kleur en ongevlekt. Ook de 
vrouwtjes hebben een zalmkleurige on
derzijde, maar slechts vanaf de staartba
sis tot aan de halskraag. Vanaf de hals
kraag tot en met de kin verloopt de 
kleur bij vrouwtjes van roze naar zacht 
blauw. Het blauw van de onderkant 
loopt soms door tot aan de zijkant van 
de kop. Opvallend is dat de onderzijde 
van de kop vlekken vertoont. 
De geslachten waren op een afstand re
delijk goed te onderscheiden. De vol
wassen mannetjes waren duidelijk gro
ter en zwaarder gebouwd dan de 
vrouwtjes. Dit is kenmerkend voor veel 
Europese Lacertidae. 

GEDRAG 
In de buurt van een mannetje bevonden 
zich steeds een tot maximaal twee 
vrouwtjes. Meermalen kon ik het vol
gende gedrag observeren. Zodra een 
mannetje een vrouwtje naderde ging hij 
hoog op de voorpoten staan en zette 
daarbij demonstratief zijn keel op. De 
vrouwtjes reageerden hierop onderda-
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nig en drukten zich tegen de muur en 
maakten met de voorpoten trappelende 
bewegingen. Het mannetje 'beant
woordde' dit gedrag met tongelen 
waama beide dieren zich een korte tijd 
in de zon koesterden. Dit gedrag is be
kend van veel halskraaghagedissen. 
Een keer is gezien dat mannetjes een 
territoriumgevecht leverden waarbij bet 
dominante mannetje de indringer ver
joeg. Daarbij renden ze heel behendig 
bliksemsnel over de verticale steile 
wand. 
Juvenielen heb ik niet opgemerkt. Ik 
vermoed dat jonge hagedissen en half
was dieren op een andere tijd actief zijn 
of een andere biotoop kiezen. 

OVERIGE HERPETOFAUNA 
Tijdens ons verblijf op Mall orca hebben 
wij naast Pityusenhagedissen nog meer 
reptielen en ook amfibieen waargeno
men; ik verwijs naar de tabel. 

Tabel. Waargenomen soorten op Mallorca. 

Soorten 
Podarcis pityusensis 
Hemidactylus turcicus 
Tarentola mauritanica 
Macroprotodon cucullatus 
Testudo h. lzermanni 
Testudo g. graeca 
Rana ridibunda 

Aantal 
>20 

4 
>80 

3 
>60 
>10 
>5 

Herhaaldelijk heb ik me afgevraagd 
waarom opportunistische dieren met 
een uitgesproken aanpassingsvermogen 
zoals Pityusen- en Balearenhagedissen 
er tot op heden niet in zijn geslaagd gro
te delen van Mallorca te bevolken. Op 
lbiza is deze hagedis namelijk in de 
meest uiteenlopende biotopen te vin
den, van cultuurgebieden, kustgebie
den, tot droge, schaars begroeide eilan
den. Het landschap op Mallorca biedt 
talrijke ogenschijnlijk geschikte biota
pen in de vorm van stapelmuren en rots
partijen. Wei is duidelijk te zien dat 

Tarentola mauritanica deze geschikte 
biotopen nu heeft ingenomen. Deze 
gekko trof ik bijna overal aan zoals op 
huizen, in tuinen, op stapelmuren en 
onder stenen. Misschien is bet slechts 
een kwestie van tijd dat Podarcis pityu
sensis op Mallorca een algemene ver
schijning zal zijn. 

DANKWOORD 
Ik bedank Hans Wondergem voor zijn onder
steuning in het veld. Serge Bogaerts en Piet 
Mantel bedank ik voor het kritisch doorlezen 
van dit artikel. 

OBSERVATIONS OF PODARCIS 
PITYUSENSIS ON MALLORCA 
The well known occurrence of P. pityusensis 
on old overgrown walls in Palma de Mallorca 
is mentioned. The species is imported; they 
originate on the Pityusic Islands and not the 
Balearics. The basic colour of this lizard is 
moss green. Their markings are very variable; 
individuals were found varying from uniform 
green, non marked, to heavily marked. The 
question arises why this lizard which elsewhe
re utilises great variety of biotopes, does not 
seem able to populate a larger part of 
Mallorca. It is, however, clear that apparently 
all suitable habitat is already utilised by 
Tarentola mauritanica. 
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INLEIDING 
Zwarte Leguanen (geslacht Ctenosau
ra) zijn middelgrote tot grote hagedis
sen die herkenbaar zijn aan de ringen 
gestekelde schubben op de staart. Deze 
opvallende leguanen zijn te vinden in 
het laagland van Mexico en Midden
Amerika vanaf de zuidoostkant van 
Baja California en het zuiden van 
Sonora in het westen van Mexico en on
geveer vanaf de Kreeftskeerkring in het 
oosten van Mexico naar het zuiden tot 
in Panama. Ze komen ook voor op en
kele e ilanden in het oosten van de Stille 
Oceaan, in het westen van de 
Caribische Zee en in de Zee van Cortez. 
Zwarte Leguanen hebben een voorkeur 
voor hete gebieden met veel zonne
schijn en weinig neerslag. Ze Ieven zo
wel in droge tropische wouden als in sa
vannen met vee! structuurelementen 
zoals rotsen, worte ls en omgevallen bo
men. Daar Ieven de grote soorten in 
kleine groepen met een uitgesproken 
hierarchie. Een grote dominante man 
beheerst een territorium waarin hij uit
s luitend vrouwtjes en slechts halfwas 
mannetjes toelaat. 

Halfwas mannetje van Ctenosaura simi/is in Manuel Antonio, Costa 
Rica. Foto: Gunther Kohler 
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Volwassen vrouwtje van Crenosaura a canr/111-
ra in Nautla (Vera Cruz, Mexico). 

Foto: Gunther Kohler 

Terwijl de meestal groen gekleurde jon
gen een aanzienlijke hoeveelheid dier
lijk voedse l tot zich nemen in de vorm 
van insekten, beperkt de voedselkeus 
van volwassen Zwarte Leguanen zich 
vrijwel uitsluitend tot bladeren en bloe
men. Yruchten zijn in het natuurlijke 
leefgebied van deze dieren zeldzaam en 
spelen dus een ondergeschikte rot 
(KOHLER, 1993). 
Een paar jaar geleden is in dit blad al 
een overzicht verschenen van de soor
ten Zwarte Leguanen (BOONMAN, 

1988). Die indeling is inmiddels verou
derd. Op dit moment worden er twaalf 
soorten Zwarte Leguanen erkend 
(BAILEY, 1928; DEQUEIROZ, 1987a, 
1987b; ETHERIDGE, 1982; KOHLER, 

1993; KOHLER, 1995a; KOHLER & 
KLEMMER, 1994 ). AI deze soorten wit 
ik in dit verhaal beschrijven. Aan het 
eind van dit artikel volgt daarom nog 
een determinatietabel. 
Omdat de grote soorten ( Ctenosaura 
acanthura, Ctenosaura hemilopha, 
Ctenosaura pectinata en Ctenosaura si
mi/is) vergelijkbaar zijn in hun leefwij
ze, lig t het voor de hand zeals groep te 
bespreken. 

13 
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DE GROTE SOORTEN: 
C. ACANTHURA, C. HEMILOPHA. 
C. PECTINATA EN C. SJMIL/S 
BESCHRIJVING 
De vertegenwoordigers van deze groep 
kunnen meer dan een meter lang wor
den. Grote mannetjes kunnen een totale 
lengte van 120 em bereiken bij een kop
romplengte van 49 em. Jonge dieren 
zijn duidelijk slanker gebouwd dan vol
wassenen. Bij hen heeft de verhouding 
kop-romplengte:staartlengte een waar
de van I :2,2. Bij volwassen leguanen 
bedraagt deze ongeveer I: I ,5. 

Verspreidingsgebied van Cteno.wura acamlwra, C. hemiloplw, C. 
pectinata en C. simi/is in Midden-Amerika. 
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Binnen deze groep valt C. acanthura op 
door zijn zeer stekelige staart. Ook is het 
opmerkelijk dat de mannetjes vaak vol
ledig zwart gekleurd zijn. Als er at Iichte 
vlekken voorkomen zijn die beperkt tot 
de voorste helft van de rug. Ook C. pec
tinata is vaak overwegend zwart ge
kleurd. Dikwijls is er echter op de ach
terste helft van de rug een witte tekerung 
aanwezig. Deze soort heeft als enige 
Zwarte Leguaan op de staart drie in 
plaats van twee volledige rijen kleine 
schubben tussen de eerste drie tot acht 
ringen met gestekelde schubben. Vooral 
bij C. simi/is kan men een grote variatie 
in kleur en tekening aantreffen. Toch 

heeft iedere leeftijdscategorie het con
stante kenmerk van donkere dwarsban
den op de rug. Een enkele keer worden 
ook zeer donkere of zelfs zwarte exem
plaren gevonden. Bij deze dieren zijn de 
dwarsbanden onduidelijk of zelfs ver
dwenen in de donkere ondergrond. Bij 
C. acanthura en C. pectinata ontbreken 
deze dwarsbanden op de rug vrijwel al
tijd. Bij hun groen gekleurde jongen to
pen dwars over de rug rijen met Iicht
groene vlekken die in de loop van de tijd 
verdwijnen of in een witte tekening ver
anderen. Bij een toenemende leeftijd 
verandert de rest van de groene kleur in 
de zwarte tint van de volwassenen. Bij C. 
hemilopha bevinden zich op de voorste 
helft van de rug een zwarte vlek en twee 
zwarte strepen die door grijswitte ban
den van elkaar gescheiden zijn. De rest 
van de rug is grijs met onregelmatige 
bruine tot zwarte tekerungen of vlekken. 
Deze soort onderscheidt zich van de an
dere grote soorten doordat er zich onge
veer vanaf het midden van de staart nog 
maar een in plaats van twee complete rij
en kleine platte schubben bevindt tussen 
de ringen met gestekelde schubben. 

VERSPREIDfNG 
C. hemilopha is de Zwarte Leguaan met 
het meest noordelijke verspreidingsge
bied. Zo is hij te vinden in het zuiden 
van Baja California en van centraal 
Sonora tot in het noorden van Sinaloa 
en bovendien op enkele eilanden in de 
Golf van Californie (SMITH, 1972). C. 
acanthura leeft aan de Atlantische kust 
van Mexico vanaf centraal Tamaulipas 
tot aan de landengte van Tehuantepec 
(SMITH, 1949). Mexico vormt vanaf het 
zuiden van Sinaloa tot aan de landengte 
van Tehuantepec het areaal van C. pec
tinata (HARDY & McDIARMID, 1969; 
SMITH, 1949). Het verspreidingsgebied 
van C. simi/is sluit bij de landengte aan 
op dat van de beide andere soorten en 
loopt door tot in Panama. 
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Biotoop van Clenosaura clarki nabij Zicuiran (Michoacan, Mexico). 
De dieren Ieven in cactussen en laag struikgewas. Foto: Kohler 

BIOTOOP 
Yertegenwoordigers van deze groep 
zijn vooral aan te treffen in open terrei
nen zoals droge bossen (dennebossen 
en hulststruiken), savannen, zandstran
den, oude lmizen, ru"lnes, muren, steen
hopen, omgevallen bomen en lavavel-

Jonge dieren van de grote soorten Zwarte Leguanen Ieven op de bo
dem. de volwassenen dikwijls in de bomen. Foto: Gunther Kohler 
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den met een schaarse vegetatie 
(KOHLER, 1991 ). In geschikte biotopen 
is de Zwarte Leguaan een veel voorko
mende, vaak zelfs een alomtegenwoor
dige soort. 
In tegenstelling tot de kleinere soorten 
hebben de grote Zwarte Leguanen een 
groot aanpassingsvermogen . Ze schu
wen ook de omgeving van menselijke 
nederzettingen niet. Ze komen vaak, 
soms zelfs zeer talrijk voor bij hotels en 
bungalows, omdat ze daar wat betreft 
schuilmogelijkheden en voedselvoor
ziening (agrarische aanplant en afval) 
uitstekend aan hun trekken komen. 
Jonge dieren zijn vrijwel uits luitend bo
dembewoners. Volwassen exemplaren 
klimmen ook vaak in bomen om te zon
nen of op de vlucht. Yolwassen legu
anen verwijderen zich zelden ver van 
hun toevluchtsoord. Ze z ijn zeer honk
vast. 

GEDRAG 
Zwarte Leguanen gebruiken veel tijd 
om te zonnen op een open plek in de 
onmiddellijke omgeving van hun 
schuilplaats. De alerte hagedissen ver
dwijnen bliksemsnel in de opening van 
hun behuizing als er een vijand of een 
mens nadert. In tegenste lling tot devol
wassenen brengenjonge lingen de nacht 
door op dunne twijgen in het struweel. 
Als twee ongeveer even grote manne
tjes elkaar tegenkomen, nemen ze een 
dreighouding aan met een opgeblazen 
keel, een overeind staande rugkam en 
een zijdelings afgeplat lichaam. Ze lo
pen kringetjes om elkaar heen, meestal 
met een opengesperde bek en een 
stramme pas, totdat een van de twee 
zich terugtrekt. Tot vechtpartijen komt 
het zelden . Oat komt vooral omdat de 
voorkeursplekken van de grote manne
tjes meestal zover uit e lkaar liggen dat 
ze elkaar bijna nooit tegenkomen . Ook 
volwassen wijfjes houden een onderlin
ge afstand van een paar mete r aan. 
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VOORTPLANTING 
Zwarte Leguanen worden na 1112 tot 
2112 jaar geslachtsrijp. De paartijd valt 
in het begin van de droge tijd. Zes tot 
acht weken later worden de eieren in 
zelfgegraven holen gelegd. Geschikte 
legplaatsen zijn open, door de zon be
schenen plaatsen. Wei vijf vrouwtjes 
kunnen tegelijk gebruikmaken van een 
gemeenschappelijk gangensysteem 
(FITCH & HACKFORTH-JONES, 1983). 
De incubatie van de eieren duurt iets 
korter dan drie maanden en begint laat 
in de droge tijd. Minstens tweederde van 
de incubatieperiode valt in de regentijd. 
A Is de jongen uitkomen heeft de regen
tijd, die al een tijdje aan de gang is, tot 
gevolg gehad dat de jonge dieren door 
de dichte vegetatie beschermd worden 
tegen overmatige zonneschijn en dat ze 
rijkelijk over voedsel kunnen beschik
ken in de vorm van verse bladeren, bloe
men en talrijke insekten. 

DE ZWARTE LEGUAAN VAN ROA
TAN: CTENOSAURA OEDIRHINA 
De Zwarte Leguaan van Roatan wordt 
maximaal een kleine meter lang. 
Vergeleken met de vertegenwoordigers 
van de eerder beschreven groep is hij 
echter duidelijk compacter gebouwd. 
De kop heeft een in verhouding stompe 
vorm en de snuit lijkt iets omhoog te 
wijzen. Volwassen C. oedirhina hebben 
op de rug vier tot vijf witte dwarsban
den die midden op de rug tot een leng
testreep kunnen versmelten. Ook op de 
staart bevinden zich dwarsbanden. De 
dieren zijn verder zwart. Bij veel exem
plaren zijn de dwarsbanden geel tot 
oranje van kleur. Dat wordt echter ver
oorzaakt door de kleur van de bodem in 
het leefgebied van de leguanen, wat 
makkelijk vast te stellen is na een ver
velling. 
C. oedirhina is tot nu toe uitsluitend be
kend van Roatan en de nabij gelegen ei
landjes Santa Elena en Barbareta. Daar 

leeft deze soort in het Iichte droge bos 
met een zandige leemgrond met een 
duidelijke voorkeur voor hellingen. De 
Zwarte Leguaan van Roatan is een uit
gesproken bodembewoner, die slechts 
bij wijze van uitzondering, bijvoorbeeld 
op de vlucht, in bomen klimt. 
Volwassen C. oedirhina bewonen holen 
in de grond. Ieder dier in een eigen hoi 
(KOHLER, in druk a.). 

DE ZWARTE LEGUAAN VAN 
UTILA: CTENOSAURA BAKER/ 
De grootste Zwarte Leguaan van Utila 
die tot nu toe gevonden is was een man
netje met een kop-romplengte van 295 
mm, een to tale lengte van 692 mm (de 
staartpunt ontbrak) en een gewicht van 
661 g (KOHLER, 1994a). Bij de Zwarte 
Leguaan van Utila is de snuit eveneens 
stomp, maar wijst niet zo omhoog als 
bij C. oedirhina. C. bakeri heeft een uit
gesproken keelwam die wei 30 mm 
lang kan worden. 
Een volwassen C. bakeri heeft een 
grijsbruin tot turkooisblauw lichaam 
met slechts een paar donkere markerin
gen. Op de staart zijn echter duidelijk 
donkere dwarsbanden aanwezig. De 
rugkam van het mannetje bestaat uit 
witte en zwarte stekels. Er staan dan 
steeds twee of drie van dezelfde kleur 
naast elkaar. 
C. bake ri is inheems op het eiland U tila 
(Honduras) dat tot de Islas de Ia Bahia 
behoort. Van de Zwarte Leguanen ver
langt C. bakeri het meest afwijkende 
klimaat en een bijzondere biotoop. In 
plaats van in droge en zonnige gebieden 
leeft hij op veel vochtigere en meer be
schaduwde plaatsen: hij komt voor in 
hoge bomen in het mangrovemoeras 
(KOHLER, 1994a). 
In de maanden april en mei trekken 
de drachtige wijfjes van de Zwarte 
Leguaan van Utila uit het mangrovebos 
naar het strand om daar in het warme 
zand hun eieren in te graven. 
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Jong mannetje van Ctenosaura pectinma in de 
Mixtequilla-bergen (Oaxaca, Mexico). 

Foto: Gunther Kohler 

CTENOSAURA PA LEARIS 
C. palearis is een midde lgrote Cteno
saura-soort die een totale lengte van 760 
mm kan bereiken, bij een kop-romp
lengte van 3 10 mm en een gewicht van 
1500 g ( KOHLER, in druk b.). De staart 
is I ,5 tot I ,9 maal zo lang als het li
chaam. Volwassen exemplaren ztJn 

Yolwassen mannetje van Ctenosaura oedirhina op het eiland 
Roatan, Honduras. Foto: Gunther Koh:er 
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meer gedrongen gebouwd dan jongen. 
In tegenstelling tot de meeste andere 
Ctenosaura-soorten, die uitslui tend een 
dwarse keelplooi hebben, bezit C. pale
oris een grote keelwam. Bij grote man
netjes kan die wei 80 mm lang worden. 
De rug vettoont een aantal brede grijze 
tot zwarte dwarsbanden, die door rijen 
kle ine heldere vlekken van e lkaar ge
scheiden worden. De eerste dwarsband 
loopt meestal door tot op de buik. 

Volwassen vrouwtje van Crenosaura hemilo
pha op het eil and San Esteban. 

Foto: Christian Romer 

Van C. palearis zijn drie ge"lsoleerde 
vindplaatsen bekend. Een populatie be
woont het dal van de Rfo Motagua in 
het zuidoosten van Guatemala (de de
partementen El Progreso en Zacapa). 
Een tweede Ieeft in het bekken van de 
Rfo Aguan in Noord-Honduras (het de
partement Yoro) (MEYER & W ILSON, 

1973). Pas onlangs werd deze soort 
aangetroffen in de tropische regenwou-
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Verspreidingsgebied van Ctenosaura bakeri, C. oedirhina en C. pa
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den van de Islas de los Cochinos voor 
de kust van Honduras (BUCKLEY & 
AXTELL, 1990). In het noorden van 
Honduras leeft C. palearis in Iichte dro
ge wouden en cactusbossen en gedraagt 
zich uitgesproken schuw. Als je hem 
al tot 20 meter nadert vlucht hij hoge 
bomen in. Net als zijn zustersoort C. 
bakeri van het eiland Utila, is C. pale
aris een uitgesproken boombewoner. 
Slechts bij wijze van uitzondering is hij 
in de buurt van de grond aan te treffen 
op omgevallen bomen of cactussen. 
Meestal gaat het dan om jonge dieren. 

Jong mannetje van Ctenosaura palearis in 
San Patricio, Honduras. Foto: Gunther Kohler 

CTENOSAURA QUINQUECARINATA 
Met een totale lengte van max imaal475 
mm en een kop-romplengte van 185 
mm (KOHLER, 1994b) behoort C. quin
quecarinata tot de kleinere soorten van 
het geslacht. Op een grijze tot olijfbrui
ne ondergrond bevinden zich danker 
gekleurde dwarsstrepen, die bij vee! 
exemplaren op de flanken samenkomen 
en tot op de buik doorlopen. In plaats 
van de dwarsstrepen vertoont C. quin-

Volwassen vrouwtje van Ctenosaura quin-
quecarinata in de Mixtequilla-bergen 
(Oaxaca, Mexico). Foto: Gunther Kohler 

quecarinata ook vaak op een donkere 
ondergrond talrijke onregelmatige vlek
ken met een danker hart. De poten zijn 
ofwel met olijfgroene tot grijswitte 
vlekken bezet ofwel met donkere 
dwarsbanden. 
Van C. quinquecarinata zijn ge·isoleer
de vindplaatsen bekend in Mexico (de 
landengte van Tehuantepec), El 
Salvador (de departementen Morazan 
en Cabanas), Nicaragua (de departe
menten Chontales, Boaco, Matagalpa 
en Jinotega) en Costa Rica (het nationa
Ie park Santa Rosa, Guanacaste) (BAI-
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LEY, 1928; GICCA, 1983; HIDALGO, 
1980; HARTWEG & OLIVER, 1940). 
De biotoop van C. quinquecarinata is 
het droge subtropische bos met een rot
sige, stenige ondergrond op 0 tot 750 m 
hoven de zeespiegel. De vegetatie be
staat vooral uit struiken, lage bomen en 
cactussen. Talrijke rotsen, omgevallen 
bomen en wortels zorgen voor een goe
de structurering van de deels zeer steile 
hellingen. Kom je dichter dan drie me
ter bij de zeer alerte leguanen in de 
buurt dan verdwijnen ze in hun schuil
plaats, een holle stam, een paal of een 
hoi in de rotsen. Ik kon steeds maar een 
dier per boom, rots of paal vinden, wat 
op een solitaire levenswijze van deze 
dieren wijst. 

DE GEELRUG-ZWARTE LEGUAAN: 
CTENOSAURA FLAV/DORSAL/S 
Deze soort werd pas vorig jaar in de 
buurt van de plaats La Paz in Honduras 
ontdekt (KOHLER & KLEMMER, 1994). 
De naam ontleent het dier aan de uitge
sproken gele tot oranje kleur van de rug 
die vooral bij mannetjes duidelijk is. 
Jonge dieren en vrouwtjes zijn overwe
gend Iicht grijsbruin gekleurd en heb
ben, net als de mannetjes, donkerbruine 
dwarsbanden op de rug. De Geelrug
Zwarte Leguaan bereikt een kop-romp
lengte van 170 mm. Alle schubben van 
de stekelige ringen zijn aan de hoven
kant van de staart gekield (in totaal ne
gen tot elf). Bij de zustersoort C. quin
quecarinata zijn dat slechts de 
middelste en twee aan elke zijde, in to
taal dus vijf (vandaar de naam). 
De biotoop van C. jlavidorsalis in de 
omgeving van La Paz is beet en droog. 
Spaarzame, doomige, vaak met 
Tillandsia 's begroeide struiken en bo
rneo bepalen het beeld naast steenhopen 
en natuurstenen muren. Holle stammen 
en ruimtes tussen de rotsen dienen de 
leguanen als schuilplaats, waar ze zich 
niet ver van verwijderen. 

DE ZWARTE LEGUAAN VAN MI
CHOACAN: CTENOSAURA CLARKI 
Met een totale lengte van iets meer dan 
300 mm en een kop-romplengte van 
maximaal 155 mm is C. clarki een klei
ne maar zeer robuuste Zwarte Leguaan 
(GICCA, 1982; DUELLMAN & DUELL
MAN, 1959). Hij heeft een olijtbruine 
tot zwarte grondkleur met Iichte creme
kleurige tot bruine vlekken, die in het 
bijzonder bij mannetjes vaak oranje 
zijn. C. clarki is tot nu toe slechts be
kend uit het hete, droge Balsas
Tepalcatepec bekken in Michoacan, 
Mexico. Daar bewoont deze leguane
soort het open droge bos dat het 
grootste deel van de heuvelige vlakten 
bedekt. Knoestige bomen en reuzen
cactussen groeien verspreid in het ge
bied. 
De Zwarte Leguaan van Michoacan 
leeft overwegend in bomen. In de nacht 
en bij gevaar trekt het dier zich in holle 
stammen van bomen en cacteeen terug. 
Vrijlevende C. clarki zijn uiterst alert 
en gedragen zich zeer onopvallend zo
dat ze slechts met moeite te ontdekken 
zijn. 

CTENOSAURA ALFREDSCHMIDTI 
Bij volwassen exemplaren is de hoven
kant van de kop eenkleurig donkergri js 
tot malachietblauw. De keelstreek is 
lichtgrijs met her en der wazige danker
rode vlekken. De voorste helft van de 
rug is vrijwel eenkleurig ZWart, terwijl 
de achterste helft bruin tot roodbruin is. 
Op de bovenkant van de bovenarmen 
prijken twee zwarte dwarsbanden, de 
onderarmen vertonen onregelmatige 
zwarte vlekken. De rest van de voorpo
ten is net als de achterpoten en de staart 
egaal donkergrijs tot zwart gekleurd. 
De buik is effen vuilwit tot grijs. 
Op dit moment is C. alfredschmidti uit
sluitend bekend van de eerste vind
plaats Pablo Garcia in het zuiden van de 
Mexicaanse staat Campeche. Het is 
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Mannetje van Ctenosaurajlavidorsalis in de buurt van La Paz, Honduras. Foto: Gunther Koh ler 

echter mogelijk dat het exemplaar dat 
door SMITH ( 1938) bij Balchacaj, 
Campeche, gevangen werd ook tot C. 
alfredschmidti behoort. Deze vindplaats 
ligt verder naar het zuiden. 
De biotoop van C. alfredschmidti is het 
dichte droge bos. Daar bewonen deze 
leguanen takken en stammen van 
knoestige bomen. Net als C. clarki, 
Ctenosaura defensot; C. flavidorsalis 
en C. quinquecarinata blokkeren deze 
hagedissen bij gevaar de ingang van 
hun hol met hun stekelige staart, wat 
een uitstekende bescherming vormt. In 
tegenstelling tot de bodembewonende 
C. defensor is C. alj/"edschmidti uitge
sproken boombewonend. 
De luchttemperatuur in de schaduw be
droeg in oktober 1994 overdag 30,7-
3 1 ,8°C en daalde 's nachts naar 23-
240C. In een hoi van C. alfredschmidti 

Mannetje van Ctenoscwra clarki in de buurt 
van Zicuiran (Michoadn, Mexico). 

Foto: Gunther Ko hler 

Lacerta 54( 1 ) 



Yolwassen mannetje van Ctenosaura bakeri van Util a, Honduras. Foto: Gunther Kohler 
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lag de temperatuur met 28,9°C onge
veer I ,8°C lager dan de omgevingstem
peratuur ( KOHLER, 1995). 
In mestmonsters van C. a/fredschmidti 
waren slechts resten van bladeren te 
vinden, wat op een vegetarische voe
ding wijst. Het is echter aannemelijk 
dat deze soort net als zijn verwanten 
ook bij gelegenheid geleedpotigen zal 
buitmaken. 

Volwassen mannetje van Ctenosaura defensor bij Telchaquillo 
(Yucatan, Mexico). Foto: Gunther Kohler 
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In het tot nu toe bekende verspreidings
gebied van C. alfredschmidti heeft bij 
de inheemse bevolking de gedachte 
post gevat dat deze hagedis, die zij 
"Escorpion" noemen, giftig zou zijn. Ze 
zijn bang voor zowel een beet als 
voor een "steek" met de staart. Dit is 
een interessante overeenkomst met C. 
clarki. Deze is inheems in het Bal
sas-Tepalcatepec bekken in de staat 
Michoacan, Mexico, en wordt door de 
plaatselijke bevolking als gevaarlijk be
schouwd (DUELLMAN & DUELLMAN, 

1959). De zustersoort C. defensor daar
entegen wordt door de bewoners van 
Yucatan als medicijn gegeten. 

DE ZWARTE LEGUAAN VAN YU
CATAN: CTENOSAURA DEFENSOR 
C. defensor is wei de kleurrijkste van de 
Zwarte Leguanen. Op de voorste helft 
van de rug bevinden zich drie brede 
zwarte dwarsbanden. De achterste helft 
is in tens roodbruin, oranje of steenrood. 
Bij enige exemplaren is het gebied bo
ven de wervelkolom bezet met creme
kleurige of gele Janggerekt ovate vlek
ken. C. defensor is een dwerg onder de 
Zwarte Leguanen met een maximale 
kop-romplengte van 145 mm (KOHLER, 

in druk b.). De staart valt op door zijn 
22-24 ringen met sterk vergrote, doorn
achtige schubben. 
De verspreiding van C. defensor is be
perkt tot het noorden van het 
Mexicaanse schierei land Yucatan. De 
typische biotoop van deze soort is een 
open rotsig gebied of open plekken in 
het droge bas met een overwegend rot
sige ondergrond. Talrijke cactussen, 
doornbosjes en rotsen bepalen het Iand
schapsbeeld. A Is schuilplaats gebruiken 
deze uitgesproken bodembewoners 
overwegend holen in de rotsen maar 
oak holle stammen. Ze kiezen een zo
danige diameter van die holen dat hun 
lichaam ze volledig opvult, vooral als 
ze zich opblazen. De ingang versperren 
ze zeer effectief met hun steke lige 
staart, zodat je de hagedissen niet uit 
hun holen kan trekken zonder je te be
zeren. 

ZWARTE LEGUANEN IN HET TER
RARIUM 
Yanwege hun grootte hebben de meeste 
soorten van het geslacht Ctenosaura 
een zeer ruim terrarium nodig. Yoor een 
paartje volwassen C. similis moet al 
snel aan een oppervlak van 2 m2 ge
dacht worden. Yertegenwoordigers van 
de kleinere soorten ( C. alfredschmidti, 
C. clarki, C. defensor en C. quinqueca
rinata) moeten minstens I m2 tot hun 
beschikking hebben. Bij de inrichting 
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Verspreidingsgebied van Ctenosaura alfredschmidti, C. clarki, C. 
defensor, C. jlavidorsalis en C. quinquecarinata in Midden
Amerika. 
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moeten vooral veel schuilplaatsen en 
zichtbarrieres aangelegd worden. Grote 
stenen, wortels, buizen van kurk (met 
zo klein mogelijke diameter) en stuk
ken schors zijn daarvoor geschikt. 
Stenen constructies moeten zo stabiel 
zijn dat de leguanen ze niet omver kun
nen gooien. Als bodembedekking is 
voor aile Zwarte Leguanen houtsnip
pers geschikt eventueel vermengd met 
dood blad en zand. Oat zand mag echter 
niet te fijn of te scherp zijn. Bij bodem
bewoners kan de voederbak gewoon 
op de grond gezet worden, voor boom
bewoners moet deze echter hoger 
geplaatst worden. Hoewel Zwarte 
Leguanen hun vocht doorgaans uit het 
voedsel halen, mag een drinkbak niet 
ontbreken. 
Als verlichting van het terrarium 
zijn hoogrendements halogeenlampen 
(bouwlampen) geschikt. Ze zenden een 
goed spectrum uit, zijn zeer helder en 
verbruiken in verhouding niet zeer veel 
stroom. De luchttemperatuur moet 
overdag ca. 30-35°C bedragen en mag 
's nachts naar 22-25°C dalen. Met 

warmtestralers moeten een paar zonne
plaatsen gecreeerd worden, waar de 
temperatuur tot 45°C oploopt. Ook een 
regelmatige bestraling met UV-licht is 
van belang. Naar mijn mening is het ef
fect daarvan op het algemene welbevin
den en de bereidheid zich voort te 
planten zeker zo groot als de anti
rachitis-werking die er van uit gaat. 
Een dagelijkse bestraling van een 
Zwarte Leguaan gedurende 20 minuten 
met een Ultravitalux-lamp (Osram, 300 
W) op een meter afstand heeft zijn nut 
bewezen. De relatieve luchtvochtigheid 
moet niet te laag zij n en overdag 50-
70% zijn en 's nachts oplopen tot 80-
90%. In de regentijd (mei tot november) 
wordt het terrarium minstens een keer 
per dag uitgebreid gesproeid. In de dro
ge tijd (december tot april) is een regen
bui twee tot drie keer per week vol
doende. 
Omdat volwassen mannetjes onver
draagzaam zijn en elkaar letsel kunnen 
toebrengen, is het raadzaam maar een 
mannetje en een tot twee vrouwtjes bij 
elkaar te houden. 

YO EDSEL 
Zwarte Leguanen eten hoofdzakelijk 
vegetarische kost zoals bladeren en 
bloemen. Dit moet dus ook in het terra
rium gegeven worden. Graag worden 
bladplanten gegeten als paardestek, 
breed- en smalbladige weegbree, muur, 
klaver en veldsla en bloemen van de hi
biscus, paardebloem en madelief. 
V ruchten en dierlijk voer moe ten maar 
af en toe op het menu staan. Het voer 
wordt opgewaardeerd met een minera
lenpreparaat (Korvimin ZVT, Gistocal 
of iets dergelijks). Aile insekten die 
men aanbiedt worden met een dergelijk 
middel bepoederd. 
Het is verder aan te raden jonge legu
anen dagelijks extra calciumlactaat te 
geven om te voorkomen dat ze botont
kalking (fibreuze osteodystrofie) ont-
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Ctenosaura alfredschmidti in zijn natuurlijk leef
gebied bij Pablo Garcia (Campeche, Mexico). 
Foto: Gunther Kohler 
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~ikkelen (KOHLER, 1992). Bovendien 
is het absoluut nodig aandacht te beste
den aan een regelmatige vitaminever
strekki ng. [k gebruik het preparaat 
Multi-Mulsin (een druppel per kilo li
chaamsgewicht elke een tot twee we
ken, bij jonge dieren en drachtige 
vrouwtjes iets meer). Het is verstandig 
e lk dier individueel zijn portie te geven, 
bijvoorbeeld via een stuk fruit of een 
voedseldier. Het is niet s lim de vitami
nes lukraak over het voer te verdelen 
omdat niet bij te houden is hoeveel e lk 
dier eet en dus hoeveel vi tamine het 
bi nnen krijgt. 

Omdat Zwarte Leguanen er vergelijk
bare constructies op na houden om hun 
eieren in te leggen als Groene 
Leguanen, is het raadzaam hen ook een 
kunstmatig nest aan te bieden. De gang 
en de kamer moeten niet hoger zijn dan 
12 rot 15 em zodat het wijfje contact 
houdt met het dak als ze haar kop optil t. 
De temperatuur in de nestkamer hoort 
ca. 30°C te zijn. Sterke afwijkingen zul
len het afsterven van de eieren tot ge
volg hebben. Een geschikt substraat 
voor de incubatie is vermiculiet, perl iet, 
schuimrubber of een turf/zand-mengsel 
(3: I). Ook de temperatuur hiervan moet 
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tussen 28 en 30°C liggen. Een relatieve 
luchtvochtigheid van 90-100% en een 
matig vochtig substraat zijn de goede 
omstandigheden. De eieren moeten 
voor de helft in het substraat ingegraven 
worden en mogen tijdens de incubatie
periode niet gedraaid worden. Onder 
deze omstandigheden duurt de incuba
tie 80 tot I 00 dagen. 
Het kan gebeuren dat jonge leguanen 
het ei verlaten voor ze hun dooierzak 
volledig geresorbeerd hebben. Zo iets 

kan bijvoorbeeld voorkomen als er in 
de broedstoof gerommeld wordt om een 
eerder uitgekomen dier te vangen. 
Dieren met een dooierrest kunnen het 
best nog even in de broedstoof terug ge
plaatst worden, in een bakje met voch
tig vloeipapier en afgesloten met gaas. 
Pas als de kleine leguaan zijn dooierzak 
kwijt is kan hij in het opfokterrarium 
geplaatst worden. Als eerste voedsel 
zijn wasmotlarven en kleine krekels ge
schikt. 

DETERMTNATIETA BEL VOOR DE SOORTEN VAN HET GESLACHT CTENOSAURA 

I a Staart op de plaats van de grootste omvang breder dan hoog (verhouding 
breedte:hoogte = I ,66- 1 ,76); verhouding staartlengte:kop-romplengte kle iner dan I ,5; maxi
male kop-romplengte meer dan 250 mm; laatste donkere banden op de staart dubbel zo lang 
als de eerste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
b Staart op de plaats van de grootste omvang ongeveer even hoog als breed (verhou
di ng breedte:hoogte = 0,90-1 , II ); verhouding staartlengte:kop-romplengte groter dan I ,6; 
maxi male kop-romplengte minder dan 190 mm; laatste donkere banden op de staart nauwe-
lijks Ianger dan de eerste . . . .............. . .... .. .... . .... . ...... ... .... . . .. .... . . . .. . .......... . .. . . . . 6 
2a Slechts ongeveer 2/3 van de staart bedekt met ringen van vergrote, gestekelde 
schubben; derde oog goed zichtbaar .............. . .. . . .. ... . .. .. .. . ....... . . . .... . . . .... . . .... . . .. 3 
b De hele staart bedekt met ringen van vergrote, gestekelde schubben; derde oog nau-
welijks te zien .... .. ........ . ..... . .. . ..... .. . . ..... . ................. . ............. . .... . . . ........... . 4 

3a Meestal vier postmentalia (schubben op de onderkaak achter de grote schub midden 
op de onderlip: z ie rechter tekening); schubben op de bovenkant van de bovenbenen du idelijk 
vergroot en gekield; aile schubben van de ringen om de staart zijn bovenop die staart vergroot 
en gekield ......... . ........ . ........... .. .. . . .. .... . .. . .................... Ctenosaura j7avidorsalis 
b Twee postmentalia (zie linker tekening); schubben op de bovenkant van de boven
benen zijn glad en niet vergroot; van de schubben van de ringen om de staart zijn aileen de 
middelste en aan de beide zijkanten de twee buitenste vergroot en gekie ld. De andere schub-
ben van de ringen zijn niet vergroot en op zijn hoogst slechts minimaal gekield . . ... . ... ..... . 
. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . .. . .. . . . .. ... .. . . . .. ... .. .... .. .. . . .. . . . . . Ctenosaura qui11quecari11ata 
4a Negen tot tien vergrote doomige schubben in de derde ring om de staart; staart ge-
matigd gestekeld; de voorste rughelft dezelfde kleur als de achterste ...... Cte11osaura clarki 
b Zeven tot acht vergrote doomige schubben in de derde ring om de staart; staart sterk 
gesteke ld; voorste rughelft overwegend zwart, de achterste roodachtig .................... . ... 5 
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Sa Aantal ringen om de staart 27-29; verhouding staartlengte: kop-romplengte = 0,79-
0,85; rugkam bestaande uit vergrote schubben is regelmatig en loopt tot het heiligbeen door; 
klein derde oog goed zichtbaar, bijbehorende schub duidelijk; aileen tussen de eerste drie rin-
gen om de staart bevindt zich geen volledige rij met kleine, vlakke schubben ................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctenosaura alfredschtnidti 
b Aantal ringen om de staart 22-24; verhouding staartlengte : kop-romplengte = 0,65-
0,74; rugkam onregelmatig en gereduceerd; derde oog niet zichtbaar, bijbehorende schub ge
reduceerd; meestal bevindt zich tussen de eerste acht ringen om de staart geen volledige rij 
met kleine, vlakke schubben ................................................... Ctenosaura defensor 
6a Rugkam bestaat uit 31-47 vergrote schubben; keelwam min of meer goed ontwik-
keld ...................................................................................................... 7 
b Rugkam bestaat uit 66-106 vergrote schubben; geen keelwam, aileen maar een 
dwarse keelplooi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

7a Vanaf de eerste tot derde ring om de staart bevindt zich tussen aile volgende ringen 
maar een rij kleine schubben (zie linker illustratie); tekening en kleur van de rugstekels afwij
kend van de rest van de rugschubben; een aantal brede grijze tot zwarte dwarsbanden op de 
rug, van elkaar gescheiden door rijen kleine, Iichte vlekken . . . . . . . . . . . . Ctenosaura pa/earis 
b Vanaf de zevende tot zeventiende ring om de staart bevinden zich tussen aile vol
gende ringen twee rijen kleine schubben (zie rechter illustratie); tekening en kleur van de rug
stekels gelijk aan de rest van de rugschubben; rug overwegend effen grijsbruin tot turkoois-
blauw gekleurd ..................................................................... Ctenosaura bakeri 
Sa Meestal maar een schub tussen de schub rond het neusgat en het snuitpuntschild; 
vergrote, sterk gekielde schubben op de binnenkant van de onderbenen; snuit bij volwassen 
dieren stomp en afgerond; negen tot vijftien femoraalporien per poot; tussen de vierde en zes
de ring rond de staart bevindt zich maar een rij kleine schubben . . . . . . Ctenosaura oedirhina 
b Twee tot drie schubben tussen de schub rond het neusgat en het snuitpuntschild; 
schubben op de binnenkant van de onderbenen niet vergroot en slechts minimaal gekield; 
snuit bij volwassen dieren niet stomp en afgerond; vier tot tien femoraalporien per poot; tus
sen de vierde en de zesde ring rond de staart bevinden zich minstens twee rijen kleine schub-
ben ...................................................................................................... 9 
9a Rugkam bestaat uit 75-107 (aileen in uitzonderingsgevallen minder dan 80) vergro
te schubben; rugkam op het heiligbeen onderbroken (25-65 schubben); slechts een rij kleine 
schubben tussen de ringen rond de staart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctenosaura hemilopha 
b Rugkam bestaat uit 66-80 vergrote schubben; als de rugkam op het heiligbeen al on
derbroken is dan gedurende slechts maximaal 20 schubben; steeds minstens twee rijen kleine 
schubben tussen de ringen rond de staart .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 10 
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I Oa Schubben van de ringen rond de staart zeer stekelig (hoek van de kiel meer dan 30 
graden) met rechte kiel; rugkam op het heiligbeen onderbroken; meestal slechts een rij kleine 
schubben tussen de vijfde tot achtste ring rond de staart; gemiddeld I 0,3 schubben op de bo-
venlip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctenosaura ac:anthura 
b Schubben van de ringen rond de staart slechts middelmatig stekelig (hoek van de 
kiel minder dan 20 graden) met schuine kiel; rugkam op het heiligbeen soms onderbroken; 
steeds twee rijen kleine schubben tussen de ringen rond de staart; gemiddeld 12,3 schubben 
op de bovenlip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
II a Een aantal donkere dwarsstrepen op de rug, die meestal midden op de rug een Iicht 
centrum hebben; rugkam gaat zonder onderbreking over in de staartkam; tussen de derde en 
de vijfde ring rond de staart twee volledige rijen kleine schubben . . . . . . . . . Ctenosaura simi/is 
b Geen donkere dwarsstrepen op de rug; rugkam op het heiligbeen soms onderbro-
ken; tussen de derde en vijfde ring rond de staart drie volledige rijen kleine schubben ........ . 
............................................................................................. Ctenosaura pectinata 

SPECIES OF CTENOSAURA 
The genus Ctenosaura is presented. Twelve 
species have been recognised so far. Except 
for C. bakeri they all inhabit hot, arid environ
ments in Central America. The animals are in 
general herbivorous. The four largest species 
(C. acanthura, C. hemilopha, C. pectinata and 
C. simi/is) grow to a length of 120 em and live 
in the most northern parts of the region. They 
prefer open areas with numerous structural ele
ments. Young animals are almost exclusively 
terrestrial while adults frequently climb trees 
either when fleeing from danger or to bask in 
the sun. Ctenosaurs have a small home range 
and demonstrate a pronounced territorial beha
viour. The animals become sexually mature 
between the ages of 16-30 months. Courtship 
takes place at the beginning of the dry season. 
The eggs are laid six to eight weeks later in a 
nest dug in the ground. Incubation takes a little 
less than three months. The hatchlings appear 
at the beginning of the rainy season. 
C. oedirhina lives on the Honduran island of 
Roatan. C. bakeri is endemic to the neighbou
ring island of Utila where it inhabits high trees 
in mangrove swamps. During April and May 
the females travel to sandy beaches to lay their 
eggs. C. palearis, the species with the most 
pronounced dewlap, is found in three localities 
in Guatemala and Honduras. C. quinquecari
nata, identified by the five keels of spiny sca
les on the tail, is a rather small ctenosaur and is 
found in dispersed areas in Mexico, El 
Salvador, Nicaragua and Costa Rica. C. jlavi
dorsalis, was recently discovered near La Paz, 
Honduras. It has a yellow coloured back and a 
completely spined tail. C. clarki is a small, 
very robust animal from Michoacan, Mexico. 
C. alfredschmidti, the most recently described 

ctenosaur from Campeche, Mexico, has a bad 
reputation among the local people; it is thought 
to be venomous. C. defensor is a small, beauti
fully coloured species with a heavily armoured 
tail from Yucatan, Mexico. 
Observations on free living animals are used to 
form the basis of recommendations on the hou
sing and care of ctenosaurs in captivity. 
Finally a key to the species is provided. 
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Dichloorvos: een ongevaarlijk 
bestrijdingsmiddel? 

INLEIDING 
Veel slangehouders kennen dichloorvos 
als een goed en veilig bestrijdingsmid
del tegen diverse soorten mijten en te
ken. Ook in de literatuur wordt het re
gelmatig voor dit doel aanbevolen (bijv. 
IN DEN BOSCH, 1986 ). Het wordt ver
kocht in opgeloste vorm (in een stuk 
kunststof, omhuld door een cassette) ter 
bestrijding van vliegende insekten in 
huis. Dus niet ter bestrijding van mijten 
en teken in terraria! Bekende merken 
van bestrijdingsmiddelen die dichloor
vos bevatten, zijn Roxasect en Vapona. 
Door de cassette te openen, verdampt 
het dichloorvos uit het kunststof en ver
spreidt het zich door de Iucht. Insekten 
en andere geleedpotigen (Arthropoda) 
die het dichloorvos inademen, sterven 
als gevolg van vergiftiging van het ze
nuwstelsel. Bij insekten raakt vooral het 
centrale zenuwstelsel vergiftigd; bij ge
wervelden betreft de vergiftiging vooral 
het perifere zenuwstelsel. Gedurende 
de dertien jaar dat ik slangen houd, heb 
ik regelmatig gebruik gemaakt van de 
welbekende "Vapona-strip", zonder 
ooit schadelijke effecten te constateren, 
althans niet tot voor kort. Ik heb dit 
middel toegepast bij diverse soorten 
van de volgende genera: Agkistrodon, 
Bitis, Bothrops, Coluber, Crotalus, Da
boia, Dendroaspis, E/aphe, Enhydris, 
Lampropeltis, Naja, Natrix, Nerodia, 
Python, Sistrurus, Thamnophis en 
Vipera, zowel bij volwassen als bij jon
ge dieren. Zoals gezegd, tot nu toe ging 
dat altijd goed. 

PROBLEM EN 
Op 20 januari 1995 kocht ik bij een 
handelaar een jonge Stierslang, 
Pituophis sayi, en eenmaal thuisgeko-

men bleek deze besmet te zijn met rode 
bloedmijten. Omdat ik een bloedhekel 
heb aan rode bloedmijten kocht ik di
rect een Vapona-strip en plaatste deze 
in het terrarium bij de jonge slang. Ik 
wil eerst nog even opmerken dat deze 
slang op dat moment een zeer levendige 
en gezonde indruk maakte; er was dus 
niet al iets mee aan de hand. N adat de 
cassette ongeveer een uur bij de slang in 
het terrarium zat, nam ik de eerste 
symptomen waar die erop wezen dat er 
iets fout ging. Luid sissend en spastisch 
bewoog de slang zich voort, in het wit
de weg bijtend naar alles wat in de buurt 
van zijn kop kwam, inclusief zijn eigen 
lichaam. Gezien het gedrag, conclu
deerde ik dat deze slang leed aan vergif
tiging van het zenuwstelsel. Ik haalde 
de slang direct uit het terrarium, spoel
de de mond van de slang (misschien 
was de tong in contact gekomen met het 
stuk kunststof in de cassette), sloot de 
cassette, en plaatste de slang in een 
schoon terrarium. Ongeveer een uur 
lang vertoonde de jonge Stierslang dit 
hyperagressieve en motorisch gestoor
de gedrag, dat in de volgende drie uur 
langzaam afzwakte. Daama maakte de 
slang een rustige, maar lome indruk, en 
ik dacht daarom dat het ergste wei voor
bij was. Bovendien moest ik naar mijn 
werk. 
Om tien uur 's avonds (vier uur later) 
kwam ik thuis, en trof de slang in een 
volkomen bewegingloze toestand aan, 
in een bepaald niet gezond ogende hou
ding. Toen ik de slang oppakte was deze 
volkomen slap en bewegingloos, de 
ademhaling stond stil, en ik voelde ook 
het hart niet meer. In eerste instantie 
dacht ik dan ook dat hij dood was. 
Echter, bij nadere beschouwing bleek 
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dat de pupilreflex nog steeds aanwezig 
was, en dat de sluitspier van de lucht
pijp nog steeds met samentrekking re
ageerde op aanraking. Tevens bleek dat 
bij draaiing van het hoofd de ogen het 
beeld bleven volgen, zij het vertraagd. 
Met de moed der wanhoop begon ik 
met kunstmatige beademing. Dit deed 
ik door een dun rubber slangetje in de 
luchtpijp te brengen. Mits goed uitge
voerd, ondervindt de slang hier geen 
scbade van. Om de minuut blies ik een 
beetje vers ingeademde Iucht door het 
slangetje tot de long vol zat, daarna liet 
ik deze weer leeglopen. Ondertussen 
masseerde ik het lichaam van de slang 
(geforceerde bloedcirculatie). Lang
zaam maar zeker kwam er gedurende de 
reanimatie weer een beetje beweging in 
de voorste helft van het lichaam. Toen 
bet ademen weer spontaan begon, stop
te ik met reanimeren. Ik voelde toen te
vens een trage maar duidelijke hartslag. 
Ik haalde het slangetje uit de luchtpijp 
en plaatste de slang weer in bet terrari
um. Het reanimeren heeft ongeveer 
twee uur geduurd (ik heb niet exact de 
tijd bijgehouden; mijn voomaamste 
zorg was het redden van de slang). 
Apathisch en bewegingloos lag de slang 
in bet terrarium, maar na een uur bleek 
dat hij toch het hoofd had bewogen. 
Nog steeds voelde het lichaam slap aan, 
was de achterste helft van de slang ver
lamd, en reageerde het dier nauwelijks 
op prikkels als aanraken en knijpen. 
Tocb tongelde de slang en maakte hij 
een bewuste indruk. Het was twee uur 
in de nacht en ik ging naar bed. 
De volgende ochtend werd ik om half 
tien wakker, en ik stond direct op om 
naar de slang te kijken. Ik was heel erg 
blij te zien dat de slang zich had ver
plaatst. Het achterlijf was nog steeds 
erg slap, maar er zat al wei een beetje 
beweging in (vooral in de staart) en het 
reageerde op prikkels. Gelukkig bleken 
de vergiftigingsverschijnselen omkeer-

baar. In de loop van de dag namen de 
verlammingsverscbijnselen meer en 
meer af, en de slang begon weer te krui
pen door het terrarium, druk tongelend 
en alert reagerend op bewegingen. De 
volgende dag waren alle symptomen 
verdwenen. 

DISCUSS IE 
Deze ervaring heeft mi j aan het denken 
gezet. Is dichloorvos nou werkelijk zo 
ongevaarlijk als door zovelen wordt be
weerd? Gezien de goede ervaringen die 
ik tot dusver had, de laatste buiten be
schouwing gelaten, zou ik zeggen van 
wei. Bovendien is het een zeer effectief 
middel. Echter, op de verpakking staat 
dat de cassette uit de buurt van eet- en 
drinkwaren moet worden gehouden, 
hetgeen erop wijst dat het ook giftig kan 
zijn voor andere dieren dan alleen 
Arthropoda. 
Dichloorvos werkt remmend op het en
zym cholinesterase dat de neurotrans
mitter acetylcholine afbreekt. Bij ge
wervelde dieren is acetylcholine een 
belangrijke transmitterstof in het peri
fere en centrale zenuwstelsel. Acetyl
choline zorgt ervoor dat impulsen van 
zenuw naar zenuw kunnen gaan welke 
indirect kunnen worden omgezet in 
spierbeweging. De normale spierbe
heersing gaat verloren als acetylcholine 
niet kan worden afgebroken. Omdat 
ook de vegetatieve functies van het ze
nuwstelsel (de regulering van de inwen
dige organen) verstoord kunnen wor
den, kan dichloorvos voor gewervelde 
dieren gevaarlijk zijn. De mate van ver
giftiging is waarschijnlijk in hoge mate 
athankelijk van de concentratie. 
Gezien het gegeven dat ik de slang kon 
reanimeren door middel van kunstmati
ge beademing, concludeer ik dat een 
slang ook in emstige mate vergiftigd 
kan raken door bet inhaleren van di
cbloorvos, dus niet aileen door orale in
name. Hieruit maak ik op dat bet onver-
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standig is, een dichloorvos-bevattende 
cassette voor langere duur (Iaten we 
zeggen Ianger dan een uur) in een terra
rium met slangen te plaatsen. Boven
dien zou de slangehouder gedurende 
die tijd de slangen nauwlettend moeten 
observeren, om zo snel mogelijk in te 
kunnen grijpen als het mis gaat. Het is 
immers zo, dat de inhoud van de casset
te is afgestemd op een veel grater volu
me dan een gemiddeld terrarium, waar
door de concentratie van dichloorvos in 
de Iucht in een terrarium veel boger zal 
oplopen dan gezond is. 
Het is mij niet bekend of slangen van 
bet genus Pituophis gevoeliger zijn 
voor dichloorvos dan andere slangen, 
maar bet lijkt er wei op. Bijna had ik, 
mijn vele jaren ervaring als slangehou
der ten spijt, op een wei heel domme 
manier een mooie slang verspeeld. Het 
punt is echter, dat dit iedereen zou kun
nen overkomen, gezien bet gegeven dat 
de meeste terrariumhouders dichloor
vos als een volkomen ongevaarlijk mid
del zien. Ik heb wei eens gehoord van 
slangehouders die de cassettes gewoon 
voortdurend bij hun slangen lieten. Dit 
lijkt mij erg onverstandig, omdat er 
geen gegevens betreffende de lange-ter
mijn effecten van dit middel beschik
baar zijn. Bovendien kunnen zo, op den 
duur, resistente populaties van mijten 
en teken ontstaan. 
Tot slot wil ik vermelden dat bestrij
dingsmiddelen voor insekten die py
rethrine en/of piperonylbutoxide bevat
ten (vaak verkrijgbaar in spuitbussen), 
dodelijk giftig kunnen zijn voor slangen 
(en sommige hagedissen: HELMDAG, 
1994 ). Deze kunnen onomkeerbare 
neuromusculaire stoomissen veroorza
ken. Het onoordeelkundig gebruik van 
Neguvon heeft in bet verleden ook de 
dood van terrariumdieren veroorzaakt. 
Slangehouders, maar natuurlijk ook 

verzorgers van andere dieren, zouden 
goed moeten informeren naar de wer
king en de dosering van een bestrij
dingsmiddel al vorens zij deze toepas
sen voor een doel waar bet middel niet 
specifiek voor wordt verkocht. 

DICHLOORVOS: A HARMLESS 
PESTICIDE? 
Dichloorvos is sold for use in exterminating 
domestic insect pests such as flies, but in her
petoculture it is commonly used as a means to 
eradicate ticks and mites in terraria. This nor
mally does not cause any problems. However, 
one case is described in which a juvenile 
Pituophis sayi was severely intoxicated after 
exposure of one hour to dichloorvos fumes. 
Intoxication resulted in hyper-aggressive be
haviour and uncontrolled muscular contrac
tions followed later by cardiac arrest and 
respiratory and muscular paralysis. 
Neuromuscular activity in the ophthalmic and 
tracheal regions was, however, still present. I 
performed pulmonary resuscitation by means 
of oral intubation of the trachea, followed by 
blowing air into the lung every other minute. 
As soon as respiration and the cardiac pulse 
were restored, resuscitation was stopped and 
the snake was left to recover. One day later the 
snake showed no further signs of intoxication. 
I question the overall safety of using dichloor
vos to clean mite infested terraria and suggest 
that this pesticide is used for a maximum time 
of one hour during which time any reptiles 
should be closely observed for signs of intoxi
cation. 

LITERATUUR 
BOSCH, H.A.J. in den, 1986. De Vapona-cas
sette ter bestrijding van ectoparasieten van 
reptielen. Lacerta 44: 66-69. 
HELMDAG, A., 1994. Milbenbekampfung 
mit ARDAP-Spray. Die Eidechse 5: 27-28. 

Naschrift van de redactie: 
Onlangs is Vapona onder de oude naam als 
potje in een volledig andere samenstelling op 
de markt gekomen. Het werkzame bestand
deel is nu een synthetisch pyrethroide dat met 
behulp van een gloeispiraal wordt verdampt. 
Het is bedoeld tegen vliegende insekten, met 
name muggen in de slaapkamer. 
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Verzorging en kweek van de Mopskop
leguaan ( U ranoscodon superciliosa) 

INLEIDI NG 
AI meer dan tien j aar verzorg ik metre
delijk succes Mopskopleguanen. lk ben 
indertijd begonnen met een paartje dat 
na twee j aar een eerste legsel produ
ceerde. Het vrouwtje daarvan stierf vrij 
sne l na het leggen, waarschijnlijk door 
uitputting. Van dit legsel wist ik een 
dier volwassen te krijgen. Het bleek een 
vrouwtje dat helaas twee jaar later stierf 
aan legnood. Later is van dat eerste 
paartje ook het mannetje overleden. lk 
besloot het opnieuw met deze soort te 
proberen, nu met een kweekgroep van 
twee mannen en drie vrouwen. Zoals de 
titel van dit artikel al doet vermoeden 
heeft deze groep voor nakomelingen 
gezorgd. 

BESCHRIJ VING 
De Mopskopleguaan is de enige verte
genwoordiger van het genus Uranos
codon. Van kop tot staartworte l kunnen 
ze to t 13,8 e m lang worden (HOOG
MOED, 1973), met een staart die meer 
dan tweemaal zo lang is. Ze zijn over
wegend bruin en grijs van kleur met een 
korte en hoge kop. De ogen staan daar
in hoog en naar boven gericht. In opge
wonden toestand vertonen de mannetjes 
gele stippen op de flanken. Een ander 
geslachtsonderscheid is het volgende: 
de mannetjes hebben om hun pupil een 
gele rand, daaromheen is het oog grijs. 
De vrouwtjes hebben een oranje oog. 
Bij mijn jongen- tot nu toe 35 exempla
ren - zijn de ogen steeds oranje. 

Mannetje (links) en vrouwtje van Uranoscodon superciliosa, de kleur van de ogen is ecn gc
slachtskenmerk. Foto: G. van den Berghe 
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Portret van een mannelijke Mopskopleguaan 
Urcmoscodon superciliosa. 

Foto: G. van den Berghe 

LEVENSWIJZE 
De Mopskopleguaan komt voor in het 
noordoosten van Zuid-Amerika, van 
Venezuela via Guyana, Suriname en 
Frans Guyana tot in Brazilie. Ze wor
den daar voornamelijk gevonden in de 
begroeiing langs rivieren en kreken en 
op de bosbodem. Ze Ieven op de onder
ste twee meter van de begroeiing en in 
open begroeiing, dus niet in het dichte 
netwerk van lianen en klimplanten dat 
op vele plaatsen langs rivieren groeit. 
Bij gevaar zoeken ze hun heil soms in 
het water, waarbij ze een stukje als een 
basilisk over het oppervlak kunnen !o
pen. 
Meestal houden ze zich stil om aan de 
aandacht te ontsnappen (HOOGMOED, 

1973, 1975). 
Mopskopleguanen zijn rustige, zelfs 
trage dieren die fel zonlicht zo vee! mo
gelijk mijden. De voorkeurstempera
tuur van deze soort ligt relatief laag. Zo 
wordt gezegd dat ze nog bij l5°C voed
sel opnemen (KASTLE, 1973). De Iucht-

temperatuur in het terrarium zou dan 
ook niet veel hoger dan 20°C hoeven 
zijn. Plaatselijk mag die wat hoger op
lopen, tot 35 a 40°C. Ze maken vaak ge
bruik van de spot die ik bovenin het ter
rarium heb opgehangen. 

HET TERRARIUM 
Ik houd rnijn dieren in een groot (ge
zelschaps)terrarium van 250x l30x200 
em. Deze bak wordt verwarmd door 
een Elstein donkerstraler van 150 watt 
en verlicht door een drietal grote TL
lampen en een 80 watt spot. De lucht
temperatuur bedraagt overdag constant 
25°C, 's nachts 20°C. Plaatselijk kan 
de temperatuur oplopen tot 35°C. De 
relatieve luchtvochtigheid bedraagt ca. 
85%. Er zit een waterbak met een 
bruissteen in het verblijf en ik sproei 
regelmatig: eens in de twee dagen drie 
liter water. 
De bak is ingericht met plastic planten 
en boomtakken. De achterwand is van 
cement en om het geheel.lichter te rna
ken lichtcreme van kleur. De dieren Ie
ven in de bak meestal op een meter 
hoogte op de takken. Ze zitten ook wei 
eens in de waterbak. Als ik voer en ze 
dus kunnen eten, komt er pas echt Ieven 
in de dieren. Ze de len de bak met twee 
Basiliscus plumifrons en twee Phel
suma standingi. Deze dieren vormen 
voor de leguanen geen bedreiging. 
Sterker nog, ze Ieven volledig tangs e l
kaar heen. 

YO EDSEL 
In de natuur eten Mopskopleguanen al
lerlei ongewervelden, waarbij opval
lend is dat ze onder andere ook grote, 
harige rupsen eten (HOOGMOED, 1973, 
1975). In Brazilie namen GASNIER et 
al. (1994) een voorkeur voor sprink
haanachtigen en insektelarven (rupsen 
en keverlarven) waar. Ook eten de die
ren kikkers. Ondanks dat het vooral 
stronkbewoners zijn, bestaat hun voed-
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Vrouwtje van de Mopskopleguaan. Foto: G. van den Berghe 

Mannetje van de Mopskopleguaan. 
Foto: G. van den Berghe 
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sel voornamelijk uit bodembewonende 
dieren. Laatstgenoemde auteurs sugge
reren dat Mopskopleguanen vooral 
voedsel eten, dat bij regenbuien of in de 
schemering tevoorschijn komt. 
In de bak krijgen ze bij mij geen rupsen. 
In tegenstelling tot ervaringen van 
Hoogmoed vasten de dieren bij mij niet, 
ze eten het hele jaar door. Mopskop
leguanen zijn in het terrarium makkelij
ke eters; ze nemen dan ook allerlei in
sekten en andere ongewerve lden aan, 
daarbij valt met name hun voorkeur 
voor regenwormen op. Yerder voer ik 
ze vaak met krekels, rozekeverlarven en 
sprinkhanen. 's Zomers krijgen ze zo
veel mogelijk weideplankton aangebo
den. Voedseldieren worden steeds met 
Gistocal bepoederd. Aan het drinkwater 
worden eenmaal per week 10 druppels 
Dohyfral AD3 en Bogena vitamine B
complex (rui-vitamines voor vogels) 
per liter toegevoegd. Drinkwater wordt 
ook door de huid opgenomen volgens 
KASTLE (ongedateerd). 

YOORTPLANTING 
De voortplanting van deze hagedi ssen 
heeft in de natuur geen duidelijk sei
zoen (HOOGMOED, 1973). In het terra
rium kan de voortplanting echter wor
den gest imuleerd door de dieren eerst 
een maand of drie "droog" te houden en 
vervolgens overdadig te gaan sproeien. 
Met "droog" bedoel ik dan een lucht
vochtigheid van 60%, wat na het sproei
en oploopt tot 85%. De dieren worden 
dan bijzonder actief en paringen blijven 
dan niet lang uit. Yoor het afzetten van 
de eieren staat in het terrarium een bak 
potgrond gemengd met turf. Daarin leg
de in 1993 een van de vrouwtjes 16 ei
eren Deze eieren zijn ongeveer 2 em 
groat en langwerpig van vorm. De ei
eren groeien in een dag of 60 uit tot ron
de eieren van zo' n 3,5 em. Bij een con
stante temperatuur van 28°C, gelegen in 
potgrond in de broedstoof, kwamen de 
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Een zojuist uitgekomen Mopskopleguaantje. 

eieren na 76 dagen uit. Een ei bleek on
bevrucht. De jonge Mopskopleguanen 
zijn exacte kopieen van hun ouders. Ik 
heb ze opgekweekt in een terrarium van 
80x60x60 em (hxbxd) waarbij de om
standigheden dezelfde waren als in de 
grate bak. De jongen kregen hetzelfde 
voedsel als hun ouders, uiteraard in een 
kleinere versie. De dieren zijn pas na 
een jaar of vie r uitgegroeid. Na dit leg
sel heb ik nog vier legsels gehad en ik 
heb nu ieder jaar een legsel van aile 
vrouwen. 

AANBEVELINGEN 
Mopskopleguanen zijn dankbare terra
riumdieren mits gehuisvest in een ruim 
terrarium. In kleinere terraria moeten ze 
niet met andere dieren samen gehouden 
worden, omdat ze dan teveel gestoord 
worden in hun rustige manier van doen. 
Pas ge"importeerde dieren vertonen veel 
verschijnselen van uitdroging (ingeval
len ogen, ingevallen staartwortel, inge
vallen paten). Ze zijn dan extra vatbaar 
voor ziekten en het is dan extra moeilijk 
om de dieren weer gezond te krijgen. 
Laat - als j e de dieren koopt - meteen 
onderzoek aan de ontlasting doen, en 
verzorg daarna de dieren normaal in de 
hoop dat ze tach vocht op zullen nemen. 
Het aanschaffen van nakweekdieren 
verdient hier dan ook verre de voorkeur. 

Foto: G. van den Berghe 

HUSBANDRY AND MANAGEMENT OF 
URANOSCODON SUPERCIL/OSA 
Blunt-headed iguanas were housed in a large 
vivarium (2.5x 1.3x 2.0 m) which was main
tained at a humidity of between 60-85% and a 
temperature of 20-25°C. They were quiet and 
tolerant. T hey were fed the usual small inver
tebrates. but earthworms were preferred. 
Additional vitamins were added to the drin
king water. This species seems to be sexually 
dimorphic in the colour of the ir is; grey in 
males, orange in females and a ll j uveni les. 
Sixteen eggs were laid of which 15 hatched af
ter 76 days at 28°C. Juveniles were raised in 
the same conditions as the adu lts were kept. 
Blunt-headed iguanas are considered good 
spec ies for captive maintenance if a large vi
varium is provided. Freshly imported animals 
often te nd to be dehydrated. Such animals are 
di fficult to get healthy again. People are ad
vised to work with captive bred individuals. 
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Foto: D. Kelderman 

De Deukschildpadden Acanthochelys spixii 
en Platemys platycephala in het terrarium 

INLEIDING 
Het is nu al weer een paar jaar geleden 
dat ik van de Stichting Schildpadden
opvang Alphen aid Rijn een aantal jon
ge Stekelnekdeukschildpadden, Acan
thochelys spixii, heb gekregen. De 
dieren waren op Schiphol in beslag ge
nomen en uiteindelijk bij het Schild
paddenopvangcentrum in Alphen aid 
Rijn terecht gekomen. 
Via via hoorde ik dat een bevriende 
schlldpaddenliefuebber zijn groep 
Roodkopdeukschildpadden, Platemys 
platycephala, weg wilde doen. Een af
spraak was snel gemaakt en sinds juru 
1993 ben ik in het bezit van drie van 
deze bijzonder mooie schildpadden. De 
soorten van het genus Platemys beho
ren tot de klein blijvende Chelidae, de 
Slangehalsschildpadden. De grootste 
soort, Acanthochelys macrocephala, 

wordt 23 em. Dit gegeven maakt de die
ren erg geschikt om in terraria verzorgd 
te worden. Ze behoren echter niet tot de 
gemakkelijkste schildpadden om te ver
zorgen. Ik vind deze dieren niet ge
schikt om met andere soorten Schild
padden samen te houden omdat ze, in 
het bijzonder P platycephala, erg op 
hun rust zijn gesteld. Ook al vanwege 
het feit dat mijn beide soorten uit een 
heel verschillend kLimaat komen, heb
ben ze ieder hun eigen onderkomen. 

TNDELlNG 
Er zijn op dit moment vijf verschillende 
soorten Deukschildpadden beschreven. 
V66r 1986 behoorden aJ deze Schild
padden tot het genus Platemys. Iverson 
heeft op basis van door anderen uitge
voerd onderzoek in 1986 de soorten 
Platemys macrocephala, Platemys pal-
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lidipectoris, Platemys radiolata en 
Platemys spixii in een ander genus on
dergebracht, het genus Acanthochelys 
(IVERSON, 1986). Dat betekent dat het 
genus Platemys nu nog s1echts uit een 
soort bestaat: P. platycephala. Van de 
genoemde soorten worden aileen P. pla
tycephala en A. spixii door enkele lief
hebbers in Nederland gehouden. 
De bekendste van deze is wei de 
Roodkopdeukschildpad, P. platycepha
la (Schneider, 1792). AI eerder is over 
deze soort in Lacerta gepubliceerd 
(HOFSTRA, 1982). Deze schildpad 
komt voor in het noordelijke deel van 
Zuid-Amerika, o.a in de Guyana's, 
Ecuador, Colombia, Noord-Brazilie en 
Peru. 
De tweede soort die in Nederland enige 
bekendheid heeft is de Zwarte Stekel
nekdeukschildpad, A. spixii (Dumeril 
en Bibron, 1835). Deze schildpad komt 
voor in Noord-Argentinie, Zuid
Brazilie en Uruguay. De dieren die ik 
op dit moment verzorg komen ailemaal 
uit de buurt van Montevideo in 
Uruguay. Uruguay heeft een gematigd 
subtropisch klimaat wat te vergelijken 
is met Zuid-Europa. De gemiddelde 
temperatuur is daar l7°C. De warmste 
maanden zijn december, januari en fe
bruari met een gemiddelde temperatuur 
van 23°C. De koudste maanden zijnjuli 
en augustus. Dan is het er maar 13 tot 
l5°C. Het merendeel van de in het wild 
levende populaties in Uruguay komt 
voor in de kustgebieden van het depar
tement Rocha. De derde soort, 
Acanthochelys pallidipectoris (Freiberg, 
1945), de Chaco Halswender, vindt 
men in het noorden van Argentinie. 
Acanthochelys radiolata (Mikan, 
1820), de Braziliaanse Stralen-
Moerasschild-pad, komt voor in cen
traal en oostelijk Zuid-Amerika, vanaf 
het Amazone-gebied tot Sao Paulo. De 
laatste soort is A. macrocephala (Rodin, 
Mittelmeier & McMorris, 1984), de 

Grootkop Pantanal Deukschildpad. 
Over deze laatste drie soorten is echter 
niet erg veel bekend. 

KORTE BESCHRIJVING VAN 
ACANTHOCHELYS SPIXII 
A. spixii is een kleine, tot 17 em groot 
wordende schildpad. De dieren zijn erg 
sober getekend. De kleur is zwart of 
ook wei donkerbruin, dat laatste door
gaans aileen bij jonge dieren. De vol
wassen dieren die ik de afgelopen jaren 
heb gezien waren bijna geheel zwart. 
De poten, kop en nek zijn over het alge
meen grijs van kleur. De vrij korte nek 
is bezet met behoorlijk stekelige pun
ten. Het rugschild (carapax) heeft vanaf 
het tweede werve1schild een duide1ijke 
lengtegroef. Hierdoor worden deze die
reo in Nederland Stekelnekdeukschild
pad genoemd. Bij jonge dieren is deze 
groef echter nog niet aanwezig, maar is 
er een flauwe lengtekiel. 
A. spixii 1eeft in de vrije natuur in on
diep langzaam stromend water met bij 
voorkeur een modderige bodem en een 
rijke p1antengroei zodat de dieren zich 
bij gevaar snel kunnen verstoppen. Ook 
nemen de dieren graag een zonnebad op 
drijvende planten zoals de waterhyacint 
(BUSKIRK, 1991). 
Omdat de dieren erg schuw zijn en een 
nogal verborgen levenswijze hebben is 
hierover niet erg veel bekend. In het 
wild eten ze slakken en larven van am
fibieen. In gevangenschap echter eten 
ze ook vlees, vis, garnalen, regenwor
men, meelwormen en kattebrokjes. 
Over voortplanting in de natuur is wei
nig bekend. FREIBERG ( 1981) vond 
eens een legse1 van zeven bijna ronde 
eieren met een diameter van 2,5 em. 
Wat er verder met dit 1egsel is gebeurd, 
is mij niet bekend. In gevangenschap is 
er een keer met deze schildpad ge
kweekt. Lehman schafte in 1982 een 
koppel dieren aan, gelmporteerd uit 
Argentinie. Hij hie1d de dieren in een 
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bak van 150x50x50 em, met een water
hoogte van 20 em. AI in 1983 werden er 
vier eieren gelegd. Deze werden bij een 
temperatuur van 29 a 30°C uitgebroed. 
De luchtvochtigheid was 90%. Na 152 
en 159 dagen zijn er twee jongen gebo
ren van 3,1 en 3,2 em lang. De jonge 
pasgeboren sehildpadjes waren in te
genstelling tot de volwassen dieren 
prachtig van tekening. De eerste weken 
namen de jonge dieren aileen levend 
voedsel: kleine regenwormen en rode 
muggelarven. Later zijn ze ook gelati
nevoer gaan eten (LEHMAN, 1988). 

VERZORGING VAN DE DIEREN 
De dieren die ik zelf verzorg hebben 
een verblijf van l35x50x40 em. Daarin 
is een landgedeelte van 30x50x23 em 
wat gevuld is met een mengsel van pot
aarde en rivierzand. Het watergedeelte 
is ongeveer 22 em diep. De verliehting 
en verwarrning bestaat uit een 60 watt 
Elstein straler en twee 25 watt lampjes. 
Mijn dieren zijn niet erg gesteld op een 
felle verliehting, ze Iaten dit merken 
door donkere plaatsen in het verblijf te 
zoeken. Het water wordt gefilterd door 

Foto: D. Keldennan 

een Eheim pomp type 2217 met een ea
paeiteit van 1000 liter per uur. Het eer
ste anderhalf jaar heb ik de dieren 
samen gehouden met andere schild
padden zoals Hydromedusa tectifera 
(Argentijnse Slangehalsschildpad) en 
Chelodina longicollis (Australische 
Slangehalssehildpad). Omdat de beide 
andere soorten vee! actiever zijn en A. 
spixii duidelijk op rust is gesteld, is het 
beter om deze schildpadden niet met 
andere soorten samen te houden. Op dit 
moment probeer ik om niet meer dan 
twee soorten schildpadden in een bak te 
huisvesten, en dan bij voorkeur soorten 
die dezelfde levenswijze er op na hou
den. Nadat ik de dieren apart ben gaan 
houden zijn ze het een stuk beter gaan 
doen. Ze zijn vee! aetiever geworden en 
eten ook vee! beter. Naast rood vlees, 
regen- en meelwormen, eten de dieren 
nu ook garnalen, vis en kattebrokjes. 
Ook krijgen de dieren regelmatig nest
muizen te eten. Aile Slangehalsschild
padden die ik heb zijn overigens gek op 
nestmuizen. A. t.pixii is in de winter
maanden wat minder actief; ze verblij
ven dan wat meer op het landgedeelte 

Lacerta 54( I ) 



Lacerta 54( I ) 

en eten ook minder. In hun natuurlijke 
verspreidingsgebied houden deze die
ren een winterslaap. Mijn dieren zijn 
waarschijnlijk nog te klein om nu al ei
eren te leggen. Het grootste vrouwtje is 
14 em, het grootste mannetje 13 em. De 
andere dieren zijn kleiner. Nude dieren 
het zo goed doen heb ik goede hoop om 
ze volwassen te krijgen en verwacht ik 
dat ze eens eieren zullen leggen. 

KORTE BESCHRIJVING VAN 
PlATEMYS PlATYCEPHAlA 
P. platycephala wordt iets groter dan de 
vorige soort, namelijk 18 a 19 em. Het 
is een zeer platte schildpad die in tegen
stelling tot de vorige soort zeer fraai van 
kleur en tekening is. Dit is opvallend 
voor Slangehalsschildpadden omdat de 
meeste nogal saai van kleur zijn. Het 
carapax (rugschild) van P. platycephala 
is donkerbruin met een bijna zwarte 
vlinderachtige tekening. De onderzijde 
van de marginalia (randschilden) is 
mooi geel met hier en daar donkere 
vlekken. De brug is donker evenals het 
plastron (buikschild) dat aan de buiten
kant fraai is afgezoomd met geel. De 
bovenzijde van de vrij kleine kop is 
oranjeachtig met in het midden een 
donkere vlek. De poten en de nek zijn 
donker van kleur. Aan de binnenzijde 
van de achterpoten bevinden zich enke
le vergrote schubben. Zowel de be
schreven Acanthochelys als ook Plate
mys hebben deze schubben. De nek is 
bezet met wratachtige uitsteeksels en 
aan de onderzijde van de kin hebben de 
dieren twee baarddraden. Bij deze die
reo is de deuk in het rugschild veel dui
delijker te zien dan bij de vorige soort. 
Deze schildpadden komen voor in het 
noordelijke deel van Zuid-Amerika 
waar het een stuk warmer is. Het zijn 
bewoners van het regenwoud. Ze Ieven 
er in kleine poelen en meertjes. Ze ver
mijden echter grote rivieren FREIBERG 
( 1981 ). Wie de natuurdocumentaire 'The 

flooded forest' ooit heeft gezien krijgt 
een indicatie hoe deze dieren Ieven. Een 
groot deel van het bos rondom de 
Amazonerivier wordt jaarlijks helemaal 
onder water gezet. Je ziet de vissen echt 
tussen de bomen doorzwemmen. In het 
wild eet P. platycephala waarschijnlijk 
kleine waterinsekten en naaktslakjes. 
Omdat de kaken erg zwak zijn is het uit
gesloten dat deze schildpadden grote 
prooidieren eten. In gevangenschap 
dient men hier terdege rekening mee te 
houden. Met een grote regenworm heb
ben ze al moeite. Over voortplanting in 
de natuur is weinig tot niets bekend. 
Soms worden een of twee zeer grote ei
eren gelegd. Voor zover mij bekend 
heeft aileen Uwe Thieme uit Duitsland 
met deze schildpadden in gevangen
schap gekweekt. Nadere gegevens daar
over heb ik helaas niet. Ook hebben de 
dieren van H. Zwartepoorte de laatste 
jaren diverse keren eieren gelegd, maar 
deze waren altijd onbevrucht. 

VERZORGING VAN DE DIEREN 
De drie dieren die ik sinds juni 1993 
verzorg zijn ondergebracht in een ver
blijf van II Ox55x38 em. Het water staat 
slechts 18 em hoog, het zijn vrij matige 
zwemmers. Ze houden zich doorgaans 
op het landgedeelte op dat 30x55x20 
em is. Het is gevuld met een mengsel 
van potaarde en aquariumzand. De ver
lichting bestaat uit een 15 watt lampje. 
Deze dieren houden nog minder van fel 
Iicht dan de vorige soort. Verder bevin
den zich in de lichtkap twee Elstein 
warmtestralers van 60 watt, en in het 
water is een aquariumverwarming aan
wezig die zorgt dat de watertempera
tuur overdag op 26°C wordt gehouden. 
Deze schildpadden moeten veel warmer 
gehouden worden dan A. spixii. 
De eerste drie maanden dat ik deze die
ren had, waren er nogal wat problemen 
met eten. Er werd wei iets gegeten maar 
het zijn zeer trage eters, waardoor sa-
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menhouden met andere soorten uitge
sloten is. Vooral het grootste vrouwtje 
was en is trouwens nog steeds een Iasti
ge eter. Vanaf half oktober 1993 zijn de 
dieren zich meer in het watergedeelte 
gaan begeven. En ze zijn veel beter 
gaan eten, maar ook veelzijdiger. Het 
verstrekken van voedsel moet gebeuren 
in kleine stukjes. Grote stukken vlees 
kosten de dieren erg veel moeite en ze 
stoppen dan ook met eten, althans mijn 
dieren. Ze eten bij mij rood v lees, vis, 
regenwormen, garnalen, grote rode 
muggelarven, meelwormen en katte
brokjes. Nestmuizen worden gewei
gerd. Die zijn te groot en kosten de die
ren te veel moeite. In maart 1994 heb ik 
er een vierde exemplaar bij gekregen, 
een volwassen vrouwtje. Dit dier heeft 
vanaf de dag dat ik haar kreeg meteen 
goed gegeten. Deze laatste schildpad is 
ook erg actief en is veel meer in bet wa
tergedeelte te vinden. 
Ook de andere dieren zijn nu, op een na, 
actiever geworden en houden zich ook 
vaker in bet watergedeelte op. Ook wor
den er nu regelmatig paringen waarge
nomen; aileen voor bet kleinste vrouw
tje heeft bet mannetje totaal geen 
beiangstelling. Of de recente aanwinst 
nu juist voor een totale activiteitsom
mekeer heeft gezorgd weet ik niet. Wei 
is het zo dat de groep dieren het sinds-

TIP: Temperatuurcontrole 

dien uitstekend doet. Ik heb goede hoop 
dater in de toekomst eieren gelegd zul
Ien worden. 
Ik heb er geen spijt van dat ik beide 
soorten schildpadden ben gaan houden. 
Het zijn niet de gemakkelijkste schild
padden, maar ze zijn de moeite van bet 
verzorgen meer dan waard. 

DANKWOORD 
lk wil de heren R.W.F. de Bruin en H.A. 
Zwartepoorte vriendelijk bedanken voor het 
kritisch doorlezen van dit artikel. 

ACANTHOCHELYS SP/X/1 AND 
PLA TEMYS PLA TYCEPHALA 
The keeping of Acanthochelys spixii and 
Platemys platycephala in a vivarium is 
described. They should not be housed with 
other turtle species. 
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Het voigende handigheidje is niet zozeer een 'true' ais wei een 'weet'. Bij de ge
speciaiiseerde auto-onderdeienhandel zijn thermometers te koop, die met behulp 
van een buitensensor de temperatuur kunnen meten (ze zijn ook wei in andere win
kels te koop, maar deze blijkt de voordeligste keuze te zijn). Het mooie is nu dat er 
ook thermometers verkrijgbaar zijn die deze temperatuur onthouden ('Ice-Warner'; 
Hal fords). 
Met dit laatste type slaan we dus twee vliegen in een klap; de temperatuur in bet ter
rarium kan gemeten worden zonder dat we een storende thermometer in bet terra
rium zien en zonder dat de bewoners het apparaat kunnen slopen (schildpadden!), 
terwijl we tegelijkertijd de minimum- en maximumtemperatuur kunnen volgen. Dit 
kan vooral handig zijn als we eens een paar dagen weg zijn en dus de verzorging 
niet zelf kunnen doen. 
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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 zeer geschikt 
als visvoer of aas. Toch zijn ze 
lang niet overal verkrijgbaar 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. 
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BESTELLEN: 
Telefonisch: bel 033-550136 en 
de antwoordcentrale noteert uw 
bestellingl U kunt bellen van 
maandag tim 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. 
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Postbus 1 07 4 
3840 BA HARDERWIJK 
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Uw bestelling wordt wekelijks 
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die op woensdag thuis ont
vangt. Daarom moet uw bestel
ling uiterlijk op dinsdag v66r 
11.00 uur genoteerd zijn, maar 
liever een dag eerderr U iteraard 
kunt u op andere dagen bestel
len voor levering in de volgende 
week. (Uitzonderingen hierop 
i.v.m. jonge dieren etc. even
tueel in overleg.) Vaste verzend
kosten voor iedere levering 
f 7,50. 

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

bestel- en infolijn: 033-550136 ontvangen, dan wordt levering 
in afwachting daarvan uit
gesteld. 

DIREKT VAN 
DEKWEKERIJ 
NAAR U THUIS! 
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