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Familie Batagurinae. 
Zuidoost-Azie, van Thailand tot Ambon. 
De meeste volwassen dieren halen een schildlengte van zo'n 20 em en een ge
wicht van ca. I kg. Een recorddier uit Artis meet en weegt 23 em en 2300 g. 
Mannetjes hebben een langere, dikkere staart en een min of meer hoi buikschild. 
Allerlei stilstaand en langzaam stromend water, ook brak water. 
Enige malen per jaar een legsel van een of twee eieren: ca. 5 bij 2,5 em. De incu
batietijd is ongeveer tien weken. 
Zoals bij de meeste dieren verschilt het karakter per individu, maar meestal zijn 
de mannetjes tamelijk agressief ten opzichte van elkaar en opdringerig ten aanzien 
van vrouwtjes. 
Het dier is omnivoor, maar op latere leeftijd vooral vegetarisch. 
Aquaterrarium met een tamelijk groat landdeel. Eenmaal gewend is het dier zeer 
sterk. Aanbevolen temperaturen: water 22-26°C, Iucht enkele graden hoger. Als 
de luchttemperatuur structureel lager is dan de watertemperatuur is longontste
king het gevolg. 

HOFSTRA, J., 1994. Kwcken met de Ambonese Doosschildpad (Cuora amhoinensis). Lacerta 
53: 18-22. 

Tekening: Gerard Looten 
© Diergaarde Blijdorp 

Tekst: Peter Mudde 
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Andere bladen: Had Darwin toch gelijk? 

Losos, J.B., K.I. WARHEIT & T.W. ScHOENER, 1997. Adaptive differentiation following experi
mental island colonization in Anolis lizards. Nature 387: 70-73. 
MoRELL, V ., 1997. Catching lizards in the act of adapting. Science 276: 682-683. 
VITI, L.J., J.P. CALDWELL, P.A. ZANI & T.A. TITUS, 1997. The role of habitat shift in the evolu
tion of lizard morphology: evidence from tropical Tropidurus. Proc. natl. Acad. Sci. USA 94: 
3828-3832. 

