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Lacerta 
Lacerta is de tweemaandelijkse pub1ikatie van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. De vereniging heeft onge
veer 2000 !eden, waarvan ruim 150 in bet buitenland. Voor plaatsing komen in aanmerking artikelen over reptielen, amfibieen, terrariumtech
niek, terrariumplanten en ge1eedpotigen. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting, gedrag en ecologic. 
De vereniging en bet tijdschrift bebben geen winstoogmerk. Medewerkers en auteurs ontvangen geen honorarium. Ovemame van artikelen ai
leen na scbriftelijke toestemming van de hoofdredacteur. 
Internetaansluiting: http://www.xs4all.nV-Iacerta (gebruik dit nummer niet voor correspondentie en manuscripten). 

Aanwijzingen voor auteurs 
Aile correspondentie betreffende bet tijdschrift Lacerta via de boofdredacteur. 
Manuscripten bij voorkeur insturen op MS-DOS diskette in WordPerfect zonder opmaakcodes (of anders in een ASCII-hestand) samen met 
twee afdrukken. Indien dit niet mogelijk is, dan in drievoud getypt met dubbele regelafstand en brede marge. 
Het manuscript dient niet al eerder gepubliceerd te zijn, of tegelijkertijd elders ter publikatie aangeboden te worden. 
Raadpleeg voor stijl en indeling recente nummers van Lacerta. Na de titel met Nederlandse en wetenschappelijke naam, volgen de naam en bet 
adres van de auteur en een korte inleiding. De overige tekst onderverdelen in hoofdstukken met zo kort mogelijke kopjes. Geen voetnoten ge
bruiken. Het artikel beeindigen met een Nederlandse samenvatting, die in bet Engels wordt vertaald, en een alfabetische literatuurlijst met aile 
in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals bieronder is aangegeven (artikel, boek, verzamelwerk): 
LEEUWEN, F. VAN, 1984. De Japanse vuurbuiksalamander (Cynops PY"hogaster) (4). Voortplanting in gevangenscbap. Lacerta 42: 230-237. 
MERTENS, R. & H. WERMtrrH, 1960. Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main. 
ScHNEIDER, B., 1981. Algyroidesfttzingeri (Wiegmann, 1834)- Tyrrbeniscbe Kieleidechse. In: BoHME, W. (red.). Handbuch der Reptilien und 
Amphibien Europas. Band I. Echsen 1: 392-401. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden. 
Als illustraties komen in aanmerking goede dia's, zwartwit- en kleurenfoto's, en zwartwit-tekeningen (in zwarte inkt) elk op een apart blad. 
Tekeningen en foto's maximaal op A4 formaat inzenden. De genummerde illustraties dienen elk vergezeld te gaan van een korte tekst als on
derschrift. Vermeld deze teksten op een apart vel. Dia's krijgt u teruggestuurd, overige illustraties aileen op verzoek. Auteurs ontvangen drie 
presentexemplaren, eventueel meer na overleg vooraf met de hoofdredacteur. 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de vereniging omvat onder meer een abonnement op Lacerta (zesmaal per jaar) en bet Mededelingenblad (elfmaal per 
jaar). Verenigingsjaar en jaargang !open van oktober tot en met september. De contributie voor 1995-1996 bedraagt !55,00 (Nederland en 
Belgic), J80,00 (elders). 
Adreswijziging, aanmelding, of opzegging (dit laatste v66r I september) bij de ledenadministratie. 
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Literatuur: 

Spitskop- of Roodstaartklimslang ( Gonyosoma oxycephalum) 

Synoniem: Elaphe oxycephala. Familie Colubridae, onderfamilie Colubrinae. 
Zuidoost-Azie, van Thailand tot op Borneo en Sulawesi, de Filippijnen en Java. 
Tot 230 em lang. De huid tussen de schubben, zichtbaar in dreighouding, heeft 
Iichte en donkere banden. Van Java is een grijze vorm bekend, van Maleisie een 
oranje-achtige. 
Boombewonend, wordt gevonden in de kruinen van bomen in regenwoud en 
secundair woud tot op 750 m. 
De voortplanting wordt gestimuleerd door perioden van hoge luchtvochtigheid. 
Legsels van vijf tot twaalf eieren, van het formaat smalle kippeeieren. Bij 28,5°C 
komen die na drie maanden uit. Jonge dieren zijn bijna een halve meter lang. 
Knaagdieren en vogels. 
Levendig en tamelijk agressief. 
Ruim: tenminste anderhalve meter hoog en breed. Warm, 22-35°C en met een 
hoge luchtvochtigheid. Een waterbak waar de dieren in kunnen liggen mag niet 
worden vergeten. 

HEJJNEN. G.H .• 1988. De verzorging van en de kweek met de Spitskops1ang (Gonyosoma 
oxyceplw/a). Lacerta 47: 24-29. 
SCHULTZ, K.D. & V.N. SCHEIDT, 1992. An introduction to the Indonesian rat snakes of the 
genus Elaphe. The Vivarium 4(2): 13-17. 

Tekening: Leen Zuydgeest 
© Diergaarde Blijdorp 

Tekst: Peter M udde 

Andere bladen: Kruipende cuisine 

KLEMENS, M.W. & J.B. THORBJARNARSON, 1995. 
Reptiles as a food resource. Biodiv. Conserv. 4: 
281-298. 

Sinds mensenheugenis worden reptielen door de 
mens gebruikt voor consumptiedoeleinden. Ze 
vormen een uitstekende eiwitbron voor talrijke 
bevolkingsgroepen. Daarmee is niets nieuws ge
zegd. Ook baart de mededeling dat een aantal 
soorten door die bejaging bedreigd wordt helaas 
geen opzien meer. Het artikel van KLEMENS & 
THORBJARNARSON (1995) geeft een inzicht in de 
omvang van deze praktijken. Hier volgen een 
paar krenten uit een weinig smakelijke pap. 
Vrijwel aile soorten schildpadden, waar ook ter 
wereld, worden gegeten. Zeeschildpadden zijn 
het meest bekend als voedselbron voor mensen 
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door de eeuwen heen. Als ze al niet om die reden 
bedreigd worden is het wei om hun 'schildpad'. 
Ironisch genoeg is het vlees van de grootste leve
rancier van dat materiaal, de Karetschildpad 
Eretmochelys imbricata, vaak giftig en dus on
eetbaar. Als het vlees dan al nauwelijks te eten is 
omdat het erg tranig is, zoals in het geval van de 
Lederschildpad, wordt juist die olie als reden ge
bruikt om die dieren af te slachten. 
Minder bekend is dat zeer veel zoetwaterschild
padden over de hele wereld ernstig in hun voort
bestaan bedreigd worden door het ongelimiteerd 
consumeren door de mens. Zelfs in 'beschaafde' 
regionen als Noord-Amerika zijn creaturen als 
Bijtschildpadden en Drieklauwen commercieel 
belangrijke voedseldieren. Het meest droevig is 
het gesteld met de Zuidamerikaanse soorten van 
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bet geslacht Podocnemis. Ongelooflijke aantallen 
eieren worden jaarlijks geofferd om te dienen als 
bron voor ... Iampo lie. De eigenaar van een winkel 
in de Braziliaanse plaats Tefe, aan de 
Solimoesrivier ( een bovenloop van de Amazone ), 
verkoopt zo' n 12000 geroosterde schildpadden 
per jaar. 
Degene die gedacht had dat de consumptie van 
landschildpadden tot bet verleden zou behoren en 
vroeger alleen voorkwam op eilanden als de 
Galapagos en Aldabra, heeft bet mis. De Bolson 
schildpad Gopherus flavomarginatus uit de 
Verenigde Staten is zeer schaars geworden, naar 
men aanneemt door menselijke consumptie. In 
Afrika worden alle landschildpadden op grate 
schaal gegeten al heeft Geochelone sulcata bet 
geluk dat bet de moslimbevolking, waarmee hij 
een flink deel van zijn leefgebied deelt, om reli
gieuze redenen verboden is schildpaddenvlees te 
eten. De Aziatische keuken verwerkt zoals be
kend alles wat paten heeft, met uitzondering van 
tafels en stoelen, en soms zijn die poten niet eens 
nodig, zoals verderop blijkt. In Zuid-Amerika 
zijn Geochelone carbonaria en G. denticulata 
het slachtoffer van de consumptiedrang van de 
mens die daar zelfs de steden bereikt als in de 
Goede Week de dieren massaal in winkels wor
den aangeboden aan de fundamentalistische ka
tholieken die dan alleen vis mogen eten. Het on
geluk wil dat de katholieke kerk schildpadden 
door hun 'geschubde' huid als 'vis' ziet. 
In tegenstelling tot de verwachting worden kro
kodillen nauwelijks in hun voortbestaan bedreigd 
ten gevolge van consumptie van het vlees. Ze 
worden wei regelmatig gegeten, er is zelfs een 
soort haute cuisine aan het ontstaan, maar beja
ging vanwege hun huid is nog steeds een veel 
grotere boosdoener. Bovendien zijn er op sommi
ge plaatsen al dan niet gecontroleerde fokstations 
voor de produktie van krokodillenvlees. 
Slangen worden wereldwijd nauwelijks gegeten, 
met uitzondering van sommige delen van Afrika 
(grate pofadders en cobra's in Kameroen) en op
nieuw Azie. Aile soorten, ook de giftige, verdwij
nen daar in gerechten of worden aan de lopende 
band gedood om hun bloed af te staan als ingre
dient in potentieverhogende middeltjes of ge
zondheidsdrankjes in speciale bars. Helaas is de 
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consumptie van het vlees van ratelslangen een 
populaire bezigheid aan het worden in bet zuid
westen van de Verenigde Staten en Mexico. 
Ondanks deze uitwassen worden slangen echter 
vooral bedreigd door habitatverlies, de introduc
tie van exotische dieren en de jacht vanwege hun 
huid. 
Groene en Zwarte Leguanen zijn in Midden- en 
Zuid-Amerika populaire voedseldieren waar een 
professioneel systeem van jacht en handel mee 
gepaard gaat. Het is zeker dat hierdoor, en door 
ontbossing, veel populaties verdwenen zijn. Juist 
voor Groene Leguanen zijn echter projecten ge
start met als doel fokken in gevangenschap en 
herintroductie in geschikte gebieden. (De projec
ten van Dagmar Werner in Panama en Costa Rica 
zijn in de Doelgroep Groene Leguanen al regel
matig besproken.) Doordat de plaatselijke bevol
king noodzakelijkerwijs bij de projecten betrok
ken wordt, krijgen herbebossing en bet beperken 
van de houtkap een kans. 
In de oude wereld wordt er op grate varanen hier 
en daar voor consumptiedoeleinden gejaagd, 
meestal echter tamelijk opportunistisch en op 
niet al te ·grate schaal. 
Met uitzondering van de genoemde programma's 
met Groene Leguanen bestaat er niet meer dan 
een aantal plannen om te komen tot een duur
zaam gebruik van reptielen als voedselbron. De 
organisatorische en financiele problemen die aan 
dergelijke plannen vastzitten zijn natuurlijk 
enorm, vooral omdat ze volstrekt buiten de mo
gelijkheden van Derde-Wereldlanden vallen. 
Toch zijn er op kleine schaal al beginnetjes ge
maakt, met name met schildpadden. Er is een 
soort veehouderij voor de Soepschildpad, 
Chelonia mydas. Het is echter de vraag of zoiets 
niet juist nieuwe markten creeert en daarmee de 
druk op de 'wilde' dieren vergroot. Meer kans 
lijkt een gecontroleerd oogstschema te maken dat 
in Belize is opgesteld voor de Tabascoschildpad, 
Dermatemys mawii. Dit is door de betrokkenheid 
van de bevolking in opzet in zekere zin vergelijk
baar met het beschermingsproject voor de legu
anensoort Ctenosaura bakeri in Honduras (toe
voeging samenvatter). 

Samenvatting: John Boonman 
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Herpetologische waarnemingen 
in Costa Rica (slot) 

REPTIELEN 
SCHILDPADDEN 
Van de schildpadden van Costa Rica 
heb ik twee soorten met zekerheid ge
determineerd: Chelonia mydas en 
Rhinoclemmysfimerea. 
Verder hebben mensen van onze groep 
nog tweemaal een zoetwaterschildpad 
gezien, waarvan de beschrijving over
een kwam met Chrysemys ornata. 

CHELONIDAE 
Van deze familie hebben we de Soep
schildpad Chelonia mydas aangetrof
fen, en wei op het strand van 
Tortuguero N.P. We zagen twee dieren, 
een die eieren aan het leggen was, en 
een op de terugtocht naar zee. Dit park 
heeft een strand met danker gekleurd 
zand, en het is's avonds onmogelijk iets 
te zien zonder gids. Het strand wordt 
zeer streng bewaakt. Ik heb zelf kunnen 
zien dat er gewapende parkwachters pa
trouilleren. 
De legtijd van deze soort valt hier tus
sen augustus en november. 

EMYDIDAE 
Rhinoclemmys fimerea is een soort die 
in Costa Rica aan de Caribische zijde 
wordt gevonden. Deze soort wordt door 
de bevolking 'Tortuga negra' (zwarte 
schildpad) genoemd. Hij is inderdaad 
vrij danker van kleur, en zeker het buik
schild is bijna helemaal zwart. De soort 
kan ruim 30 em lang worden. Het zijn 
planteneters. Ik heb verschillende 
exemplaren van deze soort in de kana
len van Tortuguero gezien, waar ze la
gen te zonnen op boomstronken e.d. 
Het zijn schuwe dieren, die bij te dichte 
benadering wegduiken in het water. 

KROKODILLEN 
CROCODYLIDAE 
Er komen in Costa Rica twee soorten 
krokodillen voor: Caiman e~vcodilus en 
Cmcodylus acutus. Ik heb beide soar
ten gevonden. 
Caiman clvcodilus komt in geheel 
Costa Rica voor, behalve in de hager 
gelegen gebieden. Ik vond halfwas 
exemplaren en juvenielen in het 
Tortuguero park. De juvenielen lagen 
op drijvende planten. Het was op het 
moment van waamemen regenachtig 
weer. 
Cmcodylus acutus, de grate Midden
amerikaanse krokodil heb ik in twee 
verschillende gebieden aangetroffen. In 
het Santa Rosa park is een lagune met 
brak water, die slechts 150 a 200 m van 
zee is verwijderd. Daar zagen we 
's avonds in het danker vijf dieren, door 
met een sterke zaklamp het wateropper
vlak af te zoeken. 
De ogen van krokodilachtigen lichten 
in dit schijnsel duidelijk op. De volgen
de ochtend ben ik naar deze lagune ge
lopen in de hoop deze dieren in het dag
licht te kunnen zien. Er lag een 
exemplaar op de oever, maar toen ik 
hem tot op zo' n 150 m genaderd was, 
verdween hij al in het water. Het tweede 
gebied waar ik deze soort zag was vlak
bij het dorpje Moin, waar de boten ver
trekken en aankomen naar het 
Tortuguero park. Hier lag een exem
plaar te zonnen op de oever van het ka
naal, en kon worden gefotografeerd. 
Deze soort schijnt tot maximaal 6 m 
lang te kunnen worden. Het dier bij 
Moin was hoogstens 2,5 m. De soort 
wordt ook hier zeldzaam door overbeja
ging. 

Ill 
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HAGEDISSEN 
GEKKONIDAE 
Van deze familie heb ik drie soorten ge
vonden. Bij het dorp Siquirres vond ik 
de mooie soort Gonatodes albigularis 
fuscus. Het dier zat op een bananeplant, 
schoot toen er met de zaklamp op ge-
schenen werd gelijk weg en werd helaas 
niet meer teruggezien. Het had een grijs 
lichaam met een oranje-bruine kop. In 
dit gebied is het tropisch warm. Het dier 
werd in het regenbos aangetroffen. Deze 
soort plant zich bet gehele jaar voort en 
is na zes maanden geslachtsrijp. Door 
zijn aantrekkelijke kleur zou bet een in
teressant terrariumdier kunnen zijn. 
De tweede soort die we in het laagland 
vonden was Lepidodactylus lugubris. 
Dit is een soort die van oorsprong uit 
Zuidoost-Azie komt, en in Midden
Amerika is verspreid door de scheep
vaart. De soort kan ongeveer 12 em 
lang worden en is Iicht van kleur met 
enkele donkere W-vormige plekken op 
de rug en staart. Het is een insekteneter, 
maar hij schijnt ook van zoet te houden, 
zoals jam of restjes gezoete thee of kof
fie (McCoY, 1980). Ik vond de soort in 
twee ver uiteen liggende plaatsen, in 
Tortuguero aan de Atlantische zijde, en 
in Puerto Jimenez, aan de Pacifische 
zijde. Deze nederzettingen liggen beide 
aan zee. Ik heb deze soort aileen op 
huisjes gevonden, waar ik ze opmerkte 
door hun luide roep in de avonduren. 
Deze soort legt per keer twee eieren. In 
Puerto Jimenez ving ik een zwanger 
vrouwtje, bij wie de twee eieren door de 
buikwand heen schenen. 
De derde gekkosoort vond ik in het bos 
van Corcovado. Het bleek om Lepido
blepharis xanthostigma te gaan. Deze 
zeer kleine soort met een totale lengte 
van 5 em vond ik overdag, op een dorre 
tak die op de bosbodem lag. Hij valt 
nauwelijks op door zijn bruingemar
merde rugtekening. Van deze soort is 
mij verder niets bekend. 

ANGUIDAE 
In de hager gelegen gebieden heb ik een 
aantal hagedissen gevonden die nogal 
variabel van kleur waren. Het betrof in 
aile gevallen Gerrhonotus monticola, 
de Alligatorhagedis. 
In de Dota vallei werd in de buurt van 
dezelfde vindplaats als van Bolito
glossa subpalmata, op een weggetje 
een overreden blauw gekleurd dier ge
vonden. Het dier had geen staart meer 
en mat ongeveer I 0 em. Dit gebied lag 
op zo' n 2500 m hoogte en het was wat 
mistig. Deze biotoop doet een beetje 
Europees aan. Varens en mossen zijn in 
dit koele en vochtige klimaat de belang
rijkste planten. 
Op een andere plaats, in dezelfde 
streek vond ik drie kleurvariaties bij 
elkaar: een blauw, een groen en een 
bruin exemplaar. De hoogte van 
deze plaats was ongeveer 2000 m, 
op het moment van waarneming 
scheen de zon. De dieren zaten in de 
zon, op drijvende planten in een 
stroompje. 
Volgens Hoogmoed (pers. med.) zijn de 
bruine dieren vrouwtjes, en de groene 
en blauwe exemplaren mannetjes. Deze 
soort is levendbarend, waarschijnlijk 
een aanpassing aan het koele klimaat op 
deze hoogte. 

SCINCIDAE 
Gedurende de gehele reis heb ik maar 
eenmaal een skinkje gezien, en wei in 
het Tortuguero park. Het diertje 
scharrelde er overdag aan de water
kant tussen plantenafval. De afstand 
en schuwheid van het diertje waren 
te groot om uit te kunnen maken om 
welke soort het precies ging. Het dier 
had een donkerbruine rug. Het betrof 
waarschij nlijk M abuya unimarginata. 
Een andere mogelijkheid is Spheno
morphus cherrei. Ik heb hem na deze 
ene vluchtige waarneming niet weer ge
vonden. 
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Sce/oporus squamo.1·u.\·. 

Ameiva qrtadrilineata. 

Norops tropidolepis. 
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Foto: R.M. Koller 

Foto: R.M. Koller 

TEIIDAE 
Van deze familie heb ik vijf vertegen
woordigers gevonden uil de geslachten 
Ameiva en Cnemidophorus. 
Cnemidophorus deppei is de e ni ge ver
tegenwoordiger van dil geslacht in 
Costa Rica. Ik vond ze in het Santa 
Rosa park, in het droge noordwesten 
van het land. De dieren rennen daar 
over het gloeiend here zand. terwijl ju
veniele n, met een blauwe staart, wat 
meer op schaduwrijke plekjes ziuen. De 
Iengle van de volwassen dieren be
draagl, zonder staart, zo · n 8 em. Ze 
hebben zeven smalle strepen over de 
Iengle van het lichaam !open. 
Het geslacht Ameiva komt met vier 
soorten in Costa Rica voor. Een erg 
mooie soort is A me iva fe:aiva , waarvan 
twee ondersoorten voorkomen. A . .ffes
tiva vond ik in het Braulio Carri llo park, 
e n in S iquirres. In Braulio Carrillo, een 
nevelwoudgebied, zaten de dieren voor
al op open plekjes in de zon. Deze bad
den een felgele rugstreep e n een blauwe 
staart. Dit zijn waarschijnlijkjonge die
ren, bij de volwassene n verdwijnt de 
rugstreep. In Siquirres vond ik ze in 
laaglandbos. Ook hier zalen ze op open 
plekken op de bosbodem. De dieren 
re nnen een stukje en stoppen dan weer 
om voedsel te zoeken. Deze soort kan 
een kop-romple ngte van 12 em berei
ken, de staart is duide lij k Ianger. Van de 
ondersoort A. f occidenta fis vond ik 
een groat exemplaar in het Corcovado 
park. Het dier lag hier in hel bos op 
een open stukj e in de zon. De kop 
van het dier was groenachlig, de rest 
van het lichaam bruin van kleur. lk 
schat de lengte van dil dier zeker rond 
de 30 em. 
Verder vond ik in Golfilo ook nog A. 
festiva die volgens het verspreidingsge
bied dus de vorm A . .f occidentafis zou 
zijn. Dit dier was een juveniel, gezien 
de fe lle gele rugstreep. 

Foto: KM. Koller Deze ondersoort leeft aan de Pacifische 
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kant van Costa Rica, terwijl A. f. fest iva 
meer een Caribische vorm is. 
Ameiva quadrilineata vond ik op twee 
plaatsen: in Tortuguero en in Puerto 
Jimenez. Deze soort is de kleinste van 
het geslacht in Costa Rica. Het is een 
mooie soort, met een donkerbruine 
flankband die over de zijden loopt, af
gezet door twee dunne felgeel gekleur
de lijnen. Een volwassen mannetje dat 
ik in Tortuguero zag had een blauwe kin 
en voorpoten. Deze soort wordt tot 8 em 
lang zonder de staart. Hij schijnt veel 
voor te komen in de buurt van stranden 
(JANZEN, 1983). Ook deze soort zoekt 
weer open plekjes op. 
Grote bruingekleurde hagedissen zag ik 
in Braulio Carrillo en in Siquirres. Dit 
bleek Ameiva leptophrys te zijn, de 
grootste soort die in Costa Rica voor
komt. Deze bereikt een kop-romplengte 
van 130 mm. In Braulio Carrillo lag een 
dier op een open plekje te zonnen, met 
de poten wijd uitgestrekt. De lengte van 
dit dier was ongeveer 20 em. 

IGUANIDAE 
Van deze familie heb ik elf soorten aan
getroffen. 
Ctenosaura simi/is is een zeer algeme
ne soort en ik heb er grote aantallen van 
gezien. In het Nederlands heet hij de 
Zwarte Leguaan; dit is zeker van toe
passing op de volwassen dieren. De 

· jonge dieren zijn echter felgroen van 
kleur, met zwarte dwarsbanden op de 
staart en op de rug kleine donkere vlek
jes. De mannen hebben een duidelijk 
massievere kop dan de vrouwtjes. De 
soort leeft in verschillende biotopen, 
zowel in steden als op het strand en in 
zowel vochtig als droog bos. 
Ze graven holen om zich in te verbergen 
zoals ik kon zien in het Santa Rosa 
park. Ik vond deze soort verder op de 
volgende plaatsen: Liberia, Rinc6n de 
Ia Vieja en Puerto Jimenez. In Rinc6n 
de Ia Vieja vond ik juvenielen die zich 

zaten op te warmen op stenen in een 
vulkanisch actief gebied van het park. 
De bekende Groene Leguaan Iguana 
iguana heb ik ook veel gezien. In de tijd 
dat ik in het land was heb ik meer jonge 
dan volwassen dieren gezien. De jon
gen die ik vond, waren schitterend fel
groen van kleur, terwijl de volwassen 
beesten meer grijsgroen van kleur wa
ren. Veel jonge dieren zaten direct aan 
het water op boomtakken of in planten
afval. Ik heb ze waargenomen in 
Tortuguero en in Golfito; op deze plaat
sen waren ze zeer talrijk. 
In Costa Rica komen drie soorten basi
lisken voor, die ik alle drie heb gevon
den. Opvallend was het grote aantal 
jonge Basiliscus spp. die ik zag. Ook 
kon ik enkele malen een jong dier ren
nend over het water waamemen. 
Basiliscus basiliscus, de Helmbasilisk, 
zag ik in Corcovado, Puerto Jimenez en 
in Golfito. In Puerto Jimenez zat een 
exemplaar hoog in een boom, in een 
open gebied met wat struikgewas en 
verder weiland. De andere twee vind
plaatsen liggen in het tropisch regen
woud. 
Basiliscus vittatus is de kleinste van de 
drie soorten. De kleur is overwegend 
bruin met een smalle gele streep die 
over de zijden loopt. Ik zag de dieren in 
Tortuguero op open plekken op de 
grond. Bij te dichte benadering schoten 
ze de bomen in. 
De hele mooie soort Basiliscus plumi
frons vond ik in grote aantallen in 
Tortuguero. Ik zag er zowel vrouwtjes 
als mannetjes. Ze zaten altijd in de 
buurt van water. Op de grond heb ik ook 
een keer een exemplaar waargenomen, 
maar ook deze schoot bij te dichte na
dering een boom in. Opvallend bij deze 
soort zijn de gele iris en de grote kam
men op de kop. 
Van het geslacht Sceloporus komen in 
Costa Rica drie soorten voor waarvan ik 
er twee gedurende de reis heb gezien. 
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Sceloporus squamosus vond ik slechts 
op een plaats, namelijk in het Santa 
Rosa park. Dicht bij het strand zat een 
exemplaar op een boom terwijl iets ver
derop enkele dieren op een hokje zaten . 
De soort heeft een lichtbruine rug met 
paarsgewijze zwarte vlekjes en een 
oranje keel. Hij leeft aileen in het 
noordwesten van het land. Het is hier 
warm en relatief droog . 
Sceloporus malachiticus is een mooie 
soort die ik op verscheidene plaatsen in 
grote aantallen heb gevonden. De vind
plaatsen lagen steeds op grotere hoog
ten: de botanische tuin bij Cartago, de 
Dota vallei en in Rincon de Ia Yieja. De 
mannetj es zijn opvallend geelgroen van 
kleur, de staart is blauw. De vrou wtjes 
zijn meer met bruine, zwarte en witte 
vlekken bezaaid; de onderzijde is wit. 
Er werd ook eenmaal een melanistisch 
exemplaar gevangen. Deze soort kan 

Foto: R.M. Koller vrij lage temperaturen verdragen. Dit 

Foto: R.M. Koller 
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hebben we enkele malen in de Cerro 
de Ia Muerte kunnen meemaken, als bet 
bier bewolkt en regenacbtig was. Als er 
weer zon is zitten de dieren er gelijk in 
met uitgestrekte poten en een afgeplat li
chaam. De soort is levendbarend, wat ook 
weer een aanpassing is aan de hoogte 
waarop zij Ieven. Op de belling van de 
vulkaan Rincon de Ia Vieja, op 1600 m, 
vond ik twee juvenielen. De totale 
lengte van deze diertjes bedroeg zo'n 
zeven em. 
Van de groep van de anolissen heb ik vier 
soorten gevangen en gefotografeerd. De 
meeste anolissen van Costa Rica behoren 
tot het geslacht Norops. 
Norops capitus is een mooie hagedis met 
een opmerkelijk korte snuit. Een jong 
exemplaar dat ik ving had groene tlanken 
met smalle bruine streepjes, de rug was 
lichtbruin gekleurd. De scheiding tussen 
rug en tlanken was afgezet met een smal
le zwarte band. De ogen zijn koperbruin 
van kleur. De onderzijde is creme tot 
geelachtig wit. De keelzak van de manne
tjes is geelgroen. De kop-romplengte kan 
96 mm bedragen. Kenmerkend is de kor
te wipneus, in bet Engels beet deze soort 
dan ook pug nose anolis (Mopsneus
anolis). Deze soort leeft in het noordoos
telijke deel van Costa Rica en komt aileen 
in het laagland voor. Ik ving een exem
plaar in het Corcovado park. Het dier zat 
op de bosbodem op vocbtige afgevallen 
bladeren. In het terrarium kunnen bij 
deze hagedis geen te kleine andere hage
dissen gehouden worden, want het schijnt 
dat hij zich weleens voedt met Norops 
polylepis. 
Dit is tevens de tweede soort die ik in het
zelfde gebied ving. Het diertje, een juve
niel, zat op een tak van een lage struik op 
het kampeerterreintje van het park. 
Boven de voorpoot was hij iets bescha
digd; een stukje huid had bier losgelaten. 
Het dier was donkerbruin van kleur met 
een smalle gele streep van de kop naar de 
lies. Deze soort leeft in de zuidwestelijke 

helft van het land. De kop-romplengte 
van deze soort is maximaal 55 mm. De 
keelzak van de mannetjes is oranje. Het 
schijnt een heel algemene soort te zijn, 
die er een sterk territoriumgedrag op na 
houdt. 'Zachte' insekten, zoals rupsen en 
krekels, vormen het hoofddeel van het 
voedsel. Deze kleine soort heeft nogal 
wat natuurlijke vijanden: vogels, slangen, 
hagedissen en zelfs grote insekten hebben 
het op de dieren voorzien (JANZEN, 1983). 
In bet Monteverde reservaat ving ik een 
mooie Nevelbosanolis: Norops tropidole
pis. Ik vond hem in het bos, net toen de 
zon aan het doorbreken was. Hij sprang 
van een tak op de bosbodem en kon toen 
betrekkelijk gemakkelijk gepakt worden. 
De bovenzijde van dit exemplaar was 
mooi bruin gemarmerd. De kop was be
zet met witte strepen. De onderzijde is 
lichtgekleurd, de manne~es hebben een 
wijnrode keelzak die bezet is met witte 
puntjes. De keel is wit met zwarte vlek
jes. 
De kop-romplengte van deze soort be
draagt 55 mm. De soort komt aileen voor 
in bet centrale heuvelmassief van Costa 
Rica. Het is dus een soort die wat koelere 
temperaturen nodig beeft. In Monteverde 
is de temperatuur overdag hoogstens 
24 °C, meestal koeler, en het is er erg 
vochtig. 
De vierde anolissoort, die ik ving, was 
waarschijnlijk Norops intermedius. Ik 
zag deze in de botanische tuin vlakbij de 
hoofdstad. Het dier zat 's morgens in de 
zon. 
Norops intermedius leeft net als de vorige 
soort op grotere boogte en komt voor in 
het centrale en noordwestelijke deel van 
Costa Rica. De kop-romplengte bedraagt 
slechts 49 mm. 
Het dier dat ik ving was grijs gekleurd, 
met vage witte vlekken op de rug. Hij had 
een vage witte streep van oog naar schou
der. De staartpunt was zwart van kleur, 
maar was waarschijnlijk geregenereerd. 
De iris was beige. 
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SLANG EN 
COLUBRIDAE 
In het Rincon de Ia Vieja park vond ik 
een anderhalf meter lang exemplaar van 
Pseustes poecilonotus. Het gebied is 
vu lkanisch, met hete modderpoelen en 
stoomgaten en het was er behoorlijk 
vochtig. De slang lag tussen de getande 
bladeren van grote bromelia-achtigen. 
Zijn kop was zwart met een gele kin, 
z' n lichaam was verder oranjebruin met 

donkere vlekken. De staartpunt was 
zwart van kleur. Hij ' kwispelde' er mee, 
ik vraag me af of dat dreiggedrag is, of 
bedoeld is om de aandacht van de kop 
af te leiden. Het dier was echter in het 
geheel niet agressief. lk kon het rustig 
oppakken. De soort komt in het he le 
land voor, behalve in de hoger gelegen 
gebieden. 
Coniophanes piceivittis heb ik gezie n 
in het Santa Rosa park. Het gebied is 
hier heet en droog. Het d ier lag in het 
bos op een tak die op de bodem lag. De 
lengte van de slang was ongeveer 50 
em. De kleur van de rug en tlanken was 
zwart, scherp afgesneden door een 
smalle gele zijstreep. De kop was zwart 
met een witte kin en een Iichte streep 
boven het oog. Deze soort komt aileen 
in het noordweste n van Costa Rica 
voor. 
Leptodeira rubricata is een opvalle nd 
gekleurde soort die ik 's avonds om 
22.30 uur ving in Puerto Jime nez. Deze 
vindplaats ligt aan zee. Hij werd gevan
gen terwijl hij over de veranda van ons 
pensionnetje kroop. De rugzijde van 
deze soort is rood met zwarte bande n. 
De onderzijde was egaal oranjerood van 
kleur zonder enige tekening. Het diertje 
was slechts 25 em lang. Deze soort 
komt aileen in het zuidwesten van het 
land voor. Volgens Mudde (pers. med.) 
leeft deze soort in de buurt van poelen 
waar kikkers in zitten. 
Clelia clelia vond ik tussen afgevallen 
bladeren op de bodem van het 
Tortuguero park. De soort leeft in het 
gehe le land, behalve in de koele hoge 
gebieden en kan uitgroeien tot zo' n 2,5 
m. Volwassen dieren zijn geheel g rijs of 
zwart van kleur. Het diertje dat ik vond 
was een juveniel, te oordelen naar de 
kleurcombinatie. Het gedroeg zich als 
een klein cobraatje: het richtte zich op 
en platte de ne kstreek wat af. Deze 
soort wordt beschermd omdat hij veel 

Clelia clelia. j ong dier. Foto: R.M. Koller g ifslangen schijnt te eten. 
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Imantodes cenchoa is een echte boom
slang, heel dun en met een opvallend 
grote kop en uitstekende ogen. De soort 
kan 1,3 m lang worden. Hij gaat 's 
nachts op jacht naar kleine kikkers of 
hagedisjes. Hij kan met gemak een af
stand overbruggen tot half zijn li
chaamslengte, zonder ondersteuning. 
Deze soort schijnt per keer maar een tot 
drie eieren te leggen. Ik heb deze soort 
tijdens de reis tweemaal gevonden. De 
vindplaatsen waren zeer verschillend 
van klimaat: het koele Monteverde, en 
het hete Tortuguero. Ik vond beide die
ren overdag, in een struik. Het laatste 
dier scheidde toen ik hem oppakte uit 
zijn cloaca een vloeistof af. 

VIPERIDAE 
Van deze familie heb ik in het 
Corcovado park Bothrops nasutus ge
vonden. We waren door parkwachters 
al gewaarschuwd dat we tijdens wan
delingen in het park moesten oppas
sen voor kleine gifslangetjes. Deze la
gen op de paden en hapten naar de 
enkels als je zo onvoorzichtig was er op 
te trappen. Binnen een afstand van en
kele honderden meters zagen we maar 
liefst twee exemplaren die inderdaad op 
de paden lagen. Het eerste diertje was 
niet groter dan zo' n 25 em en werd ge
fotografeerd, het tweede exemplaar was 
iets groter. Nadat het eerste dier werd 
aangeraakt met een takje schoot hij in
derdaad fel uit. De soort kan tot 70 em 
lang worden. 

DANKWOORD 
Hierbij wil ik de heer Hoogmoed van het Nat. 
Natuurhistorisch Museum en de heer Mudde 
bedanken voor het bekijken van de dia's waar 
ikzelf niet uit kwam. Tevens dank ik mijn reis
genoten voor de hulp met het zoeken naar rep
tielen en amfibieen. 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
COSTA RICA 
A number of reptiles and amphibians were ob
served during a five week trip to Costa Rica. 

Costa Rica is a country with considerable 
geographic and biological diversity. During 
the trip amphibians and reptiles were searched 
out both during the day and the night. A five 
day visit to the famous Monteverde cloud fo
rest reserve was disappointing as only very 
few specimens and species were found. 
Amphibians have disappeared from this area 
over the last few years possibly as the result of 
climatic change or by the influence of gasses 
released by the Arenal volcano. 
An unidentified Gymnophilia was found at an 
altitude of 2000 m on the Cerro de Ia Muerte, 
Bolitog/os.m subpalmata was found at 2500 m 
on the same mountain. In addition, Bufo mari
nus was observed throughout the country, B. 
coccifer in Rincon de Ia Vieja N.P. and B. co
niferus in Braulio Carrillo and Corcovado 
N.Ps. Dendrobates pumilio was found in low
land forest near Siquirres and Tortuguero. 
Colostetlws nubicola was found in the leaf-lit
ter on forest floor of Corcovado. Phy.mlaemus 
pustulosus was found in ditches near Golfito. 
Leptodactylus pentadactylus, a species not 
suitable for a normal vivarium, was observed 
in Corcovado N.P. Three unidentified species 
of Eleutherodactylus were seen; one in the 
Dota valley and two in Corcovado. Hyla stauF 
Jeri was observed in Santa Rosa N.P. and Rana 
warschewitschi, a ranid which is confined to 
running water, was found in Corcovado. 
Another ranid which was found in Rincon de 
Ia Vieja N.P. was thought to be Rana pipiens. 
Chelonia mydas was found on Tortuguero be
ach and Rhinoc/emmysfimerea was seen in the 
Tortuguero-canal. Caiman crocodylus and 
Crocod_vlus acutus were also observed in this 
canal. The latter species was also seen in a la
goon at Santa Rosa N.P. The beautifully co
loured male of Gonatodes albigularis fitscus 
was observed in Siquirres. Lepidodactylus lu
gubris, a gecko of Asian origin, was seen in 
Tortuguero and Puerto Jimenez. A small 
brown Lepidobleplwris xanthostigma was 
found on Corcovado's forest 
floor. Gherronotus monticola was seen in 
several places in the Dota valley. On one occa
sion it was observed sunbathing on some flo
ating plants in a stream. Cnemidophorus dep
pei was seen on the hot sand of a Santa Rosa 
beach. Ameiva festiva was found in several 
places in rainforest areas. Ameiva quadriline
ata was found in Pto. Jimenez and Tortuguero 
and A. leptophrys in Corcovado. Ctenosaura 
simi/is was commonly observed in the 
Pacific lowlands, on beaches as well as 
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in dry forest. In Tonuguero and Golfito anum
ber of Jxuana ixuana were seen. Basilis-cus 
basiliscus was found in a meadow in Pueno 
Jimenez and in the rainforest in Corcovado 
and Golfito. B. t•ittatlls and B. plumifrons were 
seen in Tonuguero. Sceloporus squamosus 
was found in the coastal area of Santa Rosa. S. 
malachiticus, an ovoviviparous species, was 
seen at higher altitudes in various areas inclu
ding Cerro de Ia Muene. It is thought that 
ovoviviparity may be an adaption to life at hig
her elevations. Norops capitlls was found on 
the forest tloor of Corcovado with N. po/ylepis 
on a shrub above it. N. tropidolepis was seen 
in the cool cloud forest of Monteverde and N. 
intermedius in the botanical gardens of San 
Jose. A Pseusteus poeci/onotus was found in a 
bromelia at Rincon de Ia Vieja N.P. 
Conioplume.\· piceivittis was seen on the dry 
forest tloor of Santa Rosa. Leptodeira rubri
cata was captured on the veranda of a house in 
Pto Jimenez. A juvenile C/elia delia was seen 
in Tonuguero. lmamode.\· was found both in 
the cool Monteverde forest and in the warm 
lowland forest of Tonuguero. Bothrops nasu
tus was seen on trails through the Corcovado 
N.P. 
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A Is amfibieenhouder ontkom je niet aan het feit dat er af en toe een dier ontsnapt. 
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Amfibieen (en vooral salamanders) behoren 
echter tot een groep van meesterontsnappers. In tegenstelling tot reptielen houden 
ze het buiten een terrarium of aquarium vaak niet lang vol doordat ze uitdrogen. Ze 
zullen dan ook altijd een vochtige plek opzoeken, maar hoe snel bereiken ze die? 
Om dat te vergemakkelijken, kun je bet beste, altijd of zodra je constateert dater 
een dier ontsnapt is, op een aantal strategische plaatsen natte handdoeken neerleg
gen of andere vochtige plekken creeren. De dieren zullen zich hierdoor aangetrok
ken voelen en indien ze nog niet verdroogd zijn, kun je ze daar na een of twee nach
ten wei terugvinden. 
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Mijtenbestrijding 

Na de waarschuwende berichten over de risico's van bestrijdingsmethoden voor ec
toparasieten, zoals teken en mijten bij reptielen, zou de twijfel kunnen toeslaan bij 
de terrariumhouder hoe je nog veilig en effectief van een mijtenplaag kunt afko
men. Een recente variant die in Diergaarde Blijdorp met succes is beproefd en die 
ik zelf met goed resultaat heb toegepast is het dompelmiddel Sebacil, dat niet aileen 
teken en mijten doodt maar ook de eitjes van teken (en, gezien de ervaring, ook die 
van mijten) verhindert uit te komen. Oat houdt in dat een eenmalige behandeling 
met dit middel al voldoende is. De werkzame stof is foxim; het is vooral populair 
in Oost-Europa in de veeteelt. Sebacil wordt geleverd door Bayer in een concentra
tie van 500 gram foxim per liter (in kleine porties verkrijgbaar via een dierenarts). 
De dosering voor teken- en mijtenbestrijding bij reptielen is half zo hoog als die bij 
zoogdieren. Voor reptielen wordt een oplossing gemaakt van 250 mg foxim per li
ter d.w.z. I ml Sebacil per 2 1 water met behulp van een pipet. Deze verdunning is 
geschikt om te dompelen en om het terrarium mee te besproeien. Dompel het te be
handelen reptiel gedurende enkele minuten in deze verdunning, met de kop hoven 
water, om contact met de slijmvliezen van ogen, neus en bek te vermijden. Bestrijk 
de huid van de kop met de oplossing met behulp van een kwastje. De ogen kunnen 
extra beschermd worden door ze tevoren dicht te smeren met vitamine A-oogzalf. 
Klem de bek goed dicht. Wees zelf ook voorzichtig met de vloeistof en vermijd 
contact met slijmvliezen en open wondjes. Droog het dier na het dompelbad af of 
laat het, strak in een linnen zak gebonden, opdrogen zodat het niet al tongelend 
foxim binnenkrijgt. De dompeloplossing kan na het behandelen van de dieren ge
bruikt worden om het (zoveel mogelijk kaal gemaakte) terrariuminterieur grondig 
te besproeien. De effectiviteit staat of valt met de nauwgezetheid waarmee de (don
kere en vochtige) eilegplaatsen van de mijten worden geraakt. Voorwerpen waar de 
bewoners graag aan likken kunnen vervolgens nagespoeld worden met schoon wa
ter. Yang zoveel mogelijk van het dompelmiddel op: het is chemisch afval en kan 
mee met de chemokar. 

Stoppenkasten 

U vertrekt met een veiliger gevoel van huis wanneer de terraria ieder apart over een 
aantal extra stoppenkasten geschakeld staan. In dat geval kan het namelijk nooit 
voorkomen dat, wanneer onverhoopt kortsluiting optreedt bij een terrarium, de 
doorgeslagen stop in de meterkast ervoor zorgt dat ook de overige terraria (en 
broedstoof...) zonder stroom komen te staan. Mijn terraria staan aile apart gescha
keld, dus met een eigen stop, via een aantal stoppenkasten die tussen de stoppen
kasten in de meterkast en de terraria geplaatst zijn. Er moet nu uiteraard wel voor 
gezorgd worden dat het amperage van de extra stoppen lager (bijvoorbeeld slechts 
4 ampere) is dan die van de stoppen in de meterkast, willen deze laatste er niet toch 
uitspringen bij kortsluiting. De extra stoppenkasten die u hiervoor nodig heeft zijn 
overigens vaak zeer voordelig verkrijgbaar bij een relatie bij een woningbouwver
eniging of tweedehands uit de krant. 
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Lacena 5-t(-1) 

Op zoek naar de Perzische Hagedis 
(Lacerta brandtii) 

INLEIDING 
Door de jaren heen wordt de Perzische 
Hagedis (Lacerta brandtii, De Filippi, 
1863) in verband gebracht met de 
Dwerghagedis (Lacerta parva) en de 
Libanese Berghagedis (Lacerta fraasii) 
(ARNOLD, 1973; ARNOLD, 1989; 
Bd HME, 197 1; LANTZ & CYREN, 1939; 
PETERS, 1962). BOULENGER ( 1920) zag 
de soon zelfs als verbindende schakel 
tussen Lacerta en Podarcis, waarbij 
overigens het laatste genus een andere 
taxonomische afgrenzing had dan te
genwoordig. WETTSTEI ( 1951) stond 
een verwantschap voor met niet aileen 

L. fraasii, maar ook met Lacerta vivipa
ra , en hij vatte aile drie samen in 
Zootoca, een opvatting die geen navol
ging vond. Recent vermoedde BdHME 
( 1993a) juist geen nauwe verwantschap 
tussen L. brandtii enerzijds en L. 
fraasii en L. parva anderzijds. lnmid
dels zijn we op grond van chromoso
menonderzoek in ieder geval zeker van 
een nauwe relatie tussen L.fraasii en L. 
parva (0DIERNA et al. , 1995; 0LMO et 
al. , 1995). 
Nadat ik erin geslaagd was L. fraasii te 
vangen (IN DEN BoscH, 1993) en zo
doende het paargedrag kon vergelij-
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ken met hetgeen ik al eerder van L. par
va had beschreven (IN DEN B OSCH, 

1990), lag het voor de hand dat de 
Perzische Hagedis als volgende op mijn 
verlanglijstje stond. Echter pas in het 
voorjaar van 1995 lukte het mij de ken
nismaking met Perzie, tegenwoordig 
Iran, te hernieuwen. 

VELDWAARNEMINGEN 
In Iran is L. brandtii bekend van negen, 
onnauwkeurig beschreven, vindplaat
sen in het noordwesten, ruwweg rand
om Tabriz, en een ten westen van 
Isfahan. In apri l 1995 heb ik het meren
deel daarvan bezocht. In die periode 
was het weer re latief te koud en zeker 
veel te nat voor de tijd van het jaar. 
Langdurige regen, en zelfs sneeuwval 
en hagel op de hoger gelegen plaatsen 
in het noordwesten, maakten het zoeken 
naar zonminnende Lacerta's tot een de-

primerende activiteit. Slechts een dier 
kon ik tussen de buien door verschalken 
naast het vogelrijke meertje van 
Guritshul, ongeveer 35 km ten zuidoos
ten van Tabriz, gelegen op een hoogte 
van ca. 1900 m. De omgeving is vrijwel 
volledig ontbost. Hoewel er wat akker
tjes langs het meer bewerkt worden, ligt 
de kleiachtige grond waarin grotere en 
kleinere keien verzonken zijn, vooral 
braak. Aileen op enkele moerasachtige 
de len van de oever is wat gras, klaver, 
vlotgras en riet te vinden. Grassprieten 
en wat verdorde, ongeveer manshoge 
distels vormen de hoofdmoot aan vege
tatie op de kale grond. Een enkele boom 
accentueert het desolate landschap. De 
Perzische Hagedis zat onder een loslig
gende steen; niet verwonderlijk bij tem
peraturen van 5- l 0°C. De paar stapel
muurtjes verderop leverden geen 
resultaat op. Een uitwerpsel van het dier 

Een mannetje Lacerta brandtii in het Ranggebergte in het vroege voorjaar. Foto: H.A.J. in den Bosch 
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bestond vrijwel volledig uit zo' n 10-15, 
c irca v ier m m lange nog min of meer in
tacte, zwartbruine mestkevertjes (Apho
dius). Voor vertrek wees Steve Anderson 
(Stockton, VS) mij op een ruim 500 km 
van het hoofdverspreidingsgebied gele
gen mogelijke vindplaats in Kuh Rang 
(het Ranggebergte). De Street expeditie 
had daar in 1968 zeven dieren gevangen 
die leken op L. brandtii. Er is geen aan
dacht in de literatuur aan die vondst be
steed en niemand had ze ooit terugge
vonden. Afgaande op het biotoopbeeld 

van Guritshul en dat van de verwant ge
achte L. fraasii, heb ik aldaar tot mij n ge
noegen e ind april een paar km ten zuid
oosten van Bazoft tijdens een 
wolkenloze dag op ca. 2500 m hoogte 
vier dieren kunnen vangen. Net als bij 
Tabriz was de onderg rond kleiachtig met 
dam·in verzonken grotere en kleinere 
kalkstenen. Dominante elementen in de 
vegetatie vormden zo · n halve meter 
hoge, stekelige, nog clon·e struiken 
(Astra/agus spec.?). Vercler vielen op de 
o ranje Keizerskronen (Fritillaria impe
rialis); Blauwe Druifjes (Muscari spec.); 
kleine rode tulpen (Tulipa cf. gesneria
na); een boterbloemachtige die als twee 
druppels water op ons Speenkruid 
(Rammculus ficaria) leek, inclusie f de 
kno lletjes; Ooievaarsbek (Geranium); 
daarnaast wat g rassprieten en ongeveer 
een meter hoge di stelstengels van vorig 
jaar. Nienegenstaande deze opsomming, 
was ook hier de bodem voornamelijk 
kaal met weinig schuil mogelijkheden 
voor de hagedissen die er door de plak
kerige, natte klei dof uitzagen. Bij de 
vangst renden de L. brandtii van struik 
tot struik, maar raakten daarbij snel uit
geput. 
lets hoger de bergen in, bij Shur Ab, la
gen nog behoorlijke sneeuwbanken en 
hoewel de omgeving er hetzelfde uitzag, 
waren er (nog?) geen hagedissen actief. 
O pmerkelijk genoeg vond ik ook in uit
werpselen van de dieren van nabij Bazoft 
hoofdzakelijk resten van kevers, echter 
van iets grot ere soot1en (ca. 5-6 mm 
lang) o.a. Hydmbius en snuitkevers. 

MEDEBEWO NERS 
Op be ide vindplaatsen deelden de 
Perzische Hagedissen hun habitat met 
talrijke Slangooghagedissen ( Ophisops 
cf. elegans). Bij Guritshul Ieven ook 
amtibieen. Onder vrijwel iedere steen 
zat minste ns een Knoflookpad 
(Pe/obates syriacus). Het maximum 
was zeven stuks tegelij k. Naar ik la ter 
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begreep, is die hoeveelheid tach oak 
voor Iran we i zeer uitzonderlijk. 
Daarbij steken een paar Groene Padden 
(Bufo viridis), Bruine Kikkers (Rana cf. 
macrocnemis-complex) en een jonge 
Boomkikker (Hyla cf. savignyi) mager
tjes af. Ook in Kuh Rang liepen er veel 
Ophisops rand (na 20 stuks ben ik op
gehouden met tellen). Verder heb ik 
daar nog twee Groene Padden (Bufo vi
ridis) en een wegschietend klein, bruin 
skinkje (Ablepharus?) gezien. 

De onderzijde van Lacerta brandtii is gedurende de paartijd fraai 
gekleurd. Foto: H.A.J. in den Bosch 
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KLEUREN 
PETERS ( 1962) beweert (en op diens au
toriteit BbHME, 1993) dat L. brandtii 
mannetjes in de paartijd met hun fel 
oranje kleur rand de cloaca, op de ach
terpoten en de onderzijde van de staart, 
hetzelfde kleurpatroon hebben als L. 
fra asii en L. parva. Dit is onzin. Zowel 
bij L. fraasii als L. parva zijn de buiken, 
inclusief de onderzijden van de poten, 
egaal wit of geel gekleurd (IN DEN 
Bosc H, 1993). Bovendien veranderen 
de kleuren van beide laatstgenoemde 
soorten door het jaar heen niet. Dit ver
meende verwantschapskenmerk vervalt 
zodoende. 
Niettemin, de Perzische Hagedis is 
schittere nd gekleurd. L. brandtii vervelt 
zo' n drie weken na het uit winterslaap 
komen en de mannetjes zijn dan vrijwel 
weer vol op kleur. De zij- en bovenkan
ten van de kop en de voorste helft van 
het lijf zijn van dof bruin in fel helder 
groen veranderd, het achterste deel van 
het lijf evenals de staart in lichtbruin 
met een smalle, maar geleidelijke, over
gangszone middenin. De keel kan nu 
nog lichtgeel zijn, maar zal snel in 
groengeel en daarna bij de meeste in 
blauw overgaan. Dit blauw grijpt oak 
over op de lipschilden. De buik is voor
aan (licht)geel, maar verkleurt naar ach
teren naar groenig geel tot fri s oranje 
rondom de cloaca. 
Ook de achterpoten en de onderzijde 
van de (niet geregenereerde) staart zijn 
oranje. De blauwe vlekken boven de 
oksels en op de buikrand zijn het hele 
jaar ongeveer even fel. Tegen juli ver
donkeren in het terrarium de kleuren 
van de bovenzijde e n verfletsen die van 
de onderzijde. ln september is het groen 
van het voorlijf haast volledig vervan
gen door bruin, zijn de kelen wit en de 
buiken lichtgeel of creme en het gebied 
om de cloaca is nag s lechts vagelijk 
oranje. AI voor het begin van de winter
slaap kleuren de kelen eerst heel Iicht-
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blauw, daarna gelig. AI met al is het 
mannetje van de Perzische Hagedis in 
de voortplantingstijd een van de fraa ist 
gek leu rde Lace rw· s. 

TWEE VIND PLAATSEN 
Hoewel men zou vermoeden dar de 
populatic L. brandtii in Kuh Rang 
waarschijnlijk andere kenmerken zal 
ve11onen dan die in het noordwesten 
van Iran, geldt dit hooguit voor de 
kleur. Bij het dier van Guritshul is de 
gele component, die zich vanaf de on
derzijde voortzet tot op de kop, duide
lijk sterkcr dan bij de hagedissen van 
Kuh Rang. LANTZ & CYREN ( 1939) 
spreken nict voor niets van izabel. 
Bovendien neigt de rugkleur bij laatst
genoemde meer naar grijsbruin, terwij l 
voor het noordwesten Iicht geelbruin 
een goede omschrijving is. De beschub-

Fo to: H.A.J. in den Bosch 

bingskenmcrkcn van de Perzische 
Haged issen van Kuh Rang vallen voile
dig binnen wat bekend is van de noor
delijke populatie (CLARKE, 1991; 
CLARKE et al. 1966; LANTZ & CYREN. 
1939): tabel I. De wat spitser lijkende 
kop van de zuidelijke dieren verdwijnt 
indien men dat gegeven in relatieve ma
ten tracht uit te drukken. 
Dit a lies zou er op kunnen du iden dat de 
twee groepen nog niet zo lang van el
kaar gescheiden zijn, of dat L. brandtii 
wellicht door het gehele Zagros
gebergte voorkomt en de populaties uir
eindelijk met e lkaar in verbinding 
staan. Er is cvenwel een zelfde hiaat be
kend van Lacerta princeps kurdistani
ca, met een verspreiding in her noord
westen tot in Turkije, en Lacerta 
princeps princeps uit de omgeving van 
Isfahan, Niri s en Shiraz (EISELT, 1968; 
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Kenmerk Minimum-, maximum- en 
gemiddelde waarde 

Dorsalia (rugschubben) 53-56; 54,2 

Ventralia (buikschubben) 8 lengterijen; 27-29; 28,0 

Collaria (kraagschubben) 8-10; 8,8 

Gularia (keelschubben) 28-32; 29,3 

Femoraalporien 17-19; 18,2 

Lamellen onder 4e teen 26-31; 28,7 

Postnasaalschilden 2; 2,0 
(achterste neusschilden) 

Massetericumschild groot, klein of afwezig 
(wangschild) 

Supraciliairen (schubben 6-7; 6,3 
direct hoven ooglid) 

Supraciliaire korrelschildjes 7-11; 9,1 

Supratemporaalschilden 2-3; 2,6 
(bovenste slaapschilden) 

Paren inframaxillaria 5, waarvan de eerste 3 
(kinschilden) rakend 

Kop-romplengte mm 62-70; 66,0 

Staartlengte mm (aile 90-122; 107,2 
gedeeltelijk geregenereerd) 

Tabel I. Enige kenmerken van de vier L. brandtii uit Kuh Rang. 
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1969). Hierbij bestaan overigens wei 
aanzienlijke verschillen tussen beide 
vormen, zelfs dusdanige dat ik geneigd 
ben van twee soorten te spreken. 

TERRARIUM 
In het terrarium is de Perzische Hagedis 
geen lastige klant. Zij eet het gebruike
lijke voer met een duidelijke voorkeur 
voor huiskrekels en pas vervelde meel
wormen. In tegenstelling tot wat de 
veldwaamemingen doen vermoeden, 
blijken ze niet dol op meeltorren. 
Bijzonder stressgevoelig zijn ze niet: 
het eerstgevangen dier heb ik drie we
ken lang op reis meegesleept en hij ging 
's avonds in een gei'mproviseerd bakje 
direct aan zijn natje en droogje. Deze 
vertegenwoordiger van de noordelijke 
populatie is overigens veel rustiger en 
minder schuw dan de hagedissen uit 

Kuh Rang. Die schieten weg zodra je 
hun terrarium te dicht nadert. Aile die
reo bleven echter vrij kalm tijdens het 
hanteren om schubben te tellen en hun 
kleurpatroon in de tijd te volgen. Nooit 
probeerden ze te bijten. 

OVERIGE HERPES 
Aangezien er relatief weinig bekend is 
over de herpetofauna van Iran, lijkt het 
nuttig nog een korte opsomming te ge
ven van enige toevalswaamemingen 
(zie tabel II). Vooraf zij gewezen op 
LATIFI ( 1991 ), een werk dat niet zonder 
kritiek is gebleven (BOHME, 1993b ), en 
het in voorbereiding zijnde Lizards of 
Iran van Steve Anderson dat waar
schijnlijk dit jaar door de SSAR uitge
geven zal worden. In de tabel staan ook 
geografische coordinaten vermeld: met 
kleine, handzame navigatieapparaatjes 
werkend met het Amerikaanse GPS 
(Global Positioning System) kan men 
tot op meters nauwkeurig zijn positie en 
hoogte bepalen. De voordelen zijn le
gio, zeker ter vermijding van de klassie
ke fouten van de oude ontdekkingsreizi
gers die hun plaatselijke begeleiders 
vroegen hoe vindplaatsen heetten, en 
vervolgens de literatuur verrijkten met 
inlandse namen voor rivier, poeltje, 
steen, berg of bos. 
Overigens stamt een van de oudste 
Nederlandse meldingen over hagedis
sen in Iran van Camelis de Bruijn (DE 
BRUUN, 1711). In diens hoek is sprake 
van een 'zeehagedis' die echter bijzon
der weinig met water, maar des te meer 
met zand van doen heeft. Een letterlijk 
citaat is wellicht aardig: 
'Den volgenden dagh ontving ik van ons 
Opperhooft een gedroogde zeehagedis, nogh 
in haer geheel. Zy was zoo groot als een ge
meene hagedis, en van dezelve gedaente. Zy 
wort in de Persische Golf gevangen en by hen 
genoemt Seck-amkaer. Zy maken'er veel werx 
van, en ons wys, dat zy heet is tot in den der
den graed. Derhalven wort zy gedroogt, en tot 
poeder gestooten verrnengt met andere hart-
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Soort Yindplaats Geografische 
coordinaten 

Bt{{o l'iridi.'i (Groene Pad) Basmenj 
Guritshul N37°54.362' en 
Takht-e Soleiman E046°42.291' 

N36°36.262' en 
E047°l4.059' 

Kashan (amplexus 
+ eieren 16 april) 
Pasargad N32°24.594' en 
Nabij Bazoft E050° 15.771' 

Pelobates s\'riacus Guritshul N37°54.362' en 
(Syrische Knotlookpad) E046°42.291' 
Hyla sal'ignyi Guritshul N37°54.362' en 
(Oosterse Boomkikker) E046°42.291' 
Ran a · ridibwula' Bisotun 
(Groene Kikker) 
Rana cf. macrocnemis Guritshul N37°54.362' en 
(Kieinaziatische Bruine E046°42.291' 
Kikker) 
Trape/u.'i a. agilis 60 km n.w. Nain N33°59.184' en 
(Sianke Agame) (z.o. Zaferkand) E051 o 17.387' 

Tussen Yazd en N31 °52.0 I 0' en 
Rafsanshan E054 °21.298' 
w. Sirjan N29°08.585' en 

E055°J2.186' 
Pllrynoceplwlus scutellatus Ca. 30 km z.o. N29°32.800' en 
(Paddekopagame) Rayen E057°46.22T 

Uromasty.r spec. Bishapur (Sassani- N29°46.322' en 
( Doornstaartagame) den reliefs) E051 °34.629' 

(w. Shiraz) 

Agamura persica 60 km n.w. Nain N33°59.184' en 
(z.o. Zaferkand) E0 51 o 17 .387' 

Opllisops cf. elegans Guritshul N37°54.362' en 
(Slangooghagedis) E046°42.291' 

Mamakahn (30 km 
z. w. Tabriz) 
Nabij Kashan N29°50.253' en 

E056°05.081' 
60 km n.w. Nain N33°59.184' en 
(z.o. Zaferkand) E051 o 17.387' 
Tussen Yazd en N31 °52.0 I 0' en 
Rafsanshan E054°2l.298' 
Nabij Bazoft N32°24.594 en 

E050° 15.771' 
Eumeces spec. Nabij Kashan N29°50.253' en 

E056°05.081' 

Eumeces sclmeiderii Bishapur (tussen 
princeps resten van het 

Anahita-heiligdom) 
(w. Shiraz) 

Coluber rm·ergieri Pasargad 
Ableplwrus spec. Nabij Bazoft N32°24.594 · en 
(Dwergskink) E050°15.771' 

Tabel II: Enige toevallig waargenomen reptielen en amfibieen in 
Iran. (N°=noorderbreedte, E0 =oosterlengte.) 
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sterkende dingen, Paerlen, Amber, Saffraen, 
Opium en wat des meer is. Zy schryven dit ge
neesmiddel een kragt toe, die dienen zoude tot 
opwekken der minneluste in de mannen, ma
ken'er kleene pillen van, en nemen die in. 
Handel wort hier evenwel weinigh mede ge
dreven: maer de koopluiden, en anderen die 
aen het Hof iets te bejagen hebben, kopenze 
op tot een geschenk voor de grooten, welker 
hulp zy van doen hebben. Zy wort in 't Latyn 
genoemt Scincus marin us·. 

Het lijkt zodoende aannemelijk dat hier 
sprake is van een Zandskink, en moge
lijk zelfs de Apothekersskink, Scincus 
scincus die weliswaar ook in Iran voor
komt, maar gezien de referentie naar de 
zee waarschijnlijk aangevoerd werd 
over water vanuit het Arabisch 
Schiereiland of wellicht uit de Sahara. 

DANKWOORD 
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Arnold (Landen), W. Bischoff (Bonn) en Dr. J. 
Eiselt (Wenen) dank ik voor het met mij delen 
van hun gegevens over de soort, en W. 
Henkelman (Leiden) voor het oude 
Nederlandse Iiteratuurcitaat. 

LOOKING FOR LACERTA BRANDT/I 
In April 1995, during unseasonably cold, wet 
weather. tive specimens of Lacerta lmmdtii 
were caught in Iran: one 35 km east of Tabriz 
next to the small lake at Guritshul ( 1900 m), 
and four near Bazoft in Kuh Rang (2500 m). 
150 km west of Esfahan. The latter is only the 
second report for this mountain range since 
the Street Expedition of 1968 collected seven 
specimens. No differences in pholidosis were 
found between the four male Kuh Rang lizards 
and the published data for the populations in 
north-western Iran. It appears that yellow is 
less prominent in the coloration of the L. 
lmmdtii of Kuh Rang. The annual change in 
coloration is described. Around three weeks 
after ending hibernation the male's dorsal and 
lateral regions of the frontal part of the body 
change from dull brown into bright green, the 
posterior half into a fair hazel. Throats can still 
be yellow at this stage but will frequently 
change into blue, the colour often also sprea
ding to the labials. From faintly yellow the 
belly will turn brightly (greenish) yellow. the 
region around the cloaca, the underside of the 
tail and the undersides of the hind legs change 
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into orange. Unlike some literature suggests, 
this colour is not found in the pelvic region of 
the supposedly related species Lfraasii and L 
parva. Around July the dorsal and lateral co
lours darken, the green disappears, and the 
ventral colours pale. Even before hibernation 
starts some throats may already acquire a blue 
tinge. 
The animals lived on the ground, moving be
tween the scarce vegetation and some larger 
boulders. When collected, they had apparently 
recently ended their hibernation, these were 
just males which had not shed their skin, they 
were dull looking due to the dried clay. Faecal 
pellets of animals from both localities mainly 
contained many small-sized Coleoptera. At 
both localities the soil consisted of clay with 
sunken pieces of limestone. Ophisops cf. ele
gans and Bufo viridis were found to be sympa
tric. A list with chance finds of other reptiles 
and amphibians is also provided. 
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Rudolf Malkmus 
Schulstrallc ~ 
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Voortplanting van de Dwergpad 
Pelophryne nlisera 

INLE!DING 
Dwergpadjes van het geslacht 
Pelophryne (Bufonidae) worden gemid
deld niet groter dan 2 tot 3 centimeter. 
Van dit ges lacht komen volgens FROST 
( 1985) acht soorten voor op het 
Maleisisch schiereil and. op enkele klci
ne eilanden in de buurt en op Sumatra. 
Borneo, de Filippijnen en Hainan. 
Tijdens mijn bezoeken aan het nationa
le park Kinabalu op Noord-Borneo 
vond ik daar herhaaldelijk de kleine 
padjes Pelophryne misera (Mocquard. 
1890). 

vormen. Deze uitsteeksels zijn da nker
bruin tot roodbruin gek leurd. De flan
ken zijn donkerbruin. De ledematen 
hebben witte banden. Op de witte tot 
geclwitte buikzijde zitten enkele grote 
bruine vlekken. Soms is een grove net
tekening herkenbaar. De keel is in 
meerdere of mindere mate grijs gev lekt. 
De mannetjes hebben een enkele rij van 
gele of bruine kegelvormi ge uitsteek
sels langs de onderkaak. Op de eerste 
vinger zi t een eeltknobbeltje of copula
tieborstel van dezelfde kleu r. 

De oudcrs Pelophryne misera van het lcgsel. Foto: R. Malkmus 

lk heb deze padjes aangetroffen in het 
primaire bos op een hoogte van 1500 tot 
3000 meter. Yolgens INGER ( 1966) wor
den de mannetjes 16 tot 2 1 mm groot en 
de vrouwtjes 17 tot 21 mm. Bij het val
len van de avond en vooral als het had 
geregend, zag ik de padjes op I 0 tot 50 
em hoogte zitten op bladeren van srrui
ken en op varens. De mannetjes riepen 
met een hoog en hard jankend geluid 
van steeds zes of zeven impu lsen. Dit 
geluid herhaalden ze met tussenpozen 
van vier tot zes seconden. Af en toe 
hoat·de ik een minder luide reeks van 
ongeveer tien e lkaar snel opvolgende 
impulsen (MALKMUS. in druk). Soms 
riepen ze met slechts een enkele impuls. 
Later heb ik in het terrarium het geluid 
van deze padjes op band opgenomen. 
Daarvan heb ik geluidsspectrogrammen 
en osc illogrammen Iaten maken. Oat Ie
ven grafieken op waarbij op de hori
zontale as de tijd staat in milliseconden. 
De verticale as geeft de freq uentie of 
toonhoogte aan. 
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BESCHRIJYING 
Nonnaal gesproken is de rug van deze 
Dwergpadjes bruin met donkere vlek
ken en patronen. De diertjes hebben 
dorsolateraal uitsteeksels die onregel
matig zijn verdeeld. maar toch een rijtje 

Grafiek A laat het geluid zien clat een 
mannetje maakt als hij op een blacl zi t 
en er geen ander mannetje in de buurt 
is. Het is dan steeds een enkele impu ls. 

t 29 
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A: Een enkele roep van een aileen op de bladeren zittend mannetje 
Pelophryne misera. B: Een roepserie door twee of meer elkaar dicht 
benaderde mannetjes. (Zie ook tekst.) Een roepserie (I) bestaat uit 
impulsgroepen (enkele roepen) (2) die door roepintervallen (3) ge
scheiden worden. 
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Grafiek B brengt het geluid in beeld van 
een aaneengesloten serie impulsen die 
een mannetje voortbrengt als twee of 
meer mannetjes op minder dan 15 tot 
20 em van elkaar verwijderd zijn. De 
geluidsopnamen zijn gemaakt bij een 
temperatuur van l9°C. 
Elke geluidsimpuls duurt 20 tot 30 mil
liseconde. De toonhoogte ligt bij de en
kele impuls rondom de 4 kHz. De im
pulsen uit de serie hebben een 
toonhoogte van rond de 7kHz. De fre
quentie van het geluid ligt daarmee bo
ger dan bij aile andere kikkersoorten uit 
dezelfde biotoop en zelfs boger dan die 
van de meeste insekten als cicaden, 
sprinkhanen en krekels. 
Met behulp van een oscillogram (0 in 
de grafiek) wordt de frequentiestructuur 
van het geluidsspectrogram zichtbaar 
gemaakt. Bij het type roep van grafiek 
A is zo bijvoorbeeld een voor het men
selijke oor niet hoorbare 'slag' te zien. 
Deze slag is met het pijltje in de grafiek 
aangegeven. 

TERRARIUM 
In een terrarium van 40x20x20 em 
(lxbxh) heb ik drie paartjes gehouden. 
De temperatuur varieerde tussen 14 oc 
en l9°C. Ten behoeve van een hoge 
luchtvochtigheid sproeide ik dagelijks. 
Als bodembedekking gebruikte ik aar
de en afgevallen blad uit de oorspronke
lijke biotoop. Stenen en varens zorgden 
voor wat mogelijkheden om te klim
men. Overdag zaten de padjes meestal 
onder bladeren, in een lege beker van 
een Nepenthes-plant of tussen stenen. 
Soms waren de diertjes echter ook op 
zoek naar voedsel of riepen heel actief. 
Roepen deden ze vooral als zein de be
ker van de Nepenthes zaten of in holten 
onder de bladlaag. Zo gauw het donker 
werd nam de activiteit van de diertjes 
toe. Ze verlieten dan hun schuilplaatsen 
en kropen over de bodem. Klimmen de
den ze vrijwel niet. 
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De padjes bewogen zich altijd heel rus
tig. Ik heb ze nooit spontaan zien sprin
gen. 
Als voedsel gaf ik allerlei soorten ge
leedpotigen a ls mieren, kleine spinnen, 
v liesvleugeligen, wantsen, springstaar
ten en pissebedde n, maar ook zeer klei
ne regenwormen. Als het maar kleiner 
dan 3 of 4 millimeter was. Een diertje 
heb ik ooit eens een vleugelloze vrou
welijke vlinder van een spanrups zien 
eten. De prooi werd meestal op een ka
rakteristieke manier benaderd, vervol
gens met de ogen gevolgd, waarna snel 
met de tong werd toegeslagen. 

Pelophryne misera op zoek naar voedsel. Foto: R. Malkmus 
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VOORTPLANTlNG 
Van de voortplanting van Pelophryne 
misera is in het geheel niets bekend. 
Van andere soorten uit dit geslacht is 
s lechts we inig bekend. Van de eveneens 
op Borneo voorkomende P. breviceps 
zijn larven gevonden in met water ge
vulde scherven van een fles (INGER, 
1960). Op basis van zijn waarnemingen 
vermoedde Inger toen al dat de larven 
op hun dooiervoorraad teren en tot aan 

hun metamorfose geen ander voedsel 
tot zich nemen. Deze veronderste lling 
is door ALCALA & BROWN ( 1982) be
vestigd. Larven van P. breviceps ont
wikkelen zich dus op een vergelijkbare 
manier als d ie van het in hetzelfde ge
bied voorkomende geslacht Kalo
pluynus (Microhylidae). DENZER 
( 1994a) ontdekte op Sarawak dat larven 
van P. breviceps zich in holten van bo
men ontwikkelen. Daarmee werd voor 
het eerst deze manier van 'broeden' bij 
Bufonidae aangetoond. Een gedetail
leerde beschrijving van de manier waar
op P. breviceps zich voortplant is bij 
DENZER ( 1994b) te vinden. 
Ondanks de beperkte ruimte van mijn 
kle ine reisterrarium (20x 15x20 em), 
waarin bovendie n nog 15 andere kik
kers zaten, zette een paartje P. misera 
tien grote geelwitte eitjes af. Deze ei tjes 
hadden e lk een doorsnede van 2,8 mm. 
Als ondergrond gebruikte n ze een blad 
waarin een laagje water blee f staan. 
INGER ( 1960) maakte al melding van de 
in verhouding tot de ouderd ieren enor
me grootte van de eitjes. Ik bracht de ei
tjes over in een vierkant schaaltje met 
een laagje water van twee centimeter. 
B ij een te mperatuur van 14 oc tot l 9°C 
ontwikke lde een larve zich volled ig. 
Eind augustus werden de e itjes afgezet. 
Negen van de tien eitjes ontwikkelden 
zich niet en Joste n in de loop van enke
le weken op. 
Na zestien dagen maakte de enige over
gebleven larve zich los uit het e iomhul
sel. De larve was aan de bovenzijde 
donkergekleurd en had een zeer g rote 
dooierzak. Gedurende de gehele ont
wikkelingsperiode leek de larve bang 
voor Iicht te zijn en zeer gevoelig voor 
zelfs de geringste trilling van het water. 
Bij elke sto ring vluchtte de larve 
me teen. 
Precies na een maand ontwikkelden de 
achterpoten zich. De voorpoten bra
ken zestien dagen daarna door. De 
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Jonge Pelophryne misera, vier dagen na voltooiing van de metamor
fose. Let op de contrasterende kleur vergeleken met het volwassen 
dier. Foto: H. Sauer 

Legselmet tien eitjes. 
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kop-romplengte was toen 5,8 mm, de 
staart was 7 mm lang. 
Een duidelijke witte dorsolaterale 
streep begon zich drie dagen na het 
doorbreken van de voorpoten af te teke
nen. Twee dagen later kroop het diertje 
voor het eerst uit het water. Het zat ge
ruime tijd met kop en voorpoten boven 
de waterspiegel op een blad dat hori
zontaal uit het water stak. 
Gedurende de gehele ontw ikkelingspe
riode heb ik nooit gezien dat de larve 
voedsel tot zich nam. Het eten van 
voedsel is ook bijna niet mogelijk om
dat de monddelen- vooral de lippentan
den - gereduceerd zijn. 
Acht weken na het afzetten van de eitjes 
was bij de larve al het volledige jeugd
kleed te zien. Er liep een wine streep 
van de neuspunt over het ooglid naar 
her begin van de achterpoot. Over de 
bruinzwarte bovenkant van dijbeen en 

Foto: R. Malkmus 
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scheenbeen liepen twee witte banden. 
De bovenkant van het lichaam was 
gemeleerd geelwit en donkerbruin. Er 
zat een grote donkere bekervormige 
vlek op de overgang van de kop naar de 
rug en een wat minder duidelijke vlek 
op de rug. De flanken waren diep bruin
zwart. De buik had een meer witte kleur 
met een grote roestbruine vlek die aan 
de rand wat rafelig was. 
Acht dagen nadat het diertje voor het 
eerst uit het water was geweest, verliet 
het definitief het water. Een klein res
tant van de staart was nog zichtbaar. 
Een dag later was de staart volledig ver
dwenen. Het diertje was op dat moment 
5,2 mm groot. 
De gehele ontwikkeling nam 60 dagen 
in beslag. In tegenstelling tot de vol
wassen dieren sprong het jonge dier er 
op los met grote sprongen. Het was ver
bluffend hoe goed de schutkleuren 
werkten op de bladlaag. 
Het opkweken van het jonge diertje was 
niet eenvoudig (zie ook DENZER, 
1994b). Naast het creeren van de juiste 
omgevingsfactoren als luchtvochtig
heid bleek vooral de voedselopname 
lastig. Het padje had zoveel tijd nodig 
om de kleine prooidiertjes goed in het 
vizier te krijgen, dat deze ondertussen 
een veilig heenkomen konden zoeken. 

DANKWOORD 
Ik bedank Dr. Schluter (Stuttgart) voor het be
werken van de geluidsbandopnamen tot spec
trogrammen en oscillogrammen. 

BREEDING OF PELOPHRYNE MISERA 
Pelophryne misera is a high montane form of 
the Southeast Asian dwarf toads (Bufonidae). 
In captivity, specimens originating from 
Mount Kinabalu in North Borneo produced 
one clutch of eggs. There were ten, large, yel
low eggs each with a large proportion of yolk 
to support the non-feeding larvae. Only one 
tadpole developed. This took sixty days. The 
body size after metamorphosis was 5,2 mm. 
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Een van de zeven kleurvormen van Pseudo11aja llllcha/is die rond Alice Springs voorkomt. Foto: R. de Bruin 
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Rotterdam 
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Bezoek aan een tentoonstelling 
in Alice Springs 

INLEIDING 
Het is opmerkelijk dat er in Australie, 
dat voor tweederde uit woestijnen en 
halfwoestijnen bestaat, s lechts een rep
tiele ncollectie is die gewijd is aan die
ren uit deze gebieden. Op ongeveer tien 
kilometer ten zuidoosten van het cen
trum van Alice Springs bevindt zich de 
Frontier Camel Farm, een populaire 
toeristische attractie waar men een rit 
op een kameel kan maken door een dro
ge rivierbedding. Na, of in plaats van, 
deze rit kan men hier de reptielenten
toonstelling 'Arid Australian Reptile 
Display' bezichtigen. Hier bevinden 

zich zo' n dertig terraria die zijn onder
verdeeld in vier verschillende woestijn
habi tats: rotsige woestijn, zandwoes
tijn, droog bosland en kleibekken. Er 
zijn ongeveer 25 verschillende soorten 
te zien waaronder Bredl's Python 
(Morelia bredli), Stimson's Python 
(Liasis stimsoni), de Woma (A.1pidites 
ramsayi) e n drie van de zeven kleurvor
men van de Weste lijke Bruine S lang 
(Pseudonaja nucha/is) zoals die aileen 
al rond Alice Springs voorkomen. 
Hagedissen in de collectie zijn onder 
andere: de Westelijke Blauwtongskink 
(Tiliqua occipitalis), de 'Central' 
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De Grote Wocstij nsk ink , Egemia ki111orei. Foto: R. de Bru in 

Een Moloch (Moloch /wrridus) aan de maaltijd. Foto: R. de Bruin 
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Blauwtongskink of Veelstreepblauw
tongskink (Tiliqua multifasciata) en de 
Moloch (Moloch horridus). Het is bij 
mijn weten de enige plek ter wereld 
waar een aantal exemplaren van de 
prachtige Grote Woestijnskink Egernia 
kintorei wordt verzorgd. 
AI de dieren zien er goed uit. De terra
ria zijn eenvoudig en smaakvol inge
richt. Hierbij is gebruik gemaakt van 
het typische rode zand uit Centraal
Australie, stukken schors van Eucalyp
tus-bomen en polletjes Spinifex-gras. 

VERZORGING 
Een gesprek met dierenverzorger Bruce 
Munday leerde dat deze tentoonstelling 
in 1989 is begonnen door de eigenaar 
Greg Fyfe, die daarvoor ranger was in 
Ayers Rock National Park. Munday 
bleek een toegewijd en kundig reptie
lenliefhebber te zijn. Hygiene neemt 
een belangrijke plaats in bij het onder
houden van de collectie, wat te zien was 
aan de schone terraria met blinkende 
ruiten. Aile dieren worden regelmatig 
op darmparasieten gecontroleerd en zo
nodig behandeld. Het ideaal is ooit een 
collectie dieren te hebben die vri j is van 
parasieten. Alle terraria worden verlicht 
door een normale TL-lamp en een 
Philips UV-buis. Volgens Bruce is ultra
violette straling voor woestijndieren 
onontbeerlijk. Zonder ultraviolette stra
ling komen ze niet goed op kleur en ver
tonen ze abnormaal gedrag. Als voed
seldier voor de hagedissen kweekt men 
hier een Australische, klein blijvende 
kakkerlak die als voordeel kent boven 
krekels dat hij een zacht chitinepantser 
heeft en veel 'vlees' bevat. Opmerkelijk 
is dat er aan het voedsel van de 
Reuzenvaranen (Varanus giganteus) vi
tamine C wordt toegevoegd. Dit ge
neest, maar voorkomt vooral, een an-

ders onbehandelbare nagel- en staart
puntnecrose bij deze dieren. Het idee is 
dat deze varanen in situaties van stress, 
zoals gevangenschap, deze extra dosis 
nodig hebben. 

BERGDUIVELS 
Mijn eerste gedachte bij het zien van 
een paartje Molochs in een terrarium 
was: deze dieren zijn niet in gevangen
schap te houden omdat ze alleen mieren 
eten. Ze zouden ze toch niet van de hon
ger Iaten omkomen om vervolgens een 
paar nieuwe te vangen? Dit bleek ge
lukkig niet het geval. 's Middags werd 
een van de twee dieren uit het terrarium 
gehaald en buiten het gebouw op de 
stoep op een van de vele mierensporen 
gezet. De Molochs hebben slechts een 
paar seconden nodig om te ontdekken 
dat het etenstijd is, en doen zich dan een 
aantal uren tegoed aan de langskomen
de mieren. Op deze manier houdt men 
hier al enkele jaren een paartje Molochs 
in goede gezondheid. 

AD RES 
Wanneer u ooit in Alice Springs komt, is deze 
tentoonstelling zeker de moeite waard: 
Frontier Camel Farm I Arid Australian Reptile 
Display, Ross River Highway, Alice Springs, 
Northern Territory, Australie. 

VISIT TO AN EXHIBITION IN ALICE 
SPRINGS 
The peculiarities of a number of species are il
lustrated in a permanent exhibition 'Arid 
Australian Reptile Display'. Apparently this is 
the only place in the world where a number of 
Egernia killlorei are cared for. In order to feed 
Moloch lwrridus these are removed from their 
terrarium, taken outside the building and 
placed on one of the numerous ant trails on the 
kerb. Vitamin C was mixed with the diet of 
Varanus giganteus. This cured, and above all 
avoided, the otherwise non-treatable nail and 
tail tip problems of this species. 
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Slangen van Portugal 

INLEIDING 
Veel in herpetologie ge'interesseerden 
die het lberisch schiereiland in hun reis
programma hebben opgenomen, wor
den door de grandioze Spaanse land
schappen met hun grote soortenrijkdom 
dermate gefascineerd, dat het door tijd-
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De verspreiding in Portugal van Macroprodoton cuccularus (Me), 
Coronella austriaca (Ca), Coluber hippocrepis (Ch) en Vipera se
oanei (Vs) in Portugal; aile overige slangensoorten zijn over het ge
hele land verspreid. Kaart: R. Malkmus 
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gebrek niet meer lukt ook nog het aan 
de Atlantische kust gelegen Portugal te 
bezoeken. Dit wordt ook weerspiegeld 
in het naar verhouding geringe aantal 
publikaties over de Portugese herpeto
fauna. 
In een serie artikelen zullen de elf in 
Portugal voorkomende slangen behan
deld worden. Het gaat om acht colubri
den (Colubridae) en drie adders 
(Viperidae): 
de Hoefijzerslang ( Coluber hippocrepis 
Linnaeus); de Westelijke Gladde Slang 
(Comnella austriaca acutirostris 
Malkmus); de Girondische Gladde 
Slang ( Cmvnella girondica (Daudin)); 
de Trapslang (Elaphe scalaris 
(Schinz)); de lberische Mutsslang 
(Macroprotodon cucullatus ibericus 
Busack & McCoy); de Hagedisslang 
(Malpolon monspessulanus (Her
mann)); de Adderringslang (Natrix 
maura (Linnaeus)); de Wipneusadder 
( Vipera latasti latasti Bose a); de 
Zuidelijke Wipneusadder (Vipera latas
ti gaditana Saint Girons) en tot slot de 
Spaanse Adder (Vipera seoanei 
Lataste). 
Op de tot Portugal behorende eilanden 
de Azoren, Madeira en de Selvagens 
komen geen slangen voor. 

GEGEVENSPERSOORT 
Bij elke soort zal ik ingaan op morfolo
gische kenmerken (als goede naslag
werken daarvoor kan ik de volgende 
boeken aanraden: STEWARD, 1971; 
ARNOLD et al., 1978; ANDRADA, 1980; 
ENGELMANN et al., 1985; SALVADOR, 
1985; BARBADILLO, 1987; GRUBER, 
1989; CRESPO & SAMPAIO, 1994 ), het 
verspreidingsgebied met de nadruk op 
het voorkomen in Portugal (gedetail
leerde verspreidingskaarten staan in 
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Administratieve indeling van Portugal. 
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CRESPO, 1972; MALKMUS, 1982; 
CRESPO & OLIVEIRA, 1989; MARTINEZ 
RICA, 1989; MALKMUS, 1995), en gege
vens over de leefwijze en ecologie. Tot 
slot volgen, voor zover de gegevens er 
zijn, opmerkingen over de slang in het 
terrarium. 
Aan bod komen ook gevaren die de 
soort bedreigen door menselijk toe
doen. Helaas is sinds de toetreding van 
Portugal tot de Europese Unie (in 1986) 
het landschap ingrijpend veranderd. 
Grote projecten zoals een sterke uitbrei
ding van het wegennet, stuwdammen, 
mechanisering van de landbouw en het 
toegenomen gebruik van landbouwgif, 
hebben een negatieve uitwerking op de 
natuur. Daarnaast wordt de natuur ook 
bedreigd door vernietiging van de na
tuurlijke vegetatie en het aanplanten 
van snelgroeiende boomsoorten zoals 
Eucalyptus en dennen. 
Omdat de verspreiding van een soort 
wordt bepaald door vele factoren, zal 
ook aandacht besteed worden aan zoo
geografie, geologie, klimaat en vegeta
tie. Het valt echter buiten het kader van 
deze artikelenserie om hier al te diep op 
in te gaan. Uitgebreidere gegevens zijn 
te vinden in BARBADILLO ( 1987) (voor 
Spanje) en MALKMUS (1995) (voor 
Portugal). 

SNAKESOFPORTUGAL 
An introduction to a future series about the 
snakes of Portugal. 
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(Bij de behandeling van de soorten wordt re
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PORTUGAL 

Het jaarlijks neerslagpatroon in Portugal. 
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MALKMUS, R., 1995. Die Amphibien und Reptilien 
Portugais, Madeiras und der Azoren 
Uitgever: Westarp Wissenschaften (Die Neue Brehm
Biicherei Bd. 621), Magdeburg. ISBN: 3-89432-440-6 
192 pagina's, foto's, figuren, verspreidingskaarten. 
Prijs: DM 39,-

Ruim tien jaar geleden is van dezelfde auteur een over
zicht van de Portugese herpetofauna verschenen 
(MALKMUS, 1982) en op het eerste gezicht lijkt dit boek 
een bewerking daarvan. Dit klopt slechts ten dele. 
Behalve dat de overzeese gebiedsdelen deze maal opge
nomen zijn en de zeeschildpadden aandacht krijgen, is 
het toegenomen aantal waamemingen nu geplot op kaar
ten met het in Europa meer gebruikelijke UTM grid van 
I Ox I 0 km. De taxonomie van de Portugese soorten is on
derwijl iets veranderd. Voor een dee) volgt de auteur deze 
ontwikkelingen. De achterflap belooft echter toch teveel 
soorten: er worden er 53 behandeld en geen 63. Een ge
miste kans is het nog steeds tezamen afhandelen van 
Podarcis hispanica en Podarcis bocagei. Weliswaar zijn 
ze in het veld zeer lastig te onderscheiden, maar zo blijft 
die onbevredigende situatie maar voortduren. 
Het boek, uitgegeven in de in een nieuw jasje gestoken 
bekende serie •Die neue Brehm-Biicherei', maakt een 
verzorgde indruk met helaas wat onnodige drukfouten, 
soms matige zwartwit foto's en een enkele verwijzing die 
niet terug te vinden is. Bij een kleurenfoto is foutief 
Macroprodoton cucullatus vermeld terwijl het een 
Coronel/a girondica betreft. Trouwens, Malkmus beeldt 
maar een dee) van de soorten af; terecht meent hij dat er 
al genoeg plaatjesboeken bestaan en gebruikt hij de ruim
te voor een ecologisch getinte tekst. Wellicht blijft de 
door hem gehanteerde codering van habitats niet direct 
bij iedereen hangen. Het is even doorbijten. Zijn systeem 
is zeker nuttig als het tijdens de soortenbehandeling, 
waarbij de verspreidingsgegevens ge"interpreteerd wor
den, vooral onnodige herhalingen bespaart. 
De manier van refereren irriteerde mij na verloop van tijd; 
aan het eind van de behandeling van iedere soort staat een 
serie nummers die verwijzen naar de literatuurlijst achter
in. Handig natuurlijk, maar op deze manier is nooit na te 
gaan of de opmerkingen in de tekst nu van de auteur zelf 
stammen, of dat die - al dan niet juist geciteerd - uit de li
teratuur komen. Zo heb ik eens over het paargedrag van 
Psammodromus gepubliceerd (IN DEN BoscH, 1986; IN 
DEN BoscH & BISCHOFF, 1991) waarmee ondermeer het 
fabe1tje uit de wereld geholpen werd dat de hagedissen uit 
dit genus piepen tijdens de copulatie. Ik vind mijzelf ge
refereerd, niettemin lees ik toch weer over ·Quiecklauten' 
tijdens de paring. De vraag komt op hoe het de andere au
teurs vergaan is. 
Het is prettig dat Malkmus zich niet beperkt tot een soor
tenopsomming, maar ook aandacht besteedt aan geologi-
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sche en antropogene invloeden, en de gevaren waaraan de 
herpetofauna bloot staat, dit laatste voora1 in samenhang 
met de toetreding van Portugal tot de Europese Unie. Dit 
aspect vormt een be1angrijk kritisch tegemoet getreden 
thema, zodat de auteur niet in de fout vervalt door alles 
maar bedreigd te noemen en eindeloze centralistische re
gelgeving, die zogenaamd - met achter bureaus opgeste1-
de soortenlijsten - op de regio is toegespitst, als de op1os
sing te zien. Integendeel, voor een fors aantal soorten 
meent hij dat er op het moment geen emstige bedreiging 
geldt, hoewel hij tegelijk de vrees uitspreekt dat al tijdens 
de eeuwwisseling zijn verspreidingskaartjes nog slechts 
een historische waarde zullen bezitten. Het is mij overi
gens niet altijd even duidelijk waarop de karakterisering 
van de mate van bedreiging gebaseerd is. Van ecologisch 
gelijkwaardige vormen wordt soms de ene soort wei be
dreigd geacht, de andere niet. Niettemin, de Europese 
Unie, die zichzelf tegenwoordig zo graag in het groen 
huh, wordt door de auteur gezien als een grote ramp voor 
het tot voor kort kleinschalig benutte land. Met karre
vrachten geld moeten de Portugezen hypermodeme land
bouw gaan bedrijven, nieuwe infrastructuren aanleggen, 
het toerisme ontwikkelen en wij, die overal om ons heen 
al de verwoesting van oude cultuurlandschappen hebben 
meegemaakt, kijken toe terwijl de Europarlementariers 
e1kaar op de schouders kloppen. Tegelijkertijd ontbreekt 
het in Portugal grotendeels aan natuurbeschermingsgroe
pen die door een brede, of zelfs maar smalle, basis ge
steund activiteiten ontwikkelen. Maar misschien moeten 
er - net zoals een en ander bij ons in het noorden al vee) 
eerder geschiedde - juist legio desastreuze ingrepen 
plaatsvinden aleer men beseft wat er verloren kan gaan. 
Mogelijk komen pas dan echt werkende natuurbescher
mingsprojecten van de grond zoals er onlangs vele suc
cesvolle voor Denemarken zijn beschreven in BRINGS0E 
& GRAFF (1995). 
Samenvattend, een duidelijke aanwinst voor de boeken
kast maar nog meer van nut tijdens reizen naar Portugal 
waar de kritische noten van de schrijver ons zullen be
hoeden voor al te romantisch gemijmer in een nog feee
riek land. 
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