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San Franciscokousenbandslang, Thamnophis sirtalis tetrataenia 

Familie Colubridae. 
Een klein gebied rond San Francisco. 
Tot iets over een meter. Relatief grote ogen. 
Allerlei soorten stilstaand en langzaamstromend water. Ook in de directe omge
ving van menselijke bewoning. 
Levendbarend, worpen van rond de twintig jongen. 
Actieve Ievendige slang, vaak in het water op jacht naar kikkers en vissen. Bij beet
pakken is het een wilde, vaak bijterige slang die tevens probeert de aanvaller met 
zijn sterk ruikende uitwerpselen in te smeren. 
Kikkers en vissen bij voorkeur, maar in feite eten ze allerlei dieren: zoogdieren, 
vogels, maar ook schaaldieren en wormen. In gevangenschap vaak ook gefileerde 
vis en zelfs kattenbrokjes. 

STEBBINS, R.C., 1966. A field guide to westem reptiles and amphibians. Houghton Mifflin 
Company, Boston. 

Tekening: Leen Zuydgeest 
©Diergaarde Blijdorp 

Tekst: Peter Mudde 
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BARNETI, A., 1996. Earless frogs get a skinful of sound. New Scientist 152(2059): 
23. 

Hoe houdt een kikker zonder echte oren de geluiden van zijn rivaal in de gaten? 
Klaarblijkelijk 'hoort' hij met zijn huid. En als dat niet blijkt te voldoen, is er altijd 
nog wei een ander signaalsysteem dat hem helpt. Oat zijn althans de conclusies van 
onderzoekers uit de Verenigde Staten die de Gouden Kikker bestudeerden, een 
zeldzame soort die langs snelstromende rivieren leeft in Costa Rica en Panama. 
Bij de meeste kikkers is het trommelvlies met het binnenoor verbonden door mid
del van een botje dat het signaal van het trillende vlies overdraagt op het ovale ven
ster van het binnenoor. Bij het merendeel van de zeventig soorten van het geslacht 
Atelopus, Klompvoetkikkers, ontbreekt echter dat botje. Het was dus een raadsel 
hoe deze dieren konden horen. 
Erik Lindquist en Thomas Hetherington van de Ohio State University in Columbus 
hebben een van de soorten zonder gehoorbeentje, de Gouden Kikker (Atelopus 
zeteki), bestudeerd in het Campana National Park in Panama. A. zeteki is sterk ter
ritoriaal en houdt de omzwervingen van soortgenoten scherp in de gaten. 
De onderzoekers namen in het bos de roep van vijftien mannetjes op band op, 
speelden die banden daarna af en registreerden de bewegingen van de dieren. Van 
de vijftien dieren richtten er zich negen naar de luidsprekers die het geluid voort
brachten en zeven antwoordden. Volgens Lindquist geeft dit aan dat de kikkers op 
de geluiden reageerden en niet op een ander signaal. 'Ze kunnen dus echt horen', 
concludeerde hij, 'Maar hoe?' 
Uit laboratoriumexperimenten bleek dat de huid van de kikker erop was afgestemd 
om bij een frequentie van ongeveer 2 kHz mee te trillen, dezelfde frequentie als 
waarmee het mannetje kwaakt. De onderzoekers geloven dat deze trillingen in de 
longen resoneren en dat daardoor het binnenoor geprikkeld wordt met als gevolg 
dat de kikkers het geluid op deze wijze alsnog waarnemen. 
De kikkers kennen nog een communicatiesysteem. Zij maken langzame, cirkelvor
mige bewegingen met voor- en achterpoten en geven elkaar daarmee signalen. Die 
bewegingen zijn een soort overdreven stappatronen. Die signalen maken de rich
ling waarin het dier zich beweegt bijzonder duidelijk. Ze moeten zoiets uitdrukken 
als: 'Ik kom jouw kant op. Ik ga me met jou bemoeien'. 

Samenvatting: John Boonman 
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De Namib-woestijn. 
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Herpetologische waarnemingen 
in Zuid-Afrika en Namibie 

INLEIDING 
Gedurende de maand november en de 
eerste helft van december 1992 en 
gedurende de maand september in 
1995, heb ik tijdens twee rondreizen 
door Zuid-Afrika en Namibie diverse 
herpetologische waarnemingen gedaan. 
Zuid-Afrika en Namibie liggen in zui
delij k Afrika, hetgeen inhoudt dat 
zomer en winter zijn omgekeerd ten 
opzichte van die op het noordelijk half
rand. De eerste rondreis ( 1992) vond 
dus plaats gedurende de zomer, terwijl 
de tweede (1995) plaats vond in het 
vroege vootjaar. Omdat ik voor een deel 
dezelfde plaatsen heb bezocht, kon ik 
me een idee vormen over variatie in 
temperatuur, vochtigheid, vegetatie en 
dergelijke in het gebied. Tijdens beide 
reizen ben ik met een auto van camping 
naar camping gereden, waar ik vervol
gens enige dagen doorbracht met rond
speuren in de omgeving naar dieren en 
planten. Ook heb ik met mijn reisgeno
ten in 1992 een aantal nachten doorge
bracht (in tentjes) ver buiten de 

bewoonde wereld. Tijdens het reizen 
met de auto werd ook regelmatig 
gestopt, om de omgeving te bekijken. 
De nadruk lag in beide j aren op het 
bezoeken van de minst toeristische 
gebieden. Steden werden dan ook 
zoveel mogelijk gemeden. 
Voor de determinatie van de vele soar
ten reptielen die werden gevonden, 
werden BRANCH ( 1990) en BOYCOIT & 
BOURQUIN ( 1988) gebruikt. De gege
vens over temperatuur en regenval 
(zoals vermeld in 'de routes') stammen 
uit RICHTER ( 1983). Yoorts werden voor 
beide reizen door de betrokken Zuid
Afrikaanse instanties vergunningen 
afgegeven om enkele dieren ten behoe
ve van de Nederlandse stamboeken te 
verzamelen en uit te voeren. 
Tenslotte dient nog verme ld te worden 
dat exactere gegevens over de Karoo
en de Pantsergordelstaarthagedi s (resp. 
Cordylus po/yzontts en C. cataphrac
tus) zoals deze zijn verzameld tijdens 
de reis van 1992, gevonden kunnen 
worden in LOEHR & ZWARTEPOORTE 
( 1995) en ZWARTEPOORTE & VAN 
LIEROP ( 1995). Yerdere gegevens over 
de Namaqualand-gespikkelde Padloper 
(Homopus s. signaltts) kunnen worden 
gevonden in LOEHR & VAN DIJK 
( 1996). 

DE ROUTES 
De rondreis van november/december 
1992 werd met een klein gezelschap 
gemaakt in een minibusje. Yanaf 
Windhoek (Namibie) zijn we eerst in 
noordelij ke richting gereden om (in het 
gezelschap van een gids) een onbe
woond gebied in de Namib-woestijn 
(Messumkrater) te bezoeken. Yervoi-

Foto: Y. Loehr gens zijn we zuidwaarts getrokke n naar 
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Keetmanshoop, via welke plaats het 
Kalahari Gemsbokpark in Zuid-Afrika 
werd aangedaan. Na dit bezoek liep de 
reis via Keetmanshoop terug naar 
Namibie, zuidwaarts via de Fish River 
Canyon naar (Little) Namaqualand 
(Zuid-Afrika) en Kaapstad. Een deel 
van het reisgezelschap vertrok vervol
gens naar huis, terwijl het andere deel 
via de Little en Great Karoo naar Port 
Elizabeth trok. In totaal werd per auto 
een afstand van ongeveer 8000 kilome
ter overbrugd. 
De reis in september 1995 werd met 
twee personen gemaakt in een gehuurde 
auto. Vanaf Kaapstad zijn we direct 
naar Springbok in Namaqualand gere
den, van waaruit trips van een aanta1 
dagen werden gemaakt naar Namibie 
(Fish River Canyon en Keetmanshoop) 
en in Zuid-Afrika (Oranjerivier en Port 
Nolloth). Deze keer werd er ongeveer 
3000 km per auto afgelegd. 

Tabell. Gemiddelde maxi male en mini male temperatuur in de zomer 
(januari) en winter (juli) en de gemiddelde jaarlijkse neerslag per 
gebied (RICHTER, 1983). 

gebied 

Windhoek 
(noordelijk 
semi-aride) 
Swakopmund 
(Namib) 
Upington 
(Namaqualand 
en Karoo) 
Kaapstad 
( mediterraan) 
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januari juli 

max. min max min neerslag 
(oC) (oC) (oC) (oC) (mm/jaar) 

30 17 20 6 370 

20 15 18 9 10 

36 20 20 3 250 

26 16 17 7 506 

Het gebied van Windhoek in Namibie 
tot Kaapstad in Zuid-Afrika kent een 
geleidelijke overgang in klimaat van 
noord naar zuid, van warm en droog 
naar gematigd en (relatief) vochtig 
(mediterraan k1imaat). Het meest noor-

delijke deel ligt tussen de evenaar en de 
steenbokskeerkring en kent een tro
pisch semi-aride klimaat, evenals het 
grootste deel van de Kalahari in het bin
nenland. Hoewe1 de Kalahari vaak een 
woestijn genoemd wordt, is het dat niet 
- een gebied wordt pas als een woestijn 
geclassiticeerd als het een neerslag van 
minder dan 250 mm per jaar ontvangt 
(BEGON et al., 1990). Het meest droge 
gebied wordt ook in het noorden gevon
den: de Namib-woestijn kent een 
gemiddelde jaarlijkse regenval van 
slechts zo' n 10 mm. Deze woestijn is in 
een ongeveer honderd kilometer brede 
kuststrook gelegen, en strekt zich zuid
waarts uit tot net in Zuid-Afrika 
(Richtersveld). Hoewel het gebied maar 
weinig neers1ag ontvangt, treedt er 
gedurende ongeveer I 0-20% van de 
nachten een zeemist op, die wordt 
veroorzaakt door de langs de kust 
lopende koude Benguela-golfstroom 
(BANNISTER & JOHNSON, 1990: WALTER 
et al., 1984 ). Het zuidelijker gelegen 
Namaqualand (Zuid-Afrika) ontvangt 
al een hager aantal millimeters regen 
per jaar, en ook de afscheiding tussen 
zomer en winter (zowel wat betreft dag
lengte als temperatuur) is hier meer uit
gesproken. Het binnenland van Zuid
Afrika (Karoo) wordt gekenmerkt door 
een soortgelijk klimaat. Ten zuiden van 
Namaqualand begint geleidelijk een 
gebied met een mediterraan klimaat, tot 
aan de zuidkust van Zuid-Afrika aan 
toe. De gemiddelde waarden voor tem
peratuur en neerslag in de verschillende 
gebieden zijn schematisch weergege
ven in tabel I. Voor het gehele gebied in 
Namibie en Zuid-Afrika geldt dat 
zowel de hoeveelheid die daadwerkelijk 
valt, als het moment waarop de regen 
valt moeilijker voorspelbaar zijn, naar
mate de gemiddelde jaarlijkse neers1ag 
minder wordt. Bovendien valt de jaar
lijkse neerslag, met uitzondering van 
het mediterrane gebied, geconcentreerd 
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in enkele maanden per jaar. Oat bete
kent dat plant en dier in de noordelijke 
droge gebieden op evolutionaire schaal 
allerlei interessante aanpassingen heb
ben ontwikkeld om de weinige neerslag 
die ook nog eens geconcentreerd en 
(binnen die paar maanden) onvoorspel
baar valt, zo efficient mogelijk te 
gebruiken. Het gebied van Windhoek 
tot de Kalahari in het binnenland wordt 
gekenmerkt door zomerregens terwijl 
het overige gebied waar de neerslag 
geconcentreerd in een bepaalde tijd van 
het jaar valt, de meeste neerslag in de 
winter ontvangt. 
Tenslotte merk ik nog op dat een artikel 
over twee reizen van in totaal 11.000 
kilometer uiteraard bij lange na niet 
volledig kan zijn. Nu is daarom zoveel 
mogelijk afgezien van beschrijvingen 
van dieren, en ligt de nadruk op de ver
spreiding van soorten met daarbij enige 
gegevens over de biotoop. Voor meer 
gedetailleerde informatie kan uiteraard 
altijd contact opgenomen worden met 
de auteur. 

OMGEVING WINDHOEK 
Aileen in 1992 hebben we de hoofdstad 
van Namibie, Windhoek, bezocht. 
Alvorens de 'grote tocht' te gaan 
maken, werd er geacclimatiseerd in het 
Daan Viljoenpark, enkele kilometers 
buiten de stad. In november was het 
grootste deel van de heuvels waaruit het 
park bestaat, bedekt met droog geel 
gras en enkele Acaciabomen. Een klein 
meertje waarin ook vis zou voorkomen 
diende als drinkwatervoorziening, en de 
begroeiing rond het meertje oogde 
uiteraard een stuk groener. Evenmin als 
HoEKSTRA ( 1996) hebben wij Afrikaan
se Langnekschildpadden (Pelomedusa 
suhrt(la) in het meertje kunnen vinden. 
Op een rotsige wand van een uitge
droogde rivierbedding werd de Na
mibische Rotsagame (Agama planiceps 
planiceps) gevonden. Ook op een groot 

rotsblok, tegen een natuurstenen muur
tje in de nabijheid van het meertje, 
bleek een stel van deze soort aanwezig 
te zijn. De dieren bleken zeer schuw, 
hetgeen later in Zimbabwe ook werd 
vastgesteld bij Kirk's Rotsagame 
(Agama kirkii), een soort die in leefwij
ze erg op de eerste soort lijkt. Op de 
stam van een grote Acacia die eveneens 
in de buurt van het meertje groeide, 
zagen we een stel Kalahari-boomskin
ken (Mabuya spilogaster). 
Direct in de nabijheid van mensen, 
namelijk op een toilethuisje, vonden we 
's avonds een Bibron's Gekko (Pachy
dacty/us bibroni). Ook in gebieden die 
we later gedurende de reis hebben 
bezocht, werd deze soort regelmatig op 
huizen aangetroffen. Het houtvuur 
waarop 's avonds werd gekookt, bleek 
ook op vrijwel aile bezochte locaties 
een grote aantrekkingskracht uit te 
oefenen op enkele leden van de geleed
potigenfamilie: de zogenaamde 'ba
boonspiders' en verschillende soorten 
schorpioenen waren in groten getale 
aanwezig. Dit in tegenstelling tot wat 
we ondervonden in 1995, toen nauwe
lijks spinnen of schorpioenen actief 
waren vanwege de nog relatief lage 
nachttemperatuur. Slechts een schor
pioen werd gevonden, en wei overdag 
in een spleet tussen twee rotsblokken. 
Hoewel het park er 'geschikt' uitzag 
voor landschi ldpadden, hebben we er 
geen levende exemplaren van deze 
groep aangetroffen. Dichtbij een (stro
mend) riviertje toonde een schild van 
een Panterschildpad ( Geochelone par
dali.\·) echter wei aan dat er in het 
gebied wei degelijk landschildpadden 
leefden. Waarschijnlijk was de tijd die 
gestoken werd in het afzoeken van de 
omgeving te kort, of wellicht waren er 
eenvoudig geen schildpadden actief zo 
vroeg in de regentijd. Op dat moment 
waren er namelijk nauwelijks groene 
planten aanwezig. 
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NAMIB-WOESTIJN 
Niet ver te n noordwesten van 
Windhoek veranderde het terrein VriJ 

plotseling van met gras bedekte heuvels 
in veel vlakkere zand- en steengruis
vlaktes, de Namib. Aanvankelijk waren 
er nog kleine groepjes bomen en strui
ken aanwezig, waartussen we (naar aile 
waarschijnlijkheid) Kortsnuitzandhage
dissen (Pedioplanis breviceps) vonden. 
Later verdwenen ook deze 'oases', en 
was er nog slechts zand of steengruis 
met hier en daar een grote of kleinere 
rotsformatie. Eentonig was her land
schap echter niet te noemen, want de 
soort bodem veranderde voortdurend. 
Nu eens was deze wit, dan weer rood
achtig, e n op sommige plaatsen (afhan
kelijk van het kunnen doordringen van 
zeemist) was de gehele bodem bedekt 
met korstmossen. Deze korstmossen 
vertoonden een grote diversiteit in kleur 
en verschilden van plaats tot plaats in 
hoogte, van enke le millimeters tot haast 
rw111t1 g centimeter. Hogere planten 
(Aloe, Pachypodium, Euphorbia en 
enke le eenj arige grassen) groeiden nog 
slechts onderaan rotshe llingen, waar bij 
de sporadische regenval de neerslag 
zich verzame lt. Een plantensoort wist 
zich wei te handhaven in her kale zand, 
dankzij een lange penwortel: de Wel
witschia (Welwitschia mirabilis). Deze 
planten bestaan uit twee dikke succu
lente blade ren, die continu doorgroeien. 
Het resultaat is dat het uiteinde van de 
bladeren op den duur splijt en afsterft, 
en samen met het levende deel een 
levend eiland van schaduw (en wellicht 
een hogere vochtigheid) vormt van 
enke le vierkante meters in een verder 
levenloze omgeving. Aan de voet van 
een kopje - een uit hardere steensoorten 
(basalt, graniet) opgebouwde heuvel 
die door erosie van het omringende land 
is overgebleven - werd tussen een suc
culent struikje een Wigsnuitskink 
(Mabuya acutilabris) gevonden. De 

Pedioplanis zmda/{1 mzdaw in de Namib-woes
tijn . Foto: Y. Loehr 

kale vlakres, die bestonden uit sreen
gruis in plaats van zand, werden 
bewoond door de Westelij ke Zand
hagedis (Pedioplanis undata undata). 
Yoortdurend waren deze diere n in de 
weer met rondrennen over de gloeiend 
here bodem, zel fs op het heetst van de 
clag! Bij her fotograferen ble ken de die
ren nier te lang nagejaagd te moeten 
worden, daar dit resulteerde in een soort 
van shocktoesrand. 
De enige mogelijke voedseldieren die 
in cleze barre omgeving werden gezien, 
waren enkele kleine, fe l gekleurde 
kevertjes, e n een groot aantal 'tok-tok
kies' . Dit zijn hooguit enkele centime
ters grote kevertjes (zwart of wit), met 
extreem lange achterpoten, die van nut 
zijn bij het opvangen van mistwater. 
Tijdens nachtmist heffen de diertjes het 
achterlijf hoog in de Iucht, waarop ver
volgens mist neerslaat, waarna de door 
de zwaartekracht naar voren stromende 
condens wordt opgedronken. 
Het doel van de woestijntocht, de 
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Messumkrater, wordt gekenmerkt door 
extreem mooie lage rotsformaties. Juist 
in deze krater hebben de stenen door 
verwering als gevolg van verschil in 
dag- en nachttemperatuur, gecombi
neerd met langdurige droogte en een 
aanhoudende 'zandstralende' wind, de 
meest schitterende vormen gekregen. In 
veel gevallen is de buitenste laag van 
een steen als loszittende schil om het 
binnenste komen te zitten. In dit soort 
rotsspleten hebben we een groat aantal 
afzonderlijke tweetallen eieren gevon
den, die toe bleken te behoren aan de 
Namib-daggekko (Rhotropus afer). 
Deze gekko's schuilden op of tussen 
stenen, vertrouwend op hun schutkleur, 
om bij verstoring met enorme snelheid 
een groat aantal meters weg te rennen 
en vervolgens weer stil te zitten. In de 
krater, die overigens bol stand van de 
bezienswaardigheden ( waaronder enke
le mooie rotstekeningen), was het aan
tal aanwezige soorten reptielen niet 
groat. Een soort die echter in een omge
ving als deze wei als laatste verwacht 
werd, hebben we juist wei gevonden. 
Op een kleine afgestorven Euphorbia, 
temidden van een kale vlakte, troffen 
we een Namaquakameleon ( Chamae/eo 
namaquensis) aan. Het dier probeerde 
direct dieper de struik in te kruipen, en 
kleurde binnen korte tijd geheel zwart 
toen het daarvan weerhouden werd. 
Een tweede extreem mooi gebied in de 
Namib wordt gevormd door de zand
duinen rond Swakopmund, en in het 
bijzonder nabij het plaatsje Sossusvlei. 
Deze zandduinen bereiken een hoogte 
van zo' n driehonderd meter, en dit teza
men met de vele verschillende kleurtin
ten die varieren tussen rood en geel, 
afstekend tegen een diepblauwe Iucht, 
Ievert een schitterend geheel op. 
Bovendien verplaatsen de duinen zich 
geleidelijk. door de aanhoudende wind. 
Nabij onze tenten op de camping bij 
Sossusvlei vonden we enkele Mabuya 

spi/ogaster op een groepje Acacia
bomen. Tijdens de avondschemering 
was de Iucht in dit zanderige gebied 
gevuld met de 'kliks' van talloze 
blaffende gekko's (Ptenopus garrulus 
maculatus). Ook de holletjes die deze 
diertjes graven aan de basis van lage 
struikjes konden eenvoudig worden 
gevonden, maar toch bleek het zien van 
de diertjes zelf geen gemakkelijke 
opgave. Slechts een enkel exemplaar 
werd na het invallen van de duisternis 
met behulp van een zaklamp tussen de 
struikjes waargenomen. In sommige 
gebieden hebben de daar Ievende 
Stokstaartjes (Suricata .\·uricata) een 
methode ontwikkeld om de (blijkbaar 
smakelijke) gekko's te vangen. Terwijl 
een van de dieren het hoi van een gekko 
uitgraaft, wacht een kring van stok
staartjes eromheen de wegschietende 
gekko op (Branch, pers. med.). Omdat 
de gekko's de tactiek hebben om slechts 
enige meters te rennen en zich vervol
gens tegen de grand te drukken, ver
trouwend op hun schutkleur, kunnen de 
hagedissen op deze wijze eenvoudig 
worden gevangen. Pogingen van ons 
om holletjes uit te graven leverden ech
ter slechts schorpioenen op, daar het 
verschil tussen een hoi van een schor
pioen en het hoi van een Ptenopus gar
rufus maculatus moeilijk te zien is. 

KALAHARI 
Yanaf de plaats Keetmanshoop zijn we 
afgeweken van de. na de woestijntocht. 
overwegend in zuidelijke richting ver
lopende route. Via het plaatsje Aroab 
reden we in oostelijke richting Zuid
Afrika binnen, om het Kalahari 
Gemsbokpark te bezoeken. Buiten het 
park vonden we tangs de kant van de 
weg aan de voet van een boom een stet 
Mabuya spilogaster. 
Het Kalahari Gemsbokpark vormt 
samen met het Kalahari National Park 
in Botswana een groot natuurpark 
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De volgende ochtend maakten we met 
de auto een tocht in het park, waar in de 
lage doornstruikjes Grondagamen 
(Agama aculecua aculeara) zaten te 
zonnen. Onderaan zo' n struikje zat 
vaak een hoi, waarin de die ren weg
schoten bij gevaar. AI waren er na de 
regen vele diersoorten zichtbaar zoals 
grootoorvossen, jakhalzen, gemsbok
ken, gnoes en zelfs een honingdas, het 
vinden van reptielen bleek vooral 
bemoeilijkt door het verbod om ui t de 
auto te komen, dat in het park van 
kracht was. Ook in het rustkamp kon
den zelfs de vele aanwezige blaffende 

Foto: Y. Loehr gekko's (Ptenoptts g. garrulus) slechts 
gehoord maar niet gezien worden. 

(ongeveer even groot als heel 
Nederland), waarin onder andere dieren 
als Ieeuwen, cheeta's, hyena's en tallo
ze soorten antilopen Ieven. Aileen het 
Zuid-Afrikaanse dee! is voor publiek 
toegankelijk. In dit dee! !open twee 
wegen naar evenveel rustkampen, 
welke omheind zijn en waar gekam
peerd en vrij rondgelopen kan worden. 
Laat in de middag, onder de dreiging 
van zeer donkere onweerswolken, volg
den we de weg richting Nossob kamp. 
Deze weg loopt door een droge rivier
bedding, met aan weerszijden zanderi
ge duinruggen die spaarzaam begroeid 
zijn met polvormende grassen. Yooral 
in de rivierbedding groeiden redelijk 
vee! Acaciabomen. Yerder waren er op 
sommige plaatsen lage stekelige struik
jes aanwezig. Tijdens deze rit moest er 
flink worden doorgereden (en kon er 
dus niet worden gestopt), omdat 
Nossob voor donker bereikt diende te 
worden (evenals vee! andere natuurpar
ken in zuidelijk Afrika, heeft het 
Kalahari Gemsbokpark strikte regels 
om stroperij te kunnen tegengaan). Na 
enige tijd barstte het onweersgeweld 
los, waama we op de weg een grote 
hoeveelheid reuzenmiljoenpoten en een 
Pe/omedusa subrufa konden zien. 

FISH RIVER CANYON 
De Fish River Canyon in het zuiden van 
Namibie is, op de Amerikaanse Grand 
Canyon na, de grootste canyon ter 
wereld. De rivier doorsnijdt over een 
lengte van een kle ine honderd kilome
ter een bar en droog landschap, en de 
die pte tot waar de rivier de canyon heeft 
uitgeslepen is op sommige plaatsen 
ongeveer zevenhonderd meter. De 
mogelijkheid bestaat om in de canyon 
af te dalen, hetgeen ik dan ook twee 
keer (in 1992 en in 1995) heb gedaan. 
Het bovenste dee! van de rotswand is 
dusdanig stei l, dat aile aandacht in 
beslag werd genomen door het oppas
sen niet omlaag te storten, terwijl ik in 
het lagere dee! wei naar reptielen heb 
kunnen zoeken. Dit lagere dee! bestaat 
hoofdzake lijk uit hellingen met rotsen 
van zeer uiteenlopende afmetingen, 
waartussen in de zomer s lechts enkele 
Euphorbia's de plantengroei bleken uit 
te maken. In het voorjaar echter werden 
ook talloze kruidachtigen en grassen 
aangetroffen, waarvan enkele in bloei. 
Yerder afdalend werd de plantengroei 
langzamerhand uitbundiger (voor zover 
dat mogelijk is in een droog gebied als 
dit), om een soort climax te bereiken 
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langs de n vter (waarin zowel in het 
vootjaar als in de zomer water stond), 
waar brede rietkragen aanwezig waren. 
In de zomer hebbe n we geen reptielen 
waargenomen in de canyon, terwijl we 
in het vootjaar meerdere soorten aan
troffen. Het verst van de rivier werd de 
Westelijke Zandhagedis (Pedioplanis 
undata inornata) gezien, een soort die 
we ook achter de camping bij het nabij
gelegen Hobas vonde n, op een grote 
open vlakte die bestond uit kleine ste
nen. Zoals ook in de Namib al was 
ondervonden (in het geval van P. u. 
undata ), waren de dieren erg vatbaar 
voor een shocktoestand bij te lang naja
gen. Niet zo verwonderlijk aangezien in 
de zon (in september) temperaturen 
werde n gemeten van boven de 45°C. 
Ee n andere soort die in de canyon op 
ruime afstand van de rivier werd aange
troffe n is de Weste lijke Rotsskink 
(Mabuya su/cata). En ook deze soort 
hebbe n we in de nabijhe id van de cam
ping gezien, en wei tussen de rotsen aan 
de rand van een droge rivierbedding. 
Daar leefde de soort zij aan zij met de 
Veelkle urige Skink (Mabuya variegata 
variegata), een combinatie die later nog 
talloze kere n werd waargenomen. 

Platysaum.1· capensis. vrouwtje in Fish River Canyon. 
Foto: Y. Loehr 
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Aan de rand van het water bevonden 
zich enkele grote steenfonnat ies, die 
waarschijnlijk door het stromende 
water (wanneer di t zo hoog staat dat de 
rotsen onder de wate rspiegel komen te 
liggen) een vorm hadden gekregen die 
verschilde van de meeste andere forma
ties in de canyon. De rotsen waren glad
der en ook waren er meerdere smalle 
spleten aanwezig. waarvan een vrouwe
lijk exemplaar van de Kaapse Platte 
Hagedis (PIO(vsaums capensis) dank
baar gebruik maakte. Hoe goed er ook 
werd gezocht, e r werden geen andere 
exemplaren van deze soort aangetrof
fen. In de directe nabijhe id van de 
Platysaums werd wei een stel 
Anchieta's Agamen (Agama anchiewe) 
gevonden. Opvallend was vooral dat de 
dieren hier absoluut niet de voor vee! 
soorten agamen kenmerke nde schuw
heid vertoonden. De dieren konden 
op een afstand van mi nder dan der
tig centimeter gefotografeercl wor
den. 
Op een aantal kilometers verwijderd 
van de Fish River Canyon, langs de weg 
in de richting van Grli nau, zagen we in 
het vootjaar van 1995 zowel volwassen 
als jonge dieren van de Namaqua-zand
hagedis (Pediop/anis namaquensis). 
Deze diere n leefden in de zanderige 
wegberm nabij enige tlinke strui ke n 
waartussen ze wegschuilden bij bena
dering. Eveneens aan de kant van de 
weg op een steenformatie, troffen we 
enkele zeer schuwe exemplare n aan van 
de Karoo-gordelstaarthagedis (Cordy
! us po/yzonus). De haged issen ware n 
erg groot in vergelij king met de exem
plare n die naderhand in zuiclelijker 
gebieden werden waargenomen. In een 
van de rotsspleten waarin door de die
ren geschuil cl wercl, werden bovendien 
twee Pachydactylus bibroni gevonden. 
Een derde soort die de steenformaties 
als thuishonk had was Mahuya v. varie
gata. 
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NAMAQUALAND 
Zoa ls al eerder vermeld, werd in sep
tember 1995 het grootste gedeelte van 
het verblijf in zuide lijk Afrika doorge
bracht in Namaqualand. Hiertoe werd 
besloten, omdat in 1992 al gebleken 
was dar hier in een re latie f klein gebied 
een groot aanral so01·ren reprielen 
gevonden konden worden. ln her noor
de lijkste Zuid-Afrikaanse oeel van 
Namaqualand, hebben we tijdens beide 
reizen een rochr gemaakt langs de 
Oranje rivier, het meest oostelijke dee! 
van het Richtersveld in. Dit droge 
gebied wordt wei gezien als de zuide
lijkste uitloper van de Namib-woestijn, 
en wordt gekenmerkt door een enorme 
variatie aan succulente planten uit de 
genera Aloe (waaronder de metershoge 
Kokerboom Aloe dichotoma), Lithops 
(levende steentjes), Pachypodiun1 

(waaronder de Halfmens, Pachypodiwn 
namaquanum ), Euphorbia etcetera. De 
weg (die eigenlijk aileen geschikt is 
voor auto's met vierwielaandrijving) 
d ie vanaf Vioolsdrif de Oranjerivier 
volgt, buig t na enige tijd van de rivier 
af, her Richtersveld in (Helskloof 
Nature Reserve). 
In de steensplete n van de zeer rotsige 
heuvelhe llingen vonden we hier (in 
1992) enke le stellen Platysaurus 
capensis, met in de directe nabijhe id 
(meesr zonnend op uitstekende grote 
rotsblokke n) enkele Zuidelijke 
Rotsagamen (Agama atra knobeli; 
waarnemingen in 1992 en 1995). Aan 
de voet van een be lling zagen we in sep
tember in de schaduw van een laag 
struikje een gehoornde adder (Biris 
spec.). In her voorjaar konden we in 
Namaqualand overigens vee! meer 

Groene en bloeiende vegetatie in Namaqualand in Zuid-Afrika, begi n september. Foto: V. Loehr 
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slangen zien dan in de zomer. Op de wat 
drukkere wegen lagen ook vrij veel 
doodgereden exemplaren. Een laatste 
soort die in de Helskloof werd waarge
nomen, en wei op de kleine vlaktes tus
sen de heuvels, is de Westelijke 
Zandhagedis (Pedioplanis undata 
rubens). Deze ondersoort van de 
Westelijke Zandhagedis vertoonde het
zelfde gedrag als de andere ondersoor
ten: zelfs gedurende het warmste deel 
van de dag wordt tussen kleine stenen 
gezocht naar voedsel om dan van tijd 
tot tijd in de schaduw van een kleine 
struik of steen af te koelen. 
Bij het plaatsje Steinkopf zagen wij een 
heuvel met daarop verspreid liggende 
rotsblokken, waarop in september 1995 
een grate verzameling aan reptielen
soorten aanwezig was. Op de rotsen 
leefden Pantsergordelstaarthagedissen 
(Cordy! us cataphractus) en Karoo-gor
delstaarthagedissen (Cordy! us polyzo
nus). Het bleek dat de eerste soort 
steeds de grotere, vaste rotsen bewoon
de, terwijl de tweede soort juist op de 
kleinere, losse stenen te vinden was. 
Bovendien zaten er steeds afzonderlijke 
individuen van de tweede soort op een 
rots, terwijl de eerste soort in groepjes 
van twee of drie, en een keer in een 
groepje van vier dieren (een volwassen 
mannetje en vrouwtje, een jong vrouw
tje en een juveniel dier) in een schuil
plaats kon worden aangetroffen. In dit 
laatste geval bevond zich overigens op 
nauwelijks vijftig centimeter afstand 
van de rotsspleet een tweede spleet (in 
dezelfde rots), waarin zich twee vol
wassen mannelijke dieren schuil hiel
den. Naast deze rots bevond zich een 
plekje met een grate hoop mest, het
geen suggereert dat aile zes de dieren de 
ontlasting op een gezamenlijke plaats 
deponeerden. Aile Cordylus cataphrac
tus op deze Iocatie (inclusief een zeer 
klein exemplaar) vertoonden overigens 
het voor de soort kenmerkende oprolge-

drag (staart in de bek nemen en oprollen 
tot een stekelige bal) bij vangen. Een 
derde soort die samen met de Cordylus
soorten op de stenen werd gevonden is 
de Zuidelijke Rotsagame (Agama atra 
atra). Mabuya sulcata en Mabuya v. 
variegata scharrelden tussen de stenen 
rond en in de open stukken tussen de 
rotsen. Op het kopje zagen we op de 
vlakke gedeelten tussen de steenforma
ties ook de Gevlekte Zandhagedis 
(Pedioplanis lineocellata pulchella) en 
de Gevlekte Woestijnhagedis (Meroles 
suborbitalis); onder een overhangende 
steen lag een Pofadder (Bitis arietans) 
in de schaduw. Het laatste dier vluchtte 
echter onder luid protest onmiddellijk 
we g. 
Aan de voet van het kopje werden twee 
schilden van de Zuid-Afrikaanse 
Sterschildpad (Psammobates tentorius 
trimeni) gevonden. Levende dieren van 
deze soort werden bier niet gezien. 
Meer op de open vlakte die zich rand
om het kopje bevond, zagen we hoe een 
mannetje van de Stekelagame (Agama 
hispida hispida) in een laag doorn
struikje zonde. Een vrouwtje van 
dezelfde soort, dat haast uitpuilde van 
de eieren, bevond zich enige meters 
verder. Hoewel er meerdere holen in de 
directe omgeving van het vrouwtje aan
wezig waren, volstond het dier met weg 
te vluchten onder een laag struikje, en 
dat nog pas na benadering tot op enkele 
decimeters. Een medebewoner van de 
vlakte was de Kaapse Skink (Mabuya 
capensi.\·), waarvan een dier werd 
gevonden. Verder waren hier ook gedu
rende een bewolkte, regenachtige dag 
de klikgeluiden van Ptenopus garrulus 
maculatus te horen. In geen enkel ander 
geval werden deze geluidcn gedurende 
de dag gehoord. 
Gedurende de reis in 1992 kampeerden 
we enige dagen bij het Springbok Motel 
en Karavaanpark, waarachter zich een 
kleine vlakte uitstrekte die werd 
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gevolgd door een aantal rotsige heu
vels. De vlakte was in de zomer bedekt 
met lage, dorre stekelige struikjes, een 
groot aantal verschillende soorten suc
culenten en hier en daar een 
Acaciaboom. In delen van Nama
qualand treedt in het voorjaar (augus
tus/september) het verschijnsel van 
woestijnbloei op, waardoor gedurende 
korte tijd grote gebieden gekleurd wor
den door enorme hoeveelheden bloe
men van een- en meerjarige planten. Dit 
was ook het geval in dit gebied rond het 
plaatsje Springbok in september 1995. 
Op de vlakte waren er enige lage steen
hopen aanwezig, waarop we in beide 
jaren Cordy/us polyzonus aantroffen, 
samen met Agama a. atra. Tussen de 
stenen en ook op de vlakke stukken tus
sen de steenhopen, waren Mabuya sul
cata en Mabuya v. variegata te zien. 
Tussen de struikjes werd in 1992 een 
schildje van de Gespikkelde Padloper 
(Homopus signatus signatus) gevon
den, maar er werden hier nooit levende 
exemplaren van deze soort waargeno
men. Op een wat grotere afstand van de 
camping konden we in de zomer ook de 
klikgeluiden van Ptenopus garrulus 
maculatus horen. De heuvels achter de 
vlakte hebben we in 1995 wat intensie
ver afgezocht, evenals de grond die 
behoort bij de farm 'Grashoek', aan de 
andere zijde van de heuvels. Tussen de 
rotsen op de heuvels troffen we weder
om de combinatie van hagedissen aan 
zoals die op de steenhopen op de vlakte 
achter de camping was te zien, en 
bovendien lagen er weer enkele schild
jes van Homopus tussen de stenen. Op 
dat moment zagen we daar ook vrij vee I 
juveniele dieren van Cordylus po/yzo
nus. Tussen de bloemen op de farm 
'Grashoek' vonden we voorts enkele 
Boegsprietschildpadden ( Chersina an
gulata). 
Tijdens de reis in 1995 kampeerden we 
op het Springbok Caravan Park, dat 

dichter bij het plaatsje Springbok is 
gelegen. Tijdens het verblijf konden we 
twee belangrijke verschillen in weers
gesteldheid waarnemen ten opzichte 
van het verblijf in 1992. Ten eerste was 
er in het algemeen meer bewolking aan
wezig en viel er af en toe een bui; gedu
rende een hele dag en nacht maakten we 
een zeurderige regen mee (die niet echt 
de indruk versterkt in een droog gebied 
te zitten). Tijdens deze regendag steeg 
de temperatuur niet verder dan onge
veer l5°C. Het tweede verschil was dat 
de nachten vreselijk koud waren. Na 
een van de nachten was de tent en het 
dak van de auto bedekt met een laagje 
ijs! Toch waren overdag vele soorten 
reptielen actief, hetgeen doet vermoe
den dat dit soort nachten door de dieren 
niet erg diep teruggetrokken wordt 
doorgebracht. Oat zou kunnen beteke
nen dat de lichaamstemperatuur van de 
dieren gedurende deze tijd van het jaar 
enorme schommelingen doormaakt. Bij 
deze camping worden de kampeerplaat
sen en de rotsige heuvels niet van elkaar 
gescheiden door een vlak gebied, zodat 
de hagedissencombinatie zoals die 
beschreven is voor de omgeving van het 
Springbok Motel en Karavaanpark hier 
direct al op de camping zelf gevonden 
werd. Hier in de buurt vonden wij de 
eerste levende exemplaren van Homo
pus s. signatus. Een tweede vindplaats 
van deze soort bevond zich bij het 
plaatsje Springbok. De dieren bleken in 
deze (natte en groene) tijd van het jaar 
hun schuilplaatsen tussen de stenen ver
ruild te hebben voor de veldjes van lage 
grassen en andere bloeiende een- en 
meerjarigen. Een keer werd gezien hoe 
een dier at van de bloei-aren van een 
gras. De ervaring die later werd opge
daan, dat de dieren gedurende de eerste 
tijd in gevangenschap vrijwel aileen aan 
het eten te krijgen zijn door het voeren 
van bloemen (rode klaver, paarde
bloem, madeliet), doet verder vermoe-
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Tabel II. Soorten reptielen zoals deze werden 
gevonden in Zuid-Afrika/Namibie novem
ber/december 1992 (I) en september 1995 (II) 

Schildpadden 
Chersina angulata I,II 
Geoche/one pardalis I 
Homopus signatus signatus (dood) I,II 
Homopus signatus signatus II 
Pelomedusa .mbrufa I 
P.mmmobates tentorius tentorius I 
Psammobates temorius t rimeni II 
Psammobates tellforius \'eroxii (dood) II 

Hagedissen 
Agama aculeata aculeata I 
Agama anchietae II 
Agamaatra atra I,II 
Agama atra knobeli I,II 
Agama hispida hi.\pida II 
Agama planiceps p/aniceps I 
Bradypodion gutturale I 
Clwmaeleo namaquensis I 
Cordylosaurus subtessellatus II 
Cordylus cataphractus I,II 
Cordylus cordylus niger I 
Cordylus peersi II 
Cordylus polyzonus I,II 
Mabuya acurilahris I,II 
Malmya capensis I 
Mabuya occidemalis II 
Mabuya spilogaster II 
Malmya .mlcata I,II 
Malmya variegata variegata I,II 
Merole.\· ctmeirostris I,II 
Merole.\· suborbitalis I 
Pachydactylus bibroni I,II 
Pediop/cmis breviceps I,II 
Pediop/anis lineoce/lata pulchella I 
Pedioplcmis namaquensis II 
Pedioplcmis undata inornata I,II 
Pedioplcmis tmdata rubens I,II 
Pedioplanis wrdata wrdata I,II 
Platysaurus capensis I 
Pseudocordylus capensis robertsi I,II 
Ptenopus garrulus garru/us I 
Ptenopus garrulus maculaflls I,II 
Rhotropus afer I 

Slangen 
Bitis arietcm.\· II 
Bitis caudali!!IBitis cauda/is comuta II 
Psammophis leightoni /eightoni II 
P.mmmophis notosticflls II 

den dat de schildpadden in het wild ook 
eten van de in het voorjaar massaal aan
wezige bloemen. Hoewel we vrij veel 
jonge dieren hebben gevonden, waren 
er slechts enkele volwassen dieren aan
wezig. In de berm van de betreffende 
weg werd verder nog een wegvluchten
de Karoo-zandslang (Psammophis 
notostictus) gezien. In het gebied waar 
wij H omopus zag en von den we ook 
Chersina angulata. Hoewel Homopus 
zelfs nog op het heetst van de dag actief 
bleek te zijn, werd Chersina slechts 's 
ochtends en bij de eerste druppels van 
een regenbui actief gevonden. Tenslotte 
konden we op een rotsblok onderaan 
een kopje nog een enkel exemplaar van 
een andere hagedissensoort waarne
men, te weten de Peer's Gordelstaart
hagedis (Cordy! us peersi). Dit dier leef
de temidden van een kolonie Cordylus 
polyzonus. 
Achter het Springbok Caravan Park 
bevinden zich ook enige hogere rots
achtige hellingen, die eveneens in sep
tember werden afgezocht. Buiten de 
hagedissensoorten die we eerder direct 
achter de camping zagen, hebben we 
hier ook enige Dwergschildhagedissen 
( Cordylosaurus subtessel/atus) aange
troffen. De dieren waren echter zeer 
schuw en moeilijk te benaderen, ze 
trokken zich bij het minste onraad in 
een steenhoop terug. Zonnend in een 
laag struikje vonden we hier dichtbij 
een Kaapse Zandslang (Psammophis 
leightoni leightoni). Ook dit dier 
vluchtte echter onmiddellijk, en wei 
tussen het dode plantenmateriaal onder 
een wat grotere struik. 
Het laatste gebied in Namaqualand 
waar gezocht werd naar reptielen is het 
Goegap Nature Reserve, nabij Spring
bok. We bezochten dit reservaat aileen 
in het voorjaar van 1995. Ook dit 
gebied bestaat uit vlakke stukken land 
met grassen en lage stekelstruikjes, 
afgewisseld door kleine kopjes en hoge 
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Vrouwtjc Mabuya sulcata in Namaqualand. 

rotsige heuvels. Omdat er in het reser
vaat geen Ieeuwen of andere potentiele 
menseneters voorkomen, kan men er 
vrij rondlopen. Op het v lakke stuk bij 
het kantoor van het reservaat (en ook op 
de veranda van het kantoor), zat 
Chersina cmgulata. Op een natuurste
nen muurtje random her gebouwtje ble
ken ook enkele Agama a. atra te Ieven, 
die hun angst voor mensen geheel 
waren kwijtgeraakt. In de berm van de 
(zand)weg troffen we Pedioplanis 
na 11w quensis en de Westelijke Drie
streepskink (Mabuya occidentalis) aan, 
en een Bitis arieta1ts stak er de weg 
over. Vooral op de weg tussen het reser
vaat en hel vliegvelcl van Springbok 

De Z uici-Afri kaanse Sterschild pad, P.I"£11/III IOba/es 1e11/o rius 1ri111eni. 
Foto: V. Loehr 
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hebben we zeer vee! clooclgereclen 
adders gezien. Aan de voet van een heu
vel were! een schild gevonden van een 
Tentschildpacl (Psammobates tentorius 
tentorius), en in de heuvels en kopjes 
van het reservaat tensloue, zagen we 
wederom Agama a. cttra en Cordylus 
polyzonus, samen mel een exemplaar 
Cordylus peersi. 

M EDITERRANE GEBIED 
Ongeveer clertig kilometer ten zuiden 
van Nuwerus hebben we in 1995 op de 
weg richting Yanrynsclorp op het heetsl 
van de clag een overstekencle Psamllto
bates tentorius trime111· gezien. Het 
omringende gebiecl bestond uit relatief 
vlak land, begroeicl met !age str uikj es 
en enkele levencle steentjes (Lithops). 
De kleine stenen die claar werclen 
gebruikt om het hekwerk langs de weg 
te verstevigen, waren bezet door 
Cordylus poly:.onus . 
In 1992 hebben we enige clagen cloorge
bracht op een camping in Clanwi lliam, 
waarvandaan de Gilberg werd bezocht. 
Direct achter de camping vonden we 
vroeg in de morgen een Cltersina angu
lata. De Gifberg heeft een typische 
' tafelvorm' en bestaat voor een dee! uit 
steile rotswanden en rotsige hell ingen 
van een roodgelige steensoort. Zel fs in 
de zomer was er een vrij brecle srroom 
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water aanwezig, onderbroken door 
enkele kleine meertjes waarin we kik
kers vonden. Ook uit de aanwezige 
plantensoorten (onder andere enkele 
soorten zonnedauw, Drosera) bleek dat 
de berg een (tenminste plaatselijk) vrij 
vochtig klimaat kende. Op de rotsen 
langs de weg troffen we op een koele, 
bewolkte dag Agama a. atra en een 
sierlijke Spleethagedis (Pseudocordy
lus capensis robertsi) aan. 
De steenformaties dichtbij de kust, 
langs de weg iets ten zuiden van 
Lambert's Bay die eveneens in 1992 
werden bezocht, werden bewoond door 
Cordylus cataphractus en Cordylus 
polyzonus. Ook op deze locatie leken de 
Cordylus cataphractus een voorkeur 
aan de dag te leggen voor de schuil
plaatsen in de grotere rotsen, en ook 
hier bleken deze dieren bijzonder 
schuw te zijn. Deze keer zagen we 
samen met drie Cordylus cataphractus 
een Pachydactylus bibroni in een 
schuilplaats zitten. Nabij de rotsforma
tie vonden we 's middags, onder een 
struikje weggekropen, een Chersina 
angulata. De vegetatie in dit gebied 
leek vee I op die van N amaqualand, met 
een begroeiing bestaande uit lage steke
lige struikjes en enkele soorten succu
lenten. 
Twee soorten die we in de zomer van 
1992 hebben waargenomen in het 
gebied ten zuiden van Namaqualand 
dienen nog genoemd te worden. In de 
Worcester Botanical Gardens zagen we 
op een erg warme ochtend een 
Robertson's Dwergkameleon (Brady
podion gutturale) in een pol hoog, uit
gedroogd gras in de berm van een 
asfaltweg. Het dier werd pas vanaf een 
afstand van enkele meters gesignaleerd, 
en speelde het bovendien klaar onzicht
baar te verdwijnen in slechts enkele 
pollen gras. De laatste soort in dit 
gebied betreft de Kaapse Gordelstaart
hagedis (Cordy! us cordylus niger), op 

het Kaaps Schiereiland onder Kaap
stad (waar de soort voorkwam 
samen met Agama a. atra) en op 
de hellingen van de Tafelberg in 
Kaapstad. Op beide plaatsen bewoon
den de dieren kleine, Iicht gekleurde 
stenen en ook wei dode boomstronken. 
Vaak zochten ze geen dekking in rots
spleten (zoals C. cataphractus, C. 
polyzonus en C. peersi dat doen}, maar 
werden holen onder stenen en spleten 
tussen dode bast als schuilplaats 
gebruikt. 

KAROO 
Ook de Karoo hebben we slechts in 
1992 bezocht. Op de weg tussen 
Ladismith en Beaufort-West zagen we 
midden op de dag een Tentschildpad 
(Psammobates t. tentorius). Zoals ver
reweg het grootste gedeelte van de 
(Great) Karoo, bestond ook hier de 
omgeving uit vrij vlak land begroeid 
met dwergstruikjes en enkele vetplan
ten (vooral Aloe). 
In het Ladismith Nature Reserve werd 
een tweede schildpaddensoort wei op 
een heel vreemde plaats gevonden. Een 
Panterschildpad (Geochelone pardalis) 
was bezig rond te wandelen in een klein 
meertje van een paar decimeter diepte! 
Toen het dier door ons werd opge
schrikt verliet deze het water, en pro
beerde zich te verschuilen onder een 
laag struikje. 

WOORD VAN DANK 
Mijn dank gaat uit naar Dr. Ernst Baard van 
het Jonkershoek Nature Conservation Station 
in Stellenbosch en mevrouw G. Liebenberg 
van Cape Nature Conservation in Kaapstad 
voor het bieden van de mogelijkheid om enke
le exemplaren van een aantal soorten reptielen 
uit Zuid-Afrika naar Nederland mee te nemen, 
en naar de heer Klaas van Zijl en collega's van 
het Goegap Nature Reserve in Springbok voor 
de geboden hulp bij het traceren van de 
Gespikkelde Padloper (Homopus s. signatus). 
Verder ben ik grote dank verschuldigd aan de 
manager van het 'Springbok Caravan Park', 
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voor bet beschikbaar stellen van een koele 
bergplaats voor de verzamelde dieren. Mijn 
reisgenoten van de reis in 1992 wil ik bedan
ken voor de fantastische tijd die we hebben 
gehad, en mijn vriendin Dyana voor het 
geduld en de hulp bij het zoeken, fotograferen 
en vangen van de dieren. Zowel Dyana van 
Dijk als Henk Zwartepoorte dank ik tenslotte 
voor het door1ezen en verbeteren van het 
manuscript. 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
SOUTH AFRICA AND NAMIBIA 
In both December 1992 and September 1995 I 
travelled through South Africa and Namibia. 
In the Daan Viljoen park in Windhoek Agama 
planiceps, Mabuya spilogaster and Pachydac
tylus bibroni were found. Pedioplanis brevi
ceps was seen in trees and bushes of the 
Namib Desert while in the barer valleys 
Pedioplanis undata undata was observed. A 
Chamaeleo namaquensis was seen in a small 
bush. Other species which were recorded were 
M. spilogaster and Ptenopus garrulus macula
Ius. In the Kalahari Gemsbokpark only M. spi
logaster, Agama aculeata aculeata and 
Pelomedusa subrufa were seen, the latter after 
a shower. Pedioplanis undata inomata, 
Mabuya sulcata, Mabuya variegata, 
Platysaurus capensis, Agama anchietae, 
Pedioplanis namaquensis, Cordylus po/yzonus 
and Pachydactylus bibroni were found in Fish 
River Canyon by the camp site. The tempera
ture can rise to 45°C over the day. The lizards 
seemed to go into shock when captured. In 
1995 I spent a long time in Namaqualand. 
Here a lot of reptiles were found in a relative
ly small area. These included: Cordylus 
cataphractus, Cordylus polyzonus, Pediopla
nis lineocellata pulchella, Meroles suborbi
talis, Agama hispida hispida, Bitis arietans, 
Homopus signatus signatus and Chersina 
angulata. In the Mediterranean climatic 
zone and in the Karoo the following 

unusual species were recorded: Psammo
bates tentorius trimeni, Geochelone parda
lis and Pseudocordy/us capensis. 

LITERATUUR 
BANNISTER, A. & P. JOHNSON, 1990. Namibia, 
Africa's harsh paradise. New Holland Publis
hers Ltd., London. 
BEGON M., J .L. HARPER & C.R. TOWNSEND, 
1990. Ecology, individuals, population and 
communities. Blackwell Scientific Publica
tions, Boston. 
BOYCUIT, R.C. & 0. BOURQUIN, 1988. The 
South African tortoise book, a guide to South 
African tortoises, terrapins and turtles. 
Southern Book Publishers, Johannesburg. 
BRANCH, B., 1990. Field guide to the snakes 
and other reptiles of Southern Africa. Struik 
Publishers, Kaapstad. 
HoEKSTRA, M., 1996. Gewone Afrikaanse 
moerasschildpad (Pelomedusa subrufa) in het 
Daan Viljoen Park, Namibie. De Schi1dpad 22: 
22-23. 
LOEHR, V. & D. VAN DuK, 1996. De Nama
qualand gespikkelde zandloper (Homopus sig
natus signatus); waarnemingen in de natuuren 
verzorging in gevangenschap. De Schildpad 
22: 42-51. 
LOEHR, V. & H. ZWARTEPOORTE, 1995. De 
Karoo-gordelstaarthagedis (Cordy/us polyzo
nus). Lacerta 53: 143-147. 
RICHTER, G., 1983. Handbuch Ausgewahlter 
Klimastationen der Erde. Universiteit Trier, 
Trier. 
WALTER, H., W. GIESS, H. VON SCHWIND, M.K. 
SEELY & E. WALTER, 1984. The Namib Desert. 
In: GoODALL, D. W., M. EvENARI & I. NoY
MEIR (red.). Ecosystems of the world, hot 
deserts and semi arid shrubsands. V 12b: 245-
279. 
ZWARTEPOORTE, H. & L. VAN LIEROP, 1995. De 
Gepantserde Gordelstaarthagedis (Cordy/ us 
cataphractlls) in de natuurlijke biotoop en de 
kweek in gevangenschap. Lacerta 53: 172-
178. 

Lacerta 55(5) • 1997 



L.C.M. Wijffels 
Westerstraat 72 
1601 AL 
Enkhuizen 

Lacerta 55(5) • 1997 

Anolis bimaculatus als huisgenoot 

INLEIDING 
De grote anolis van Sint Eustatius, 
Anolis bimaculatus bimaculatus, is 
een algemeen op dit eiland, op St. 
Kitts en op Nevis voorkomende 
soort. Deze anolis is vrij schaars in 
ongerept gebleven gebieden op deze 
eilanden, maar talrijk daar waar de 
mens heeft ingegrepen om aan zijn 
behoefte aan wegen, woningen, akkers 
en tuinen te voldoen. In het bij zon
der waar een tlinke boel afval en rot
zooi bijeengebracht is, wemelt het van 
deze dieren, die ook wat dit laatste 
betreft uitgesproken cultuurvolgers 
zijn. 
Nauwelijks minder in dit opzicht zijn 
ook de kleine, meer bodemgebonden 
Anolis wallsi schwartzi. Door hun klei
nere formaat, bruine kleur en alerte 
gedrag vallen ze minder op dan de 
grote, groene boomanolissen, maar ze 
zijn minstens even talrijk en overal op 
de e ilanden, behalve direct bij de kust, 
te vinden. 

fN HUIS 
Beide soorten houden zich graag op in 
de directe omgeving van woningen. 
Wanneer deze voldoende open zijn, met 
veranda's, tuinkamers en tot in het huis 
doorlopende terrassen worden ze niet 
zelden in deze woningen aangetroffen. 
Het is dan vooral A. bimaculatus die 
zich een territorium kiest op de veran
da, in de tuinkamer en op wanden bij 
vensters verder in huis. Al s het een 
beetje wil , heb je zel fs vaste keuken-, 
kamer- en kantoorhagedissen, niet zel
den een paartje, die keurig de insecten 
verschalken die zich vergeefs een weg 
naar buiten zoeken tegen het glas. 

REUZEN 
Opvallend is dat deze ' huishagedissen' 
vaak een flink stuk grater zijn dan de 
exemplaren buiten. Ana/is bimacu/atus 
in het veld heeft bij volwassen manne
tjes een kop-romplengte van zeven tot 
negen centimeter, bij wijfjes vij f tot 
zeven centimeter. 

Een huis aan de voet van de Quill , Sint Eustatius. De s tructuur ervan en het gebruik door mensen 
maken zo' n huis ideaal voor rcuzengroei bij anolis: geen roofvijanden en vee! voedsel. 

Foto: L.C.M. WijfTe ls 
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LAZELL ( 1972) signaleerde grotere 
mannetjes voor St. Kitts en Nevis met 
een maximale kop-romplengte van 114 
mm. Die komen op Sint Eustatius ook 
voor, en wei om en in huizen wonend, 
in de huurt vaak van wijfjes die welis
waar kleiner zijn, maar net als zij ook 
aanzienlijk groter dan die in het veld. 
Lazell meent, dat dit gewoon seksueel 
dimorfisme is, hegunstigd door het feit 
dat een anolis met een kop-romplengte 
hoven 1 00 mm te groot geworden is om 
door de gewone predatoren te worden 
overweldigd. Anolis bimaculatus wordt 
vooral hejaagd en gegeten door het 
valkje Falco sparverius en de slang 
Alsophis ru.fiventris. Ook een andere 
vogel, een 'Thrasher', Margarops fus
catus (Mimidae, spotlijsters), jaagt op 
anolissen, maar vooral op de kleinere. 
De 'Hawk', die in feite een huizerd is, 
Buteo jamaicensis, een ook op deze 
eilanden voorkomende veel grotere 
roofvogel dan de valk, zou deze grotere 
anolissen wei aankunnen, maar jaagt 
vrijwel uitsluitend op knaagdieren en 
andere vogels. 
De predatoren zijn maar de helft van het 
verhaal. Het 'gigantisme' heeft vooral 
te maken met het onderdak vinden in 
mensenwoningen en het eenvoudig 
hereiken van een hogere leeftijd, waar
hij een dier uitgroeit tot een meer dan 
gemiddelde grootte. De eveneens aan
zienlijk grotere vrouwelijke exempla
ren in de huizen tonen dat aan. 

EEN HUIS AAN DE VOET VAN DE 
QUILL 
Vrienden hehhen jaren geleden aan de 
voet van de vulkaan van Sint Eustatius, 
de Quill, op een flink stuk grond een 
groot huis gehouwd met veel overdekte 
ruimte, hinnen, maar ook huiten. Omdat 
men op het eiland voor de watervoor
ziening aangewezen is op regenwater 
dat van het dak wordt opgevangen en 
naar waterkelders geleid, kan een dak 

niet groot genoeg zijn. Brede veranda's, 
overdekte terrasafscheidingen en 
hedaakte scheidingsmuren vergroten 
het watervangend oppervlak aanzien
lijk, iets wat in tijden van meer langdu
rige droogte zijn nut hewijst. 
Een dergelijke structuur, met veel open 
en heschutte ruimte is ideaal voor het 
aantrekken van 'huisanolissen'. 
Het zijn er acht in totaal, reuzenmanne
tjes, in en om dat huis. Drie zijn op 
afstand in gezelschap van eveneens 
ongewoon grote wijfjes. Het allergroot
ste mannetje houdt verhlijf op een hoge 
wand met gesloten vensters op het 
noorden, hoven de hoge 'hurricane'
deuren, die, zonodig, zitkamer en hin
nenplantentuin scheiden van de huiten
horder, de veranda en het terras. Oat 
heest woont daar al enkele jaren, zo 
werd mij verteld. Met een ladder er hij 
klimmen om het dier te fotograferen is 
er niet hij en vangen om hem op te 
meten al helemaal niet: daarvoor is het 
dier veel te schuw en veel te snel. Op 
deze wand hij de ramen zag ik ook een 
kleiner mannetje en een vrouwtje, dat 
groter is dan dat tweede mannetje. De 
dieren houden zich meestal verscholen 
en worden gezien hij het vangen van 
insecten voor het glas. 
Twee grote mannetjes, die wonen op de 
met natuursteen heklede wanden in de 
zuidwesthoek van de zitkamer, hehhen 
regelmatig territoriumgeschillen. In de 
vloer hij deze twee muren is een plan
tenhak uitgespaard, met hodemplanten 
en vooral klimplanten die langs de wan
den zijn geleid. In de zuidmuur zijn 
twee kleine ramen, maar het geheel 
moet bet vooral van kunstlicht hebben. 
Nodig ook ter verlichting van een 
waterloopje langs de hoekhorder, dat 
wemelt van de guppen. In de hoek staat 
een fonteintje in de vorm van een 
Manneke Pis. 
Een van deze hagedissen heh ik gevan
gen en, voor zover zo'n levende anolis 
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A11olis h. bimaculatus, de ' kantooranolis' . van snuitpunttot cloaca 11 8 mm. Foto : L.C.M . Wijffels 

clat toelaat, gemeten: van de punt van de 
snuit tot de c loaca ie ts meer clan e lf cen
timete r. De rivaal zal o ngeveer even 
g root zijn. 
Of deze d ie ren ook eigen wijfjes in de 
buurt hebben, vie l nergens uit op te 
maken. Anolis bimacu/atus Jeeft , wat de 
geslachten betreft , mogelijk ook doo r 
he t aanzienlijke verschil in g rootte, 

Een kleine mnn van A11olis b. bimaculallls vo or de spiegel vnn het 
bureau . Foto: L.C.M. Wij ffel s 
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tamelijk ver van e lkaar gesche iclen in 
wat tegenwoordi g een latre latie heet. 
Mijn kennissen toonclen mij ee n video
o pname van een van cleze twee ano li s
sen, gemaakt toen een Kui fko librie 
( Orthorhynchus crista/us) geneste lcl 
had tussen de klimplanten e n verwoede 
uitva lle n deed om de hagecli s uit de 
buurt van het nest te ve tjagen. Zo' n 
wonderlijk nectarvogeltje blijkt clan 
opperbest in staat om in razendsne lle 
duikvluchte n de ano lis zo hard te pik
ke n, dat deze zich meteen uit de voeten 
maakt. Naar schatting vervolgde de 
kolibrie de hagedis tot drie meter van 
het nest. 
De vie rde potentaat, een kanjer van een 
beest, houdt hui s in de bijkeuken. Het is 
e r wat rommelig e n daar staat ook de 
voerbak van de huisho nd , nie t de e ni ge 
consument van het gebodene. Oat trekt 
behoorlijk wat vliegend gedierre aan. 
waaro nder forse, donkerkleurigc veld
krekels en hier is he t, vanuit een anolis 
gezien. ' grande cui sine·. Het dier is e r 
ook naar. Heel gemeen gevangen, 's 
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nachts met een zaklamp, blijkt hij maar 
liefst ruim 125 millimeter tussen snuit
punt en cloaca. En bijten kan hij ook! 
Opvailend is dat zo' n hagedis, nadat je 
hem met de hand gevangen hebt en na 
hanteren weer terugzet op de plek waar 
je hem hebt gepakt, daar toch blijft, 
maar verder volkomen onbenaderbaar 
is. Ik had hem eerst moeten fotografe
ren, daama vangen. Na de vangst had ik 
geen schijn van kans meer om nog een 
foto te maken. 

PASSIESPELEN 
De overige exceptioneel grate anolissen 
huizen meer buiten op de veranda's. 
Aan een zijde, aan drie kanten min of 
meer afgesloten, is de schrijtboek. Daar 
is een kast met ordners en paperassen, 
een klein bureau met een spiegel als 
voorwand met daarvoor staand twee 
gestoffeerde draaistoelen. Hier woont 
de 'kantooranolis' samen met een groot 
wijfje en een ander, overigens volwas
sen mannetje. Terwijl het wijfje zich 
meestal ophoudt tegen het profiel van 
het daar aanwezige venster, zitten de 
mannetjes vooral 's morgens op de 
gestoffeerde draaistoelen v66r het 
bureau, om zich uitermate op te winden 
over het eigen spiegelbeeld. Dan tonen 
de dieren zich in de lichtste kleuren, 
met blauwe koppen, hoge nek- en rug
kam, de bij deze soort erg kleine gele 
keelwam. Ze bewegen zich levendig in 
aile richtingen, kopknikken heftig en 
gaan hoog op aile vier de poten staan. 
Dan vailen beest en spiegelbeest elkaar 
aan, met de bek open, gestuit door het 
kille glas. De charges voeren dan gelei
delijk tot de rand van de spiegel, waar
achter de passiespeler geen opponent 
meer kan ontdekken. 
De grate kantooranolis meet 118 milli
meter, vrij exact, want hij bing keurig 
recht naar beneden, vastgebeten aan 
mijn vinger. Het grate vrouwtje mat van 
kop tot de cloaca 86 millimeter, dat is 

meer dan bij de meeste volwassen man
netjes in het veld. 

DE PAPAJA, DE VISSTAARTPALM 
EN DE HANGMAT 
Dat zijn de woonplaatsen van de drie 
andere grate anolismannetjes op de 
veranda. 
De Papaja, Carica papaya, staat juist 
buiten de veranda in een hoek aanslui
tend aan het buitenterras. Die Papaja is 
enorm, met een samengestelde, ver
groeide stam, zo dik als ik nooit eerder 
bij een Papaja gezien heb. Dat komt 
omdat die zo weinig houtachtige stam 
herhaaldelijk, de laatste keer met de 
orkaan Luis, is afgebroken op goot
hoogte om vervolgens onderaan weer 
uit te lopen. Daarop woont ook een reu
zenanolis; de gelukkigste wellicht, 
want deze is de enige haremhouder van 
het hele stel. Minstens vier vrouwtjes 
vallen hem te voet, waaronder een heel 
groot exemplaar, dat bij vangst een kop
romplengte had van 82 millimeter. De 
andere zijn kleiner. Het mannetje, bij 
zoveel Iicht buiten gemakkelijk gealar
meerd, laat zich niet vangen, maar bij 
nameting tussen vlekjes en punten op 
de stam vanwaar hij werd verjaagd, is 
de kop-romplengte meer dan 12 centi
meter. 
In de tegenoverliggende hoek, ook juist 
buiten de veranda naast het buitenter
ras, staat een zwaar geteisterde 
Visstaartpalm, Caryota urens, een 
Zuidoost-Aziatische exoot, bijna dood 
door te snel opeenvolgende schaden 
door cyclonen en door een zeldzame 
klauteraar: een Antillenleguaan, een 
volwassen wijfje Iguana delicatissima, 
dat in de nabijheid huist in een in de 
grand gegraven hoi. Regelmatig komt 
dat dier tevoorschijn om te zonnebaden 
in die palmboom en om te eten van de 
vruchten uit het korfje aan de stam, die 
gastvrouw en gastheer daarin leggen. 
Allerminst gestoord door zo'n indruk-
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wekkende, zware reuzenhagedis wonen 
op die palm ook anolissen, een paartje 
dat eet van de vruchten en de insecten 
vangt, die daardoor worden aangetrok
ken. Kleine, spitstoelopende beten uit 
vruchtenschijfjes wijzen er op, dat deze 
anolissen appel, peer en meloen eten. 
Aileen het grote mannetje op deze palm 
kon herhaaldelijk op het werkelijk eten 
van vruchten worden betrapt. 
De hangmat tenslotte in een hoek waar 
de veranda omloopt naar het achterhuis, 
en het muurwerk met de bevestigings
punten van de hangmat, is territorium 
van het achtste reuzenmannetje. 
Waarmee die de kost verdient is gissen. 
Opzij van de veranda is een veldje, 
waar aan lijnen de was wordt gedroogd. 
Het barst er van de kleine Anolis wattsi 
schwartzi, die mogelijk prooi zijn van 
de grote anolis. Het is er druk door rus
teloze grondhagedissen, Ameiva ety
throcephala, met rode wangen en witte 
dorsolaterale lengtestrepen, die minder 
een verklaring zijn voor het welzijn van 
die geweldig grote anolis. Maar hier op 
de veranda straalt 's avonds Iicht uit van 
de slaapkamers en losse vleugelfrag
menten van vlinders op de tegels ver
klaren misschien hoe het toegaat met de 
reuzen onder Anolis bimaculatus: goed 
eten en zelf niet gegeten worden. 

VOORTPLANTING 
Eerder, op grond van waarnemingen 
aan reuzen bij Anolis bimaculatus in 
1984 op Sint Eustatius, meende ik, dat 
zulke grote dieren geen aandeel meer 
zouden hebben in de voortplanting van 
de soort, omdat het verschil in grootte 
bij mannetjes en wijfjes dat onmogelijk 
lijkt te maken. Wijfjes van normale 
afmetingen lijken eerder prooi dan 
maatje bij een confrontatie. Het ruimte
lijk vrij ver van elkaar gescheiden Ieven 
van beide geslachten was mede aanlei
ding om dat te denken (FLASCHENDRA
GER & WIJFFELS, 1996). 

Nu ik in februari 1996 heb waargeno
men dat minstens enige van de reuzen
mannetjes, dat wil zeggen mannetjes 
met een kop-romplengte van meer dan 
tien centimeter, geassocieerd zijn met 
bovenmatig grote wijt]es, waarvan er 
een 86 millimeter mat van punt van de 
snuit tot cloaca, moet ik die mening 
herzien. 
In de buiten- en binnenborder in het 
huis van mijn vrienden op Sint Eusta
tius leefden in hoofdzaak Anolis wattsi 
sclnvartzi. lk zag er hooguit een twintig 
jonge of pasgeboren A. bimaculatus. 
Vrij weinig voor het aantal aanwezige 
wijfjes dat er eieren zal leggen. Oat het 
nakomelingen zijn van deze reuzenano
lissen lijdt geen twijfel. Andere waren 
er niet, in dat prachtige tropische huis. 

DANKWOORD 
In het bijzonder wil ik E.M. De lien en J .A. 
Dormoy bedanken voor hun gastvrijheid op 
Sint Maarten, Saint Barth en Sint Eustatius. 
Oat ik de huisanolissen niet mocht vangen heb 
ik begrepen. Ze loch even vastpakken om 
maten te nemen was wat hen betrof ook niet zo 
de bedoeling, maar het moest wei om mij 
ervan te vergewissen dat het echt reuzen zijn. 

ANOLIS BIMACULATUS AS COMPANION 
Recent data gathered on Anolis bimaculatus 
bimaculatus on Saint Eustatius confirm the 
occurrence of exceptionally large specimens 
in the vicinity of human habitation; with males 
of more than I 00 mm in length (head-body). It 
is suggested that these large males survive 
since they grew too big for the important pre
dators to contend with. The occurrence of 
equally large females, in and around houses, 
indicates that not only the absence of suitable 
predators but also the relatively good availabi
lity of food and comparatively long lifespan 
are all factors which lead to gigantism in this 
species. 
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Anolis, in Biotop und Terrarium. Natur und 
Tier-Verlag, MUnster. 
LAZELL, J.D. JR., 1972. The Anoles (Sauria: 
lguanidae) of the Lesser Antilles. Bull. Mus. 
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Slang en van Portugal (7): de Hagedisslang 
(Malpolon monspessulanus) 

Rudolf Malkmus 
Schulstral3e 4 
D-97859 
Wiest hal 
Duits land 

Yertaling: Tjaldo 
Brandenburg 

BESCHRIJVING 
De Hagedisslang kan een lengte berei
ken van I ,6 tot I ,8 m, in uitzonderlijke 
gevallen zelfs 2,2 m (SALVADOR, 1985) 
en is dus een van de grootste Europese 
slangen. Grote schubben boven de ogen 
geven de s lang een roofvogelachtige, 
'grimmige' blik. De lichaamsbeschub
bing bestaat uit gladde schubben, niet 
gekield, maar soms iets gegroefd . De 
grote ogen hebben een ronde pupil. 
Achter in de kaken staan g iftanden. 
Het aantal ventrale schubben ligt tussen 
de 146 en 210. Van de gepaarde subcau
dale schubben zijn er 62 to t I 02. Van de 
acht (soms zeven of negen) bovenlip
schilden raken de 4e en 5e (resp. 5e e n 
6e) de onderrand van de oogkas. 
Halverwege het lichaam tellen we 17-
19 (soms 20) rugschilden. Yerder is er 
een preoculair, en zijn er 2 of 3 posto
culairen, 2 lorea1en (schubjes tussen 
neusschild en preoculair) en 2+3(4) 
(dwz 2 vooraan en 3, soms 4 achterste) 
temporale (slaap-) schi I den. 
De grondkleur van volwassen dieren 

Yolwassen Hagcdisslang (Noord-Portugal ). Opvallend is de zwart
kleuring halve rwege. Foto: R. Malkmus 
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Z ijaanzicht van M. monspessulanus (naar 
8 ARBADILLO, 1987). 

varieert van lichtgrijs tot roodbruin en 
blauwgroen. Het voorste deel van het 
lichaam is vaak donkerder (tot zwart) 
gekleurd. Vee! exemplaren hebben in 
verspringende rijen gerangschikte 
zwarte vlekken op de rug. De buik is 
grauwwit tot geelachtig, vaak met 
zwarte vlekken. Onvolwassen dieren 
hebben op de rug vaak een gevarieerd 
patroon van zwarte vlekken. In Spanje 
zijn 111e lanistische exemplaren gevon
den (MEIJI DE, 198 1 ) . 

VOORKOMEN 
De no111inaatvorm van de Hagedisslang 
leeft in Noordwest-Afrika, op het 
lberisch Schiereiland, in ltalie e n in 
Zuid-Frankrijk. De andere ondersoort, 
M. m. insignitus, vinden we vanaf de 
Balkan tot aan de Kaspische Zee. 
In Portugal ko111e n Hagedisslangen 
overal voor tot 141 0 m hoogte (Serra da 
Estrela), hoewel ze boven de I 000 111 
slechts spaarzaam voorkomen (CRESPO, 
1972; CRESPO & OLIVEIRA, 1989; 
MALKMUS, 1982, 1995). In de Spaanse 
Sierra Nevada vond PLEGUEZUELOS 
( 1986) ze op 1650 111 hoogte. In de 
Hoge Atlas troffen SCHLEICH et al. 
( 1996) ze zelfs aan op 2200 m. 

HAB ITAT 
Behalve in dichte bossen, hooggeberg
ten en d ichtbij 111enselijke bewoning 
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Halfwas Hagcdiss lang. Foto: R. Malkmus 

Juvcnicle Hagcdisslang uil de Serra de Grandola. Foto: R. Malkmus 
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Habitat van de Hagedisslang aan de Rio 
Douro. Foto: R. Malkmus 

vinden we de Hagedisslang overal in 
Portugal. Wei hebben ze een voorkeur 
voor droge, luwe, op het zuiden gerich
te berghellingen die snel opwarmen in 
de zon. In het gecultiveerde deel van 
Portugal vinden we ze in habitats met 
veel stenen en een niet al te dichte vege
tat ie. Zelfs in beschutte gebieden in de 
duinen komen ze voor. 

GEDRAG 
Behalve in de Algarve, waar ze soms 
het he le jaar actief zijn, houden 
Hagedi sslangen in Portugal een winter
slaap van oktober/november tot 
maart/april. fn de zomer zijn ze vooral 
overdag actie f. Hoewel ze dan ook op 
het heetst van de dag soms rondkruipen, 
jagen ze vooral in de avondschemering 
en het begin van de nacht. 
Hoewel de Hagedi sslang een uitgespro
ken bodembewoner is, kl immen en 
zwemmen ze uitstekend. Yooral 's mor-

gens zijn ze vaak bovenin struiken te 
vi nden om op te warmen. M. monspes
sulanus is een schuwe slang die al 
vlucht als een vijand binnen een afstand 
van 30 m komt. Bij een bedreiging 
dichterbij rolt een Hagedisslang zich 
op, sist luid, plat zijn Iichaam af en pro
beert zijn agressor te bij te n. Vooral bij 
beten van grotere s langen bestaat er 
gevaar dat gif in de wond komt. Echter, 
van 60 gevallen bleken er slechts in tien 
gevallen problemen op te treden 
(GONZALEZ, 1979). De symptomen bij 
beten zijn o.a. zwellingen, verlammin
gen, opgezwollen lymfeklieren, spraak
stoornissen en Iichte ademhalingspro
blemen (GONZALEZ, 1979; SALVADOR, 
1985). 
Hagedisslangen reduceren vochtverlies 
door een substantie uit hun neusklieren 
over hun lichaam uit te smeren, waar
door hun transpiratie aanzienlij k wordt 
beperkt (zie ook DUNSON et a l, 1978). 

PARJNG 
Van apri l tot juni paren Hagedisslan
gen. In juli/augustus legt het vrouwtje 
zo ' n twaalf (4 tot I 8) e ieren. De 40-
55x I 2-22 mm grote eieren worden in 
vochtige aarde, verlaten muizenholle
tjes e. d. gelegd. ALVAREZ ( I 974) vond 
in Spanje eieren in nesten van 
Bijeneters (Merops apiaster). Na 45 tot 
60 dagen komen de 20 tot 28 em lange 
jongen uit het ei. 

YO EDSEL 
Jonge diere n eten insecten en kleine 
hagedissen. Bij het groter worden eten 
ze ook kleine zoogdieren, vogels en 
reptie len (s langen en hagedissen). Ook 
j onge Hagedisslangen worden gegeten 
(DIAZ PANIAGUA, I 976; YERICAD & 
EsCARRE, I 976). Zelf zag ik een keer 
dat een Hagedisslang een Gewone Pad 
nuttigde (MALKMUS, I 979). 
Bij de vaak wilde jacht richt de s lang 
het voorlichaam op om overzicht te 
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krijgen. Prooidieren worden vrij snel 
door het gif verdoofd en gedood 
(GONZALEZ, 1979; RIEPPEL, 1979). 
Yijanden van de Hagedisslang zijn 
vooral roofvogels zoals buizerds, aren
den e.d. en civetkatachtigen zoals de 
Faraorat (He17Jestes ichneumon). 

TERRARIUM 
Hagedisslangen zijn beweeglijk en heb
ben dus een ruim terrarium nodig. 
Belangrijk is dat ze voldoende schuil
plaatsen hebben, mede omdat ze zelden 
hun schuwheid kwijtraken. De dagtem
peratuur moet zo'n 26°C zijn. 's Nachts 
mag de temperatuur iets onder de 20°C 
zakken. In gevangenschap eten ze 
gewoonlijk zonder problemen hagedis
sen, kuikens, muizen en ratten. 

BEDREIGINGEN 
Door hun schuwheid en snelheid bij het 
vluchten worden Hagedisslangen in het 
cultuurlandschap met zijn vele schuil
mogelijkheden amper bedreigd. 
Grootschalige, in het kader van EU
regels aangebrachte herstructureringen 
werken helaas negatief op de ecosyste
men; als verkeersslachtoffer neemt de 
Hagedisslang een toppositie in. 
Enerzijds komt dit doordat ze zich 
graag op de asfaltwegen opwarmen, 
anderzijds doordat ze veel rondtrekken 
en dus regelmatig wegen overkruipen. 
Op menukaarten, zoals in Zuid
Frankrijk waar ze nog steeds van tijd tot 
tijd als gerookte 'paling' worden aange
boden, komen ze op het lberisch 
Schiereiland gelukkig niet voor. 

SNAKES OF PORTUGAL (7): MALPOLON 
MONSPESSULANUS 
The opistoglyph Malpolon monspessu/anus is 
one of the largest European snakes (2,2 m 
max). In Portugal it is widely distributed from 

sealevel to 1000 m high (rarely higher: 1400 
m. Serra da Estrela). In its habitat the species 
needs sunny spots and high temperatures. 
Further the area has to have much diversity 
and hiding places. 
Although most snakes in Portugal hibernate. 
some are active all year long. M. nwnspessula
mts is active during daytime. In high summer 
they are especially active in early morning and 
at sunset. 
Mating takes place from April to June. On 
average twelve eggs (4-19) are laid. These 
hatch in September/October. The diet of the 
snakes consists of small mammals. birds and 
reptiles. 

LITERATUUR (zie ook ALGEMENE LITE
RATUUR in (I)) 
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S.O. de Espana. Donana Acta Vert. 3: 113-
127. 
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ture, secretion composition and a possible role 
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Africa. Koeltz, Koenigstein. 
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Een zwarte Zandhagedis (Lacerta agilis): 
slachtoffer van een te versnipperd landschap? 

INLEIDING 
In 1994 verscheen in dit tijdschrift een 
srukje over een blauwe Zandhagedis, 
begi nnend met de volgende twee zin
nen: "Op 23 mei 1993 werd op een hei
deterreintje nabij Deurne in Noord
Brabant een afwijkend gekleurde 
Zandhagedis (Lacerta agilis) aange
troffen . Het betrof een volwassen man
netje, dat op zijn flanken en buik een 

wordt gelopen door de tweede auteur. 
Op de genoemde datum bezochten 
beide auteurs het gebied en ontdekten 
toen de totaal zwarte Zandhagedis . 

BESCHRIJVING 
Uit de figuren blijkt al duidelijk, dat het 
om een totaal melanistisch dier ging, 
het was namelijk alzijdig en gehee l 
zwart gekleurd, ook aan de buikzijde. 
Bij een goede lichtinval was nog wei 
wazig het typische patroon van rug e n 
flanken waarneembaar. Toen het dier 
aangetroffen werd sta nd het op het punt 
te gaan verve llen. Direct na de vervel
ling was de zwartkleuring nog intenser 
en lag er een blauwige glans over het 
hele dier. Het betrof een volwassen 
mannetje in zijn vierde levensjaar. 

DISCUSS IE 

Het zwarte mannetje Zandhagedis (Lacerta agilis). 

Het voorkomen van zwarte 
Zandhagedissen behoort tot de zeld
zaamheden. Bij een literatuurstudie 
naar melanisme bij hagedissen kon 
8 0GAERTS ( 1993) dan ook maar weinig 
waarnemingen aan zwarte Zandhage
dissen vinden. Het bleef bij e nke le min
der gespecificeerde beschrij vingen uit 
de oostrand van het verspreidingsge
bied in Rusland en een serie waarne
mingen uit Duitsland uit de eerste he lft 
van deze eeuw. Het zeldzame karakter 
van dit verschijnse l wordt ook duidelijk 
aangegeve n door PETZOLD ( 1972). Voor 
Nederland gccft VAN DE 8 UND ( 1956) 
een geval op van de Veluwe uit 1937. 
Via Axel Groenveld kregen we nog een 
foto binne n van een recent geval van 
melanisme op de Veluwe. Het gaat hier
bij om een Zandhagedis-mannetje, dat 
plaatselijk nog wei enige kleurtekening 
laat zien. 

2 10 

Foto: Strijbosch & Verhoeven 

lichtblauwe kleur vertoonde in plaats 
van de voor deze soort in het voorjaar 
zo fraaie groene kleur" (STRJJBOSCH, 
1994). Verandert men in deze zinnen de 
datum in I 0 september 1995 en het 
woord lichtblauwe in pikzwarte, dan 
kunnen zij geheel gelezen worden als 
inle iding op dit stukje. Nog frappanter 
is de overeenkomst wanneer men weet, 
dat beide waarnemingen geschiedden 
op een onderlinge afstand van s lechts 
vier meter! Het terrein is inmidde ls 
opgenomen in het Meetnet Reptie len en 

Lacerta 55(5) • 1997 



Melanisme bij reptie len ontstaat, wan
neer de zwarte pigmentcellen ui t de die
pere huidlagen, de melanofore n, domi
nant aan de oppervlakte komen. Dit 
geschiedt gewoonlijk slechts p laatse
lijk, waardoor dan ook her normale 
kleurpatroon ontstaat. Bij melanisti sche 
dieren treedt dit veel algemener op, 
meesral door het ontbreken van andere 
pigmentcelle n (lipoforen , alloforen en 
guanoforen), die normaliter op de 
me lanoforen liggen. Aangenomen 
wordt, dat dit het gevolg is van een 
spontane mutatie. Onderzoek aan zwar
te adders bracht NAULLEAU (1973) al tot 

De buikzijde van hetzelfde zwarte mannetje Zandhagedis (Lacerta 
agilis) . Fo to: Strijbosch & Verhoeven 
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de hypothese, dat de aanleg voor mela
nisme bij adders genetisch vastlig t en 
dar het een recessieve eigenschap 
betreft, die dus aileen bij homozygote 
dieren (dieren met twee gelijke erfelijk
heidsfactoren, in d it geval voor zwart) 
tot uitdrukk.ing komt. Oat wil zeggen, 
dat isolatie en inteelt een grote invloed 
kunnen uitoefenen op het voorkomen 
ervan. De betreffende populatie is sterk 
ge"isoleerd e n er zal dan ook wei sprake 
zijn van inteelt, zeker omdat er bij de 
Zandhagedis geen paringsbarrieres tus-

sen familielede n bestaan (OLSSON, 
GULLBERG & T EGELSTROM, 1996). 
Een opvallend punt is, dat dit zwarte 
dier gevonden werd op hetzelfde plekje 
als het blauwe dier twee jaar daarvoor 
(s lechts vier meter er vandaan !). 
Blauwkleuring kan bij reptiele n een 
voorloper zijn van zwartkleuring, maar 
in d it geval gaat het om verschillende 
individuen. Het blauwe dier was vierde
jaars in 1993 en zou dus in 1995 in zijn 
zesde levensjaar geweest zijn, duidel ijk 
ouder dan her toen gevonden zwarte 
dier. Waarschijnlijk duiden beide geval
le n van afwijkende kleuring op een van 
de gevaren van isolatie, die ontstaat 
door de steeds verdergaande versnippe
ring van ons natuurlijke landschap. Her 
zou in dar geval bij deze afwijkende 
dieren gaan om zichtbare slachtoffers 
van dit beleid. 

A BLACK LACERTA AGIUS: VICTIM OF 
ISOLATION? 
A descriptio n is g iven of a completely black, 
adult, male Lacerta agilis which was fou nd in 
the same, small , isolated population of the 
southeastern Netherl ands, in wh ich a blue spe
c imen was found two years previo usl y. 
Isolatio n and inbreeding are suggested as the 
possible causes of these abnormalities. 
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De Anamur-schildpad 
(Testudo graeca anamurensis) 

J. Bruekers 
Theemsstraat 17 
5463 AN Veghel 

INLEIDI NG 
In Turkije komen volgens de mij 
beschikbare literatuur (MERTENS, 1946; 
0BST & MEUSEL, 1978 ; STUBBS, 1989) 
twee ondersoorten van de Moorse 
Landschildpad (Testudo graeca) voor, 
namelijk: Testudo graeca ibera en 

Rugzijde van Tesrudo graeca i!Jera man (l inks) en Tesrudo graeca 
a/lai/Htrellsis man (rechts). Foto: J. Bruekers 

Buikzijde van Te.wudo graeca ibera man (l inks) en Tesrudo graeca 
anamure11sis man (rechts). Foto: J. Bruekers 
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Testudo graeca terrestris. Er zijn ech
ter auteurs die Testudo graeca ibera de 
soortstatus toekennen en die spreken 
dan van Testudo ibera (HIGHFIELD, 
1989, 1994; PERALA, 1996). Daarnaast 
erkennen sommige auteurs de onder
soar! Testudo graeca terrestris niet. lk 
ga ervan uit dat de ondersoorten in 
Turkije tot de Tesrudo graeca-groep 
behoren. 
Eind jaren tachtig is er door 
WEISSINGER ( 1987) een derde Turkse 
ondersoort beschreven: Testudo graeca 
anamurensis. Mijn waarnemingen zijn 
allemaal gedaan op een locatie waar 
Weissinger een van zijn museumexem
plaren heeft verzameld: Side. 

DE ANAMUR-SCHILDPAD 
De status als ondersoort is gebaseerd op 
WEISSINGER ( 1987) die in het zuiden 
van Turkije aan de daar voorkomende 
landschildpadden onderzoek heeft ver
richt. De ondersoort wordt gevonden 
vanaf het Bey-massief in het zuidwes
ten tot aan Mersin in het zuidoosten. T. 
graeca anamurensis is herkenbaar aan 
het duidelij k vlakke, smalle en langge
rekte rugschild, van bovenaf bezien tra
peziumvonnig. WEISSINGER ( 1987) 
beschrijft de schildpadden verder als 
volgt: buikschild met scherp afgeteken
de tekening bestaande uit bruine tot 
zwarte vlekken, die het plastron circa 
20 tot I 00% kunnen bedekken. Van de 
onderzochte schild padden heeft 80% 
(in de terra typica I 00%) van de geval
len, een wit-geel gekleurde kin en een 
keel met dezelfde kleur. De schildpad
den kunnen een lengte bereiken van 26 
em. Uit zijn arti kel blijkt dat op II van 
de 38 vindplaatsen in het zuiden en 
langs de westkust. waar hij 200 dieren 
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Typische Tesrudo gmeca WWIIIttrensis (v rouwtje. 24 em). 
Foto: J. Bruekers 

Twec vlak bij elkaar gevonclen juvenielen. Foto: J . Bn1ekers 
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heeft onderzocht en gemeten, exempla
ren zijn aangetroffen die er afwij kend 
uitzagen. He t artikel bevat geen gege
vens over de ecologie van de onder
soon. 
De naam is ontleend aan de plaats waar 
Weissinger zijn eerste dieren vond: de 
historische locatie Anamur in Zuid
Turkije. 
De eerste schildpadden die we zagen 
leken niet op de nieuwe ondersoort, 
maar waren volgens ons duidelijk verte
genwoordigers van de ondersoort T. 

graeca ibera. Deze is herkenbaar aan de 
meer ronde, soms ovale vormen en het 
bollere rugschild. Later op de dag vond 
mijn vrouw de eerste volwassen sehi ld
pad d ie in aile opzichten voldeed aan de 
kenmerken van T. graeca ananwrensis. 
Dit vrouwtje mat 24 em. Hierna troffen 
we ook nog een volwassen mannetje 
van 25.4 e m lang. 
Opvallend is de vorm van de volwassen 
dieren. Door hun lange. torpedovonni
ge bouw ware n ze over het algemeen 
vrij duidelij k van de plaatsel ijke T. 
graeca ibera te ondersehe iden. De ken
merkend Iic ht gekleurde keel konden 
wij niet vastste llen. Bij jonge en half
was d iere n ( <20 em) ware n de verschil
len in de pantservorm niet duide lij k en 
was he t niet goed mogelijk de onder
soort met zekerheid te determineren. 
Op de foto 's staan twee man netjes die 
zes meter verwijderd van elkaar in 
dezelfde weicle zijn gevonde n. Deze 
foto's Iaten de vornwerschille n zien. 
Yooral vanaf de onderzijde zijn de ver
sehi lien goed waarneembaar. Het clier 
links (ons inziens T. graeca ibera) is 
ronder aan de fl anken (margina
lia=randschilden van het pantser), ter
wijl de flanken van het schi ld van het 
exemplaar rechts (T. graeca anamuren
sis) rechter zijn waardoor inderdaad van 
een trapeziumvorm sprake is. Let bij 
dat dier bovendien op de brede margi
nalia aan de achterzijde. In de zanddui
nen hebben we nog e nkele vo lwassen 
schildpadde n gevonden die voor wat 
betre ft de vorm van het schi ld aan de T. 
graeca anamurensis-kenmerken volde
den. 
Yreemd genoeg vonden we in hetzelfde 
gebied toch ook steeds weer dieren die 
de typisehe T. graeca ibem-kenmerken 
hadden. Yerder van de ru"lne verwijderd 
(drie kilometer hemelsbreed in ooste lij
ke riehting) zagen we geen T. graeca 
anarnurensis meer, aileen T. graeca 
ibera. We vonden ook jonge schildpad-

213 



214 

den. Uit gevangenschapswaarnemingen 
aan zes jongen in Duitsland was geble
ken dat jonge T. graeca anamurensis, 
waarvan de ouders afkomstig waren uit 
de omgeving van Antalya, een ongete
kend buikschild hadden (Florack, pers. 
med.). In het veld troffen we schildpad
jes aan met en zonder een vlektekening 
op het buikschild. Dit duidde er ons 
inziens op dat we met juvenielen van 
twee vormen te maken hadden. 

VOORKOMEN 
Het gegeven dat twee ondersoorten in 
een gebied voorkomen kan reeds aan
leiding zijn vraagtekens te zetten bij de 
status van T. graeca anamurensis als 
een ondersoort. In het gebied waarin 
wij onze waarnemingen hebben 
gedaan, was geen sprake van onneem
bare natuurlijke barrieres zoals bergke
tens, rivieren en dergelijke. Daardoor 
is, of was in het verre verleden, uitwis
seling mogelijk van dieren in de kust
streek en schildpadden uit het achter
land. Ook in Anamur zijn geen natuur
lijke scheidingselementen aanwezig 
(Florack, pers. med.). Het is denkbaar 
dat de anamurensis-vorm als een varie
teit van de ondersoort T. graeca ibera 
moet worden gezien. (Een varieteit is 
een niet geografisch gebonden vorm -
een afwijking van het hoofdtype - van 
een organisme.) 
Een andere theorie is dat de T. graeca 
anamurensis in werkelijkheid geen 
ondersoort is, maar een soort. Dan zou
den genetische verschillen bastaardvor
ming kunnen tegengaan. 

TOT SLOT 
Wij hebben, net als WEISSINGER ( 1987), 
grote langgerekte schildpadden waarge
nomen. Of de conclusies die hij daaruit 
getrokken heeft juist zijn, kan ik op dit 
moment moeilijk beoordelen. 
PERALA ( 1996) heeft metingen verricht 

aan het ibera-type en het anamurensis
type waarbij hij concludeert dat er dui
delijke morfologische verschillen zijn. 
Hij is ervan overtuigd dat 'anamuren
sis' terecht als een aparte ondersoort 
wordt gezien. De vormen 'ibera' en 
'anamurensis' zouden duidelijk een 
andere ecologische niche innemen en 
de vormen zouden slechts sporadisch 
tezamen voorkomen. Dit staat haaks op 
hetgeen ik heb waargenomen. 

TESTUDO GRAECA ANAMURENSIS 
Near the town of Side (southern Turkey) I 
have found animals which resembled the sub
species Testudo graeca anamurensis des
cribed by WEISSINGER ( 1987). In the same area 
I found land tortoises which looked like 
Testudo graeca ibera. The status of 'anamu
rensis' thus seems equivocal. 

DANKWOORD 
Ik ben Serge Bogaerts en Ron Peek erkentelijk 
voor het beschikbaar stellen van literatuur. 
Mijn vrouw, Yvonne, bedank ik voor haar 
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BOEKBESPREKING 

In de ranglijst van meest in terraria gehouden 
diergroepen staan anolissen hoog genoteerd. 
Daar is natuurlijk het gegeven dat twee soor
ten, Anolis carolinensis en Anolis sag rei, vaak 
geYmporteerd worden en tegen zeer redelijke 
prijzen zelfs in minder gespecialiseerde die
renwinkels te koop zijn, debet aan. De meest 
aangeboden soorten zijn dermate sterk dat 
anolissen in het algemeen de naam hebben 
makkelijk te houden en te kweken te zijn. Het 
is maar de vraag of dat zo is. In ieder geval is 
er nu een boek dat voldoende informatie biedt 
(in het Duits) om een groot aantal soorten 
goed te kunnen verzorgen. 
Het boek bestaat in mijn ogen grofweg uit vijf 
delen. Het begint met allerlei algemene infor
matie, over de systematiek, de levenswijze, de 
verspreiding, het gedrag en het geslachtson
derscheid van anolissen. Hier kom ik meteen 
een paar gemiste kansen tegen. De auteurs 
vinden de systematiek van de anolis-achtigen 
nog te verwarrend en houden het voor bijna 
aile soorten op de genusnaam Anolis. Intussen 
zijn er wei een aantal nieuwe genusnamen 
geYntroduceerd: Norops, Dactyloa, 
Ctenonotus en Semiurus. Het zou prettig 
geweest zijn als die in ieder geval bij een 
betreffende soort genoemd zouden worden. 
Het kan haast niet anders of die namen worden 
binnenkort algemeen gebruikt tenslotte. 
In een volgend dee) worden de verschillende 
verspreidingsgebieden van anolissen beschre
ven. Hier wordt net als in een later dee I geko
zen voor een geografische indeling. 
Persoonlijk zou ik eerder kiezen voor een 
indeling naar biotopen, maar met deze keuze 
valt heel goed te Ieven. Een volgend deel 
behandelt allerlei aspecten van het terrarium
dieren houden. Hierin kom ik, naar ik geloof 
voor het eerst in de terrariumliteratuur als het 
over kleine hagedissen gaat, een opmerking 
tegen over hoeveel de dieren nu eigenlijk eten 
(middelgrote anolissen: eens per twee a drie 
dagen een halfwas krekel). 
Dan komt de opsomming der soorten. Deze is 
zoals aangekondigd geografisch: dat wil zeg
gen eerst worden soorten van de Kleine 
Antillen genoemd, dan die van de Grote, ver
volgens die van de 'Venezolanischen Inseln' 
waaronder ook Aruba, Bonaire en Cura«;ao 
gerekend worden (! ), en daama die van 

Midden- en Zuid-Amerika. Vooral in het laat
ste deel is de keuze van de genoemde soorten 
duidelijk meer afhankelijk geweest van de 
beschikbaarheid van foto's dan van praktisch 
nut. Er staan prachtige soorten afgebeeld, 
maar het is onwaarschijnlijk dat die ook 
gehouden worden. Het boek eindigt admini
stratief: een soortenlijst, literatuurlijst, woor
denlijst en het register. 
De algemene indruk is een mooi en nuttig 
boek. De foto's zijn over het algemeen fraai. 
Het boek heeft weliswaar een slappe kaft, 
maar is toch mooi uitgevoerd; het is in het 
totaal zeker de aanschafprijs waard. Ook op de 
details zijn weinig aanmerkingen te maken, op 
een paar na dan: het beestje op pagina 168 is 
Anolis trachyderma, Phenaco.murus kent ook 
soorten in Peru (P. orce~;i) en Venezuela (P. 
neb/ina). 
Ik kan de gegeven informatie het best beoor
delen aan de hand van de soorten die ik zelf 
goed ken. Bij Anolis lineatus kom ik inder
daad mijn eigen ervaring tegen dat vrouwtjes 
mannetjes het Ieven terminaal zuur kunnen 
maken. Ik heb dat ooit in correspondentie met 
een van de auteurs genoemd en nu vrees ik een 
beetje dat mijn twee vrouwtjes als typisch 
voor de soort worden beschouwd. Misschien 
is dat ook wei zo. Bij de andere mij bekende 
soort, Anolis oxylophus, mis ik een gegeven 
dat in andere publicaties en in informeel con
tact als essentieel beschouwd werd voor het 
overleven van de soort in gevangenschap: de 
geslachten moeten het grootste deel van de tijd 
gescheiden gehouden worden, anders over
leeft een van heiden, meestal het vrouwtje, het 
niet. Ik heb dat altijd overal verkondigd naar 
aanleiding van wat FHischendrager ooit 
schreef. Daarom verbaast het me dat bier ver
meld wordt dat ze paarsgewijs of in kleine 
groepjes gehouden kunnen worden. 
Die paar opmerkingen doen niets af aan de 
totaalindruk van het boek. Voor aile terrarium
liefhebbers een waardevol bezit, maar voor 
liefhebbers van anolissen zonder meer een 
verplichting. Geen enkel boek heeft echter het 
eeuwige gelijk en aile gei·nteresseerden zullen 
nog steeds aile nieuwe artikelen over deze 
Amerikaanse hagedisjes moeten blijven door
spitten om bij de tijd te blijven. 

Peter Mudde 
Kemphaan 2 

I 452 XV Ilpendam 
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BOEKBESPREKING 

Een hoek waarvan de verschijning vele malen 
is uitgesteld en waar door velen naar is uitge
keken, is eindelijk onder ons. Het grootste 
dee) van dit werk gaat over de herpetofauna 
van de drie Maghreb-landen (Marokko, 
Algerije en Tunesie) en Libie. Egypte, door de 
Nijlvallei een buitenbeentje in het gebied met 
Afro-tropische elementen, wordt kort behan
deld met een soortenlijst en een determinatie
tabel. 
In afzonderlijke hoofdstukken wordt ingegaan 
op klimaat en vegetatie, geografische versprei
ding en ecologic. Na de inleiding wordt een 
lijst gegeven van aile in het gebied levende 
soorten. Verderop komt men per soort een 
grote hoeveelheid informatie tegen: etymolo
gie van de wetenschappelijke naam, morfolo
gie, mateo, pholidose (beschubbingskenmer
ken), kleur, seksueel dimorfisme, osteologic 
(schedel, wervels), uiterlijk van de uitgestulp
te hemipenis, ecologic, gedrag, reproductie, 
geografische verspreiding, ondersoorten enz. 
De 63 platen met elk drie kleurenfoto's zijn 
van redelijke kwaliteit. lets meer dan de helft 
van de soorten is afgebeeld, al komen sommi
ge exemplaren uit Ianden buiten Noord-Afrika 
en worden soms zelfs andere, maar zeer gelij
kende, soorten ter vervanging afgebeeld. 
Gepoogd is in een bock een overzicht te geven 
van de huidige stand van zaken omtrent de 
herpetologie van een groot maar duidelijk 
begrensd gebied als Noord-Afrika. Tot nu toe 
moest men zich behelpen met vele losse arti
kelen en boeken over afzonderlijke onderwer
pen. Handig is dat zo'n belangrijk bock als dit 
in het Engels gepubliceerd is, wat gezien de 
Duitse nationaliteit van aile drie de auteurs en 
de toch wei grote markt voor Duitstalige her
petologische boeken niet door it!dereen als 
vanzelfsprekend gezien zal worden. 
Gekozen is voor een een-kolomstekst rechts 
op de pagina met een extreem smalle rechter
marge van 9 mm, zodat er links een brede 
marge overblijft (55 mm). Deze linkermarge is 
vaak rijkelijk gevuld met nuttige, verhelderen
de (lijn)tekeningen of figuren van uitstekende 
kwaliteit. De tekeningen tonen portretten, 
schedels, wervels, hemipenis, verspreidings
kaartjes en zelfs gedrag wordt soms afgebeeld. 
De hoven- en vooral ondermarges zijn ook 
klein zodat bij een gevulde linkermarge 
gesproken kan worden van een relatief grote 
drukspiegel. Hiervoor kan zijn gekozen om de 

omvang van het boek binnen de perken te hou
den, een mijns inziens goede keuze, mede 
gezien de pretentie tevens een veldgids te zijn. 
Dit kan misschien ook het merkwaardige 
begin van het eerste hoofdstuk verklaren, met 
slechts drie regels tekst helemaal onderaan de 
pagina, direct na het einde van de inhoudsop
gave. Hiertegen spreekt echter de star doorge
voerde stijl bij de laatste hoofdstukken waar 
sprake is van een geheel ongevulde linkermar
ge: Appendix, Index, Literatuurlijst en 
Referenties voor de figuren, bij elkaar 57 pagi
na's. 
Over de bronvermeldingen voor de tekeningen 
en figuren moet ik nog kwijt dat er in principe 
wei verwezen wordt (in een lijst achterin het 
boek), maar dat het gebruik ervan door de 
lezer praktisch bijna onmogelijk is, namelijk 
op alfabetische volgorde van de auteurs van de 
gebruikte werken. Om bijvoorbeeld de bron 
van figuur I op pagina 356 te achterhalen 
moet men de lijst helemaal doorwerken van 
ANDERSON ( 1892) tot aan ZIMMERMANN 
( 1983). Ook is de lijst niet geheel foutloos: zo 
wordt er verwezen naar figuren die helemaal 
niet bestaan (SALVADOR (1985b) pag. 94, fig. 
4). Ook moeten de figuren soms als zelfstandi
ge tekst gezien worden daar er niet verwezen 
wordt naar zo'n figuur (bijvoorbeeld pag. 252 
fig. 3). Er zijn ook referenties van lijntekenin
gen die in de originele publicaties uit foto's 
blijken te bestaan (bv. BRODMANN ( 1987) pag. 
552, fig. I en pag. 555 fig. I). Verwijzingen 
naar literatuur slechts in de Addenda worden 
vaak niet gegeven bij de gebruikte feiten maar 
bv. onderaan een soortbeschrijving, hetgeen 
het achterhalen van de bronnen zeer bemoei
lijkt. 
In de soortenlijst in hoofdstuk I zitten hiaten: 
Lacerta pater is niet genoemd, terwijl de soort 
wei wordt behandeld. Clralcides pseudostria
tus wordt genoemd, terwijl er wei een foto is 
opgenomen. 
Dit alles is misschien wei muggenzifterij en ik 
moet hier vooral kwijt dat de auteurs een 
schier onmogelijke opgave volbracht hebben 
die uniek te noemen is en dat vooral een zeer 
bruikbaar werk is ontstaan. Ondanks de vrij 
hoge aanschafprijs zou ik dit degelijk gebon
den bock iedereen aanraden, zowel herpetolo
gen als terrariumhouders die ge"interesseerd 
zijn in Noord-Afrika. 

J. Mulder 
Schiltmanstraat 23 

3073 DN Rotterdam 
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4,50 per doos je 1 00 gr 

15,00 per doos je 500 gr 
25,00 per doos je 1 000 gr 

prijs REGENWORMEN' 
7,50 per doos je 15 sl 

30,00 per doos je 45 st 
1 0,00 per doos je 90 st 
37,50 per doos je 450 st 

•• *gewone of 
P"l5 dendrobeono's 

KRECAVIT 

2~'~ minerool I vilomine· 
' preporoot, 20 gr 

VOOr: e r~on~PIA:~IIl~n 

• ZOOMED accessoires •terrariums •verlichting 
•verwarming... .. .. VRAAG DE CATALOGUSI 



Speeialist in 
exotisehe 

huisdieren 
Hagedissen 
Krokodillen 

Slang en 
Schildpadden 

Kild(ers 
Salamanders 

Insecten 
Terrariums 

Voedseldieren 
Aile benodigdheden 

~~~ 
fRAtiYan~erUf 

I . . • . 

I Schutsboomstraat 28 
Schaijk 
Telefoon 0486-461335 