Het kan vreemd gaan in de wetenschap. Stel, je zit op Staniel Cay, de Bahama's, 
zo'n twintig jaar geleden. Rondom je wemelt het van de anolissen, Anolis sagrei, 
en je ziet dat op een flink aantal van de omringende eilandjes een nogal afwijkende 
biotoop heerst (andere planten, etc.) en je merkt ook op dat daar geen anolissen Ie
ven. Je zou dan op het idee kunnen komen om eens wat groepjes van die hagedis
sen over te zetten op de andere eilandjes om dante gaan bestuderen hoe snel en op 
welke manier zo'n populatie in een 'ongeschikte' biotoop uitsterft. Oat gebeurde 
met de Amerikaanse onderzoeker Jonathan Losos en zijn kompanen. 
Wie schetst echter hun verbazing toen ze merkten dat er op de meeste van de 14 ei
landjes geen sprake was van een uitsterven van de geYntroduceerde populatie, maar 
dat het doorgaans goed, soms zelfs uitstekend ging met de dieren en dat ze zich op 
een aantal plaatsen aanzienlijk vermenigvuldigden (van I 0 naar meer dan 700 die
ren binnen 14 jaar). Van je oorspronkelijke proeven komt dan niets terecht en je zal 
moeten bedenken of je met je waamemingen toch nog iets kunt aanvangen. 
Gelukkig bleek dat, bij nadere beschouwing, inderdaad het geval te zijn. 
Het viel op dat de achterpoten van de anolissen die zich op de andere eilandjes had
den gevestigd korter waren dan die van de dieren op Staniel Cay. Korte achterpoten 
zijn handig om je in vegetatie met veel smalle takjes te bewegen, lange poten ko
men goed van pas op dikke stronken en takken. Op Staniel Cay komen behoorlijk 
wat flinke bomen voor, op de andere eilandjes bestaat de vegetatie uit wat schaarse 
bomen tussen voomamelijk struiken met dunne takken. Als je nauwkeurig gaat me
ten, en dat deden de onderzoekers, blijkt er zelfs een verband te bestaan tussen de 
Iengle van de achterpoten van de dieren op een bepaald eiland en de gemiddelde 
diameter van de takjes op datzelfde eiland. Kennelijk hebben de dieren hun bouw 
aangepast aan de omstandigheden en wei zeer snel. 
Dergelijke aanpassingen hebben volgens Darwin ten grondslag gelegen aan de gro
te varH!teit aan vinken op de Galapagos eilanden en wellicht ook aan de veelheid 
van Anolissoorten (aileen al in het Caribisch gebied zo'n 150 stuks). Maar of het 
korter worden van achterpoten het begin is van de ontwikkeling van nieuwe soar
ten is de vraag. Zit de informatie voor korte poten in de genen en wordt deze over
gedragen op de nakomelingen ? 
Iedereen is het erover eens dat je aan de hand van deze experimenten niet vast kan 
stellen of hier sprake is van een zodanige verandering van eigenschappen dat er een 
nieuwe soort in wording is. Het kan heel goed zijn dat de afwijkende vegetatie 
waarin de dieren zich moesten gaan bewegen een zodanige druk op het gebruik van 
de achterpoten leg de dat ze 'als vanzelf' van lengte veranderden, zoals een body
builder ook van proporties verandert in het krachthonk. Voor een bevredigend ant
woord is nieuw onderzoek nodig, waarvan de opzet bij voorkeur minder van het 
toeval afhangt. 
Dergelijk onderzoek is uitgevoerd aan de Kielstaartleguaan Tropidurus hispidus, 
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een veel-voorkomende hagedis uit tropisch Zuid-Amerika. Een gei'soleerd rotsge
bied midden in een tropisch bos in Brazilie bleek een ideaal proefgebied te zijn. De 
hagedis komt in het rotsgebied en in de door bossen daarvan gescheiden savanne 
voor maar ziet er nogal verschillend uit: de vorm die op de rotsen leeft is veel plat
ter dan die in de savanne en net als bij de anolissen heeft deze vorm veel tangere 
achterpoten dan zijn soortgenoten elders. A Is je echter naar de genetische in forma
tie gaat kijken, DNA dus. blijken de twee vormen nauwelijks van elkaar te ver
schillen. Sterker nog: vormen uit andere habitats, die op het oog eenzelfde bouw 
hebben als die uit de Braziliaanse savanne, verschillen daarvan aanzienlijk in hun 
DNA. Je kan dus concluderen dat de twee Braziliaanse vormen veel nauwer ver
want zijn aan elkaar dan aan vormen uit andere habitats, ook al zijn de uiterlijke 
verschillen tussen die twee veel groter. Kennelijk is de aanpassing van de li
chaamsbouw veel sneller gegaan dan de verandering in de genetische informatie. 
De Darwinvinken hebben waarschijnlijk zoveel meer tijd gekregen dat ze ook in 
hun DNA van elkaar zijn gaan afwijken en tot echte aparte soorten konden uit
groeien. 

Samenvatting: John Boonman 

Leguanen van Utila 2. De Zwarte Leguaan 
van Utila ( Ctenosaura bakeri) 

INLEIDING 
In het eerste deel van dit tweeluik heb
ben wij een beschrijving gegeven van 
het eiland Utila (BOONMAN & VAN DEN 
HEUVEL, 1997). Bovendien hebben we 
in dat verhaal aangegeven hoe het met 
de Groene Leguaan (Iguana iguana) en 
de Gewone Zwarte Leguaan ( Cteno
saura simili.\·) op dat eiland gesteld is. 
In dit tweede deel gaan we in op de ei
genlijke aanleiding van onze bezoeken 
aan dat deel van Honduras: het project 
ter bescherming van de op Utila ende
mische (inheemse) Zwarte Leguaan 
Ctenosaura bakeri. 

HET DIER 
Tot voor kort was C. bakeri in de litera
tuur nauwelijks beschreven. In een 
vroege uiteenzetting maakte BAILEY 
(1928) weliswaar melding van wat ui
terlijke kenmerken van het dier maar hij 
baseerde zich daarbij op slechts een ge-

ring aantal en dan ook nog op jonge die
ren. In deze eeuw zijn er verder nog 
slechts vier dieren (eveneens juvenie
len) verzameld (WILSON & HAHN, 
1973, DE QUEIROZ, 1990). In 1994 werd 
het dier door Gunther Kohler in feite 
herontdekt en werd een eerste uitge
breid onderzoek verricht naar de ken
merken en de eigenschappen van de 
Zwarte Leguaan van Utila (KOHLER. 
1995a). Toen bleek ook dat de dieren 
die door WILSON & HAHN ( 1973) op 
Roatan waren bestudeerd geen C. bake
ri waren maar C. oedirhina waarmee de 
endemie van C. bakeri tot Utila beperkt 
we rd. 
C. bakeri behoort tot de middelgrote 
Zwarte Leguanen met een totale lengte 
van maximaal ca. 80 em, een kop
romplengte van ca. 30 em en een ge
wicht van maximaal I 000 gram. De 
belangrijkste veldkenmerken. waarmee 
de dieren zich onderscheiden van 
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Clenosaura simi/is die in hetzelfde ge
bied voorkomt, zijn de grijsbruinc 
kleur, die vooral bij volwassen mannen 
prachtig turkoois-blauw kan worden en 
de afwezigheid van een duide lijke 
streeptekening op het lichaam. Yerder 
zijn een stomp-gebogen neus en een 
duide lijk ontwikkelde keelwam goedc 
kenmerken. Yoor een meer gedetai llecr
de beschrijving en een determinatiet
abel verwijzen wij naar het overzichts
artikel dat eerder in dit blad verscheen 
(KOHLER, 1995b). 

Paring van Ctenosaura bakeri. Foto: J. Boonman 

BfOTOOP 
De bijzondere bio toop is ongetwijfeld 
de belangrijkste reden dat C. bakeri zo 
weinig bekend en onderzocht is . Deze 
wijkt af van die van de andere soorten 
Zwarte Leguanen. Zijn dat typische be
woners van zeer zonnige. betrekkelijk 
droge en hete gebieden. de Zwarte 
Leguaan van Utila leeft hoog in de bo
men van de mangrovemoerassen. Daar 
zijn de dieren jarenlang onopgemerkt 
gebleven omdat het gebied uiterstmoei
lijk toegankelijk is. Bovendien is het er 
altijd vocht ig en relatief gematigd van 
temperatuur- tussen het gebladerte zel
den warmer dan 30°C, in de zon natuur
lijk heter, maar nooit zo verzengend als 
op rotsen waar we bij voorbeeld C. simi
lis en, op Roatan, Crenosaura oedirhina 
vonden. 
In de perioden dat wij aanwezig waren 
vonden we in de mangrovebossen voor
al volwassen mannen (hoog in de bo
men) en, in de lagere delcn, een- en 
tweejarigen. De volwassen. en mees
tentijds zwangere, vrouwtjes bevonden 
zich voornamel ijk in de bu urt van de 

Hct mangrovebos, leefgebicd van Ctenosaura bakeri. Foto: W. van den Heuvel 
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Eicrlegplaats van Cieno.1·oum hakeri. 

slranden waar ze hu n eieren leggen (zie 
bij Gedrag). Daar lro ffen we ze door
gaans op de grond aan. bezig met voor
bere idselen voor de leg. Ook vonden we 
ze zonnend of gevluchl in palmbomen , 
vaak in de stompen van onlhoofde 
exemplaren, waarin dikwij ls ook gaten 
z itten, die g retig als schuil plek gebruikl 
worden. 
De mangrovemoerassen als biotoop 
lijkl ons veeleer ingegeven door hel onl
bre ken van echle concurrenten daar dan 
door een absoluul levensbelang: ze zou
den in een ander gebied ook wei kunnen 
overleven. Hun aanpassing. wal dal ook 
moge wezen, aan wal minder hoge tem
peraluren en hogere vochlighe id (en 
well ichl ook aan zoul) maakt hen echler 
geschikl voor die gebieden. Het is niel 
duide lijk of ze door de Gewone Zwarte 
Leguaan uil de ' makke lijke· gebieden 
zijn verdreven of daar weggevangen 
zijn door de bevolking. Die gedachlen 
worden ondersleund door de vondsl van 
een aanlal C. bakeri vlakbij ons hotel, 
lemidden van bebouwing. We liswaar 

Foto: W. van den Heuvcl 

waren er reslen van een mangrovebos 
niel ver weg, maar de plek was a ller
minst beschut te noemen. Toch vonden 
de dieren het er kenne lijk zo veil ig dal 
ze openlijk he rhaalde paringen uilvoer
den. 

GEDRAG 
Het gedrag van C. bakeri wijkt in we
zen niet af van dal van andere leguanen. 
Een groot dee! van de tijd wordl door
gebracht mel zonnebaden en foerage
ren. met de oudere d ieren hoog in de 
bomen en de jongere die ren lager. Mede 
omdal Zwarte Leguane n in vergelijking 
mel Groene Leguanen een meer ' hap
snap' manier van eten hebben (eigen 
waarnemingen), is hel moe ilijk hen in 
hel wild bij een de rgelij ke bezigheid 
aan le treffen. Een van ons heefl waar
genomen dal de dieren mangroveblade
ren eten, het is echler aannemelijk dal 
ook krabben en inseclen op het me nu 
slaan (KOHLER, 1995a). Hoe ze de on
vermijdelijke (hoge) zoutconsumptie 
het hoofd bieden is niet bekend. 

5 
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Een bijzonderheid in het gedrag van C. 
bakeri wordt ingegeven door de twee
deling in hun biotoop. De altijd natte 
bodem van het mangrovebos is absoluut 
ongeschikt om eieren in te leggen. De 
vrouwtjes moeten dus uitwijken naar de 
veel drogere en meer door de zoo be
schenen plekken bij de stranden. Ze 
moeten daarvoor periodiek aanzienlijke 
afstanden afleggen. Over het trekgedrag 
van C. bakeri's is niets bekend en dus 
ook niet of die verschilt van dat van 
Groene Leguanen, die ook kieskeurig 
zijn in hun legplaatsen zodat ze soms 
veel moeten reizen (RAND, 1968). Ook 
de trek van de jongen, terug naar de 
mangroven, is niet beschreven. Het was 
wei opmerkelijk dat we in mangrove
bossen dichtbij de stranden veel meer 
een- en tweejarigen aantroffen dan in 
verder afgelegen bossen die hoofdzake
lijk door volwassenen bewoond wor
den. Het lijkt er in ieder geval op dat de 
verspreiding vrij traag gaat. 
Het ziet er naar uit dat de spreiding in 
de voortplantingscyclus, die we voor 
Groene Leguanen inschatten (BooN
MAN & VAN DEN HEUVEL, 1997) ook 
voor C. bakeri geldt. Aanvankelijk 
werd aangenomen dat de eieren in de 
maanden april en mei gelegd werden 
(KOHLER, 1995a). We troffen echter 
half maart al hoogzwangere dieren en 
zelfs pasgeboren jongen aan (of waren 
het nog dieren uit het vorige najaar?). 
Maart en wellicht zelfs een deel van fe
bruari moet dus toegevoegd worden aan 
de legperiode. Tegelijkertijd hebben we 
eind maart nog paringen waargenomen 
die een eileg in mei tot gevolg moeten 
hebben. Bij een incubatietijd van drie 
maanden komen de eieren dus overwe
gend uit in de periode van juni tot en 
met augustus. Het is dus aannemelijk 
dat in ieder geval een deel van de jon
gen niet zo mooi gesynchroniseerd met 
het begin van de regentijd ter wereld 
komt als meestal wei met leguanen ge
beurt. Wellicht is dat ook niet zo be
langrijk voor dieren die Ieven van voed
sel dat het hele jaar onbeperkt aanwezig 

is (mangrovebladeren en krabben). 
C. bakeri is in beginsel niet uitzonder
lijk schuw en heeft een betrekkelijk 
kleine vluchtafstand. Aileen zwangere 
vrouwtjes zijn iets meer alert. Vooral 
tijdens het graven van een nest zijn ze 
zeer snel verstoord. We zijn er dan ook 
niet in geslaagd een complete serie van 
graven tot leggen waar te nemen, te
meer daar het tijdens ooze aanwezig
heid tamelijk vaak slecht weer was. 
Voor zover de kennis nu reikt graven C. 
bakeri betrekkelijk ondiepe holen en 
leggen daar 5-l 0 eieren in van ca. 
18x33 mm. Andere aspecten van de 
voortplanting zijn geheel des leguaans. 
Zo zagen wij op een aantal achtereen
volgende dagen paringen op een ge
bruikelijke manier. Ze vonden steeds in 
de namiddag plaats, vrij kort voor zons
ondergang en duurden ongeveer een 
half uur. 

BEDREIGING 
De Zwarte Leguaan van Utila wordt 
emstig in zijn voortbestaan bedreigd, 
allereerst omdat zijn verspreidingsge
bied zo klein is: de niet overal voorko
mende mangrovebossen op een minus
cuul eilandje. De meest directe 
bedreiging werd altijd gevormd door de 
heftige bejaging door de plaatselijke 
bevolking. De delicatesse werd dan niet 
in de eerste plaats in de mangrovebos
sen gevangen maar vooral op de leg
stranden, waar de zwangere vrouwtjes 
een gemakkelijke prooi zijn. Het ver
dwijnen van juist dat deel van de popu
latie is natuurlijk een extra aanslag op 
het voortbestaan van het dier. 
Recent legt de aantasting van de bio
toop een extra druk op de leguanenpo
pulatie. Door de sterke toename van het 
low-budget duiktoerisme groeit de be
hoefte aan hotelaccomodatie enorm. 
Die doelgroep wil zich natuurlijk aan 
de kusten vestigen, daar waar zich juist 
de mangrovebossen en de stranden be
vinden. Op verschillende plaatsen heb
ben we al kaalslag van mangrovewoud 
waargenomen. Afgeleide problemen 
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Zwanger vrouwtje van Crenosaura bakeri. Fo10: J . Boonman 

Ponret van een lllrkooise man van Crenosaura bakeri. 
Foto: J. Boonman 
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van de toeristenexplosie zijn de groei
ende afvalproductie, het toenemende 
aantal zwerfkatten en verwilderde ha n
den, zeker ook de stijgende prijzen van 
het dagelijkse levensonderhoud, die de 
inheemse bevolking maar al te gemak
kelijk weer naar de gratis voedselbron 
in de vorm van leguanen laat grijpen. 

HET PROJECT 
Toen Gunther Kohler in 1994 Utila 
voor het eerst bezocht viel het hem op 
dat hij zo weinig vrouwelijke C. bakeri 
aantrof e n daar·van nauwelijks dieren 
ouder dan twee jaar (KOHLER, 1995a). 
Het werd spoedig duide lij k dat de in
tensieve jacht op vooral zwangere 
vrouwtjes de oorzaak van de drama
ti sch slechte situatie was en dat er snel 
maatregele n genomen moesten worden 
om de soon voor uitsterven te behoe
den. Oat er een jachtverbod zou moeten 
komen, tenminste tijdens de e ilegperio
de, was iedereen duide lijk. Oat jeer niet 
bent door zoiets van bovenaf" op te leg
gen is ook vanzel fspre kend. Oaarom is 
er in samenwerk ing met plaatsel ij ke au
tori teiten, die de zaak van harte onder
steunen, en met natuurbeschenningsor
gani saties een project opgezet om C. 
bakeri te behouden. 
Een wezenlij k onderdeel van het pro
ject is het bewust maken bij de bevol
king van het feit dat er op hun eil and 
een unie k beest voorkomt dat nergens 
anders ter were ld leeft en dat hetzelfde 
beest onherroepe lijk uitste rft a ls ze zo 
doorgaan. Het inmasseren van een der
gelijk bewustzijn is een langdurig en 
subtiel proces. Je moet niet als rijke 
westerling even komen vertelle n wat de 
mensen daar wei en vooral ook niet 
moete n doen . Er komt veel tact en inle
vingsvermogen aan te pas, dat ver voor
bij het houden en bestuderen van reptie
len gaat. 
Ieder j aar gaat er nu een groep I iefheb
bers, vrijwilligers en wetenschappers 
naar Utila om, gedurende de legperio
de, het proj ect ui t te voeren. Oaarbij 
praten ze vooral veel met de bevolking. 
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Onze ervaring is dat iedereen al drom
mels goed weet waar het om gaat, dat is 
dus al een resultaat. Verder wordt er aan 
de voorlichting meer structuur gegeven 
door het beleggen van sessies in open
bare gelegenheden als scholen en dis
cotheken. We hebben deze kant van het 
project als uitzonderlijk boeiend en 
leerzaam ervaren. 
Het eigenlijke veldwerk wordt tijdens 
de eierlegtijd uitgevoerd omdat dan het 
jachtverbod, dat inmiddels formeel van 
kracht is, het meest effectief gehand
haafd kan worden. Uiteraard houdt die 
bewaking geen enkele vorm van geweld 
in. De aanwezigheid in het veld aileen 
al vormt een belemmering voor lieden 
met kwade bedoelingen. Het veldwerk 
wordt besteed aan wetenschappelijke 
bestudering van de Zwarte Leguaan van 
Utila, een zo goed als ongeschreven 
boek. 
Allereerst worden algemene gedrags
studies uitgevoerd met betrekking tot de 
biotopen, het voedsel en de voortplan
ting. Verder worden er dieren gevangen 
om een betere statistische basis te krij
gen voor de uiterlijke kenmerken en om 
een beeld te krijgen over de gezond
heidstoestand van de dieren. Om de 
grootte van populaties te kunnen schat
ten en vooral de ontwikkeling daarvan 
is een aantal gebieden afgebakend. 
Binnen die gebieden wordt het aantal 
dieren nauwkeurig geteld door ze te 
vangen en te markeren en dat volgens 
vaste patronen te herhalen. Tevens wor
den de verdeling der geslachten en leef
tijden vastgesteld. 
Het publiceren van gedetaiBeerde resul
taten van dit onderzoek is voorbehou
den aan Gunther Kohler. Bij gelegen
heid zal dat dus elders gebeuren. Wij 
hebben in dit artikel volstaan met het 
weergeven van algemene indrukken, 
die wat het project aangaat niet ongun
stig zijn: er is een duidelijke toename 
van het aantal jonge dieren waar te ne
men en ook het aandeel van vrouwtjes, 
ouder dan twee jaar neemt toe. Toch 

zullen er ook andere maatregelen geno
men moeten worden, die uitstijgen ho
ven een 'eenvoudig' natuurbescher
mingsproject, om te voorkomen dat C. 
bakeri uitsterft. Er zijn namelijk ook 
plannen om de infrastructuur van het ei
land te verbeteren. En het aanleggen 
van wegen e.d. zal zeker niet bijdragen 
aan verbetering van het C. bakenbe
stand. 

CTENOSAURA BAKER/ ON UTILA, 
BAY ISLANDS, HONDURAS 
Ctenosaura bakeri, or the swamper, is ende
mic to Utila, Bay Islands, Honduras. It inha
bits the mangrove swamps of the lower parts 
of the island. The animal prefers moderate 
temperatures and a high humidity. Eggs are 
laid in the vicinity of the sandy beaches be
tween March (or even February) and May. 
Hatching occurs between June and August. 
Swampers have intensively been hunted for 
human consumption with the result that their 
status is threatened. In addition, mangrove fo
rests are being cut down in order to create tou
rist facilities. A conservation project was ini
tiated to protect the animals at least during 
egg-laying. Results of this project are presen
ted. 
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Herpetologische waarnemingen in 
Zimbabwe en Zuid-Afrika 

INLEIDING 
Van november 1995 tot en met maart 
1996 ben ik in Zimbabwe geweest, in 
verband met een onderzoeksproject 
voor mijn studie biologie. Aangezien 
dit project een onderzoek naar regene
ratie van aangetaste savanne betrof, 
werd het grootste gedeelte van de tijd 
gevuld met werk in het veld. Dit bood 
de mogelijkheid een groot aantal reptie
len (en amfibieen) gedurende een sei
zoen (begin tot eind van de regentijd) te 
observeren. Het veldwerk werd uitge
voerd in een savannegebied ongeveer 
vijftien kilometer ten zuidwesten van 
Bulawayo (onderdeel van het Matopos 
Research Station), grenzend aan het 
Matopos National Park. Tijdens het ver
blijf in Zimbabwe heb ik enkele uitstap
jes gemaakt naar andere plaatsen in 
Zimbabwe en naar Zuid-Afrika. Voor 
de determinatie van de gevonden dieren 
werd evenals in Zuid-Afrika en 
Namibie het geval was, gebruik ge
maakt van BRANCH (1990) en BOYCOTI 
& BoURQUIN (1988). Verder werd Dr. 
D. Broadley in Bulawayo bereid gevon
den hulp te bieden bij het aan de hand 
van dia's determineren van enke1e min
der eenvoudig op naam te brengen die
ren. Op zijn aanraden ben ik voor 
Speke's Klepschildpad ook afgeweken 
van de in BRANCH ( 1990) gebezigde 
naam Kinixys bel/iana spekii. In plaats 
van deze naam zal Kinixys ~pekii wor
den gebruikt. 
Zimbabwe is een zogenaamd 'land
locked country' in Zuidoost-Afrika, dat 
wordt ingesloten door Zuid-Afrika, 
Botswana, Mozambique en Zambia. 
Ook een uitloper van Namibie (Caprivi 
Strook) grenst aan Zimbabwe. Het ge
hele land ligt in het tropische gebied 

tussen de evenaar en de steenbokskeer
kring, en de variatie in daglengte over 
het jaar bedraagt dan ook niet meer dan 
een uur. Het klimaat is in het algemeen 
relatief warm en droog, met een duide
lijk regenseizoen tussen oktober en 
april (zomer). In deze periode valt de 
neerslag veelal in de vorm van on
weersbuien, die vergezeld kunnen gaan 
van harde rukwinden. In het regensei
zoen van 1995/1996 ontvingen vrijwel 
aile plaatsen in Zimbabwe uitzonderlijk 
goede regens. De winters zijn droog 
waarbij vooral de nachttemperaturen la
ger zijn dan in de zomer. Verschillen in 
klimaat binnen hetland ontstaan hoofd
zakelijk door hoogteverschillen; het 
grootste gedeelte van Zimbabwe be
staat uit 'highveld' en 'middleveld', ter
wijl afwijkende gebieden te vinden zijn 
in het zuidoosten ('lowveld'; zeer warm 
en droog) en in het oosten (highlands; 
koel en relatief nat). Voorts ontvangt het 
noordelijke deel van Zimbabwe in het 
algemeen meer regen dan het zuidelijke 
deel. Voor heel Zimbabwe geldt echter 
dat zowel het tijdstip van regenval als 
de hoeveelheid neerslag uitermate on
voorspelbaar zijn. De neerslag is dan 
ook de allesbepalende factor voor de lo
kale bevolking (en de economie van het 
land) - geen of onvoldoende neerslag 
betekent problemen voor voedsel- en 
drinkwatervoorziening. 

OMGEVING MATOPOS RESEARCH 
STATION 
Zowel het Matopos Research Station 
als het Rhodes Matopos National Park 
zijn gevestigd op het 'landgoed' dat 
eens aan de befaamde Cecil John 
Rhodes (stichter van het voormalige 
Rhodesie) behoorde. Het bestaan van 
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Mahiye, Matopos Research Station, Zimbabwe. eind november. 
Foto: V. Loehr 

het onderzoekstation is een rechtstreeks 
gevolg van het testament van Rhodes. 
Het gebied is gelegen op de grens van 
enerzijds een gebied met een overvloed 
aan typisch gevormde ' kopjes' - heu
vels van hard basalt en graniet die na 
erosie van het omringende land zijn 
overgebleven - (Matobo Hills; gebied 
1), en anderzijds een meer vlak land
schap (gebied 2). Bovendien zijn in het 
gebied op korte a fs tand van elkaar ver
schillende bode mtypen (rode klei, 
zand, etc.), met bijbehorende verschil-

Mahiye. Matopos Research Station. Z imbabwe. half februari. 
Foto: V. Loehr 
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lende vegetatietypen te vinden. Voor de 
verspre iding van de gevonden reptie
lensoorten leek dit laatste echter niet 
van invloed. Voor vrij wel heel 
Zimbabwe, en dus ook voor het 
Matopos-gebied geldt dat het terrein zo 
goed als altijd glooiend is. Het gebied 
beslaat een oppervlakte die vergel ijk
baar is met de Veluwe in Nederland. De 
gemiddelde maximumtemperatuur lig t 
tussen 30°C Uanuari) en 2 1 °C Uu li ), en 
de gemidde lde minimumtemperatuur 
tussen I6°C en 7°C (anoniem, ongeda
teerd). Gedurende de winter treedt er 
geregeld nachtvorst op. De gemiddelde 
hoeveelhe id neerslag in het regensei
zoen is ongeveer 600 mm, maar de wer
kelijke hoeveelheid die valt kan even
geed de helft of twee keer zoveel zijn. 
Zoals gezegd valt de meeste regen in 
onweersbuien, die zeer plaatselijk kun
nen zijn. Dit houdt in dat er kleine op
pervlakten kunnen zijn, d ie gedurende 
een regenseizoen geen regen ontvan
gen. 
De vegetatie in d it gebied bestond 
hoofdzakelijk uit polvormende grassen 
(Themeda, Cymbopogon, etc.) en enke
le boomsoorte n (Acacia, Terminalia). 
Ook komen er (boomvormende) 
Euphorbia- en Alaesoorten voor. 
Ra ndom menselijke nederzettingen 
groeiden verder grote aantallen J aca
randa's (Jacaranda mimosifolia). De 
kleur van de vegetatie verandert na de 
eerste regens binnen korte tijd van geel 
en bruin naar groen (met schitterend 
paarse bloemen in het geval van de 
Jacaranda). Op dat moment vindt er 
ook een massale kieming van in de bo
dem aanwezige zaden plaats. Zo gauw 
de tijd tussen achtereenvolgende regen
buien weer groter word! , sterft het 
groen even zo sne l weer af. Vrijwel 
overal (behalve in het National Park ui
teraard) wordt het land, in verschillende 
intens iteit, begraasd door koeien, gei
ten, ezels en enkele soorte n wild (koe-
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doe, wrauenzwijn, impala), hetgeen de 
soortensamenstell i ng van de vegetal ie 
(bij voorbeeld de verhouding verteerba
re en niet-verteerbare soorten) en be
dekkingsgraad van de bodem door de 
vegetatie be'l'nvloedt, en daarmee ook 
het voorkomen van reptielen. 

GEB IED I . MATOBO HILLS 
Deal eerder genoemde 'kopjes· bestaan 
in het Matopos-gebied veclal uit kun
stig op elkaar balancerende rotsblok
ken. en de mooiste hiervan bevinden 
zich in het Rhodes Matopos National 
Park. De "steenhopen · bleken een heel 
bepaalde combinatie van hagedi ssen
soorten te huisvesten, die ook in andere 
plaatsen in Z imbabwe gevonden werd. 
Uitsluitend op de grotere stenen vond ik 
de Kirk's Rotsagame (Agama kirkii). In 
di t gebied hadden de mannetjes van 
deze soon een fe loranje kop. Het was 
opvallend dat steeds in de wijdc omtrek 
rond een mannetje geen andere indi vi
duen van deze soon behalve een vrouw
tje te zien waren. Dit in tegenstelling tot 
wat gebrui kelijk is bij de meer kolonie
vormende en in eenzelfde habitat ( maar 

Foto: V. Loehr 

in een ander gebied) voorkomende 
Zuidel ijke Rotsagame (Agama atra 
atra). De A. kirkii bleken in aile geval
len bijzonder schuw te zijn en bij bena
dering snel over te springen naar een 
nabijgelegen rotsblok. In december le
ken veel vrouwtjes eieren bij zich te 
dragen, hetgeen er well icht voor zorgde 
dat de drang om lang in de zon te bl ij
ven ziuen (teneinde de lichaamstempe
ratuur in stand te houden die nodig is 
voor de ontw ikkeling van de eieren) de 
vrouwtjes ervan weerhield om snel weg 
te vluchten. lets soortgelijks nam ik 
waar bij vrouwtjes van de vaak in het 
gezelschap van A. kirkii aanwezige 
Gewone Platte Hagedissen (Piatysatt
rtts intermedius rhodesiantts). Dieren 
van deze soon bleken echter niet over te 
springen naar andere rotsblokken. maar 
zich direct terug te trekken in vaste 
smalle (meest horizontale) rotsspleten. 
Ieclere bezette rotsspleet werd ' be
woond ' door steeds een mannetje met 
cen tot maximaal drie vrouwtjes. De 
schui lplaatsen van twee mannetjes la
gen vaak echter slechts enige meters 
van elkaar ar, en ook constateerde ik 
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wei dat de dieren bij bet ronddwalen 
over de stenen ( op zoek naar voedsel ?) 
gewoon langs elkaar been liepen. Over 
bet algemeen verwijderden de dieren 
zich tot op grote afstand van hun schuil
plaats, om bij gevaar met grote snelheid 
te proberen de rotsspleet weer te berei
ken. Een goede manier om de dieren te 
fotograferen bleek dan ook te zijn om 
de dieren de pas naar de schuilplaats af 
te snijden, waama de hagedissen vaak 
wat beteuterd op een steen stil bleven 
zitten. De derde soort, die de 'kopjes
combinatie' compleet maakte, was de 
Blauwstaartskink (Mabuya quinquetae
niata margaritifer). Deze soort was in 
vrijwel aile gevallen bet rijkst vertegen
woordigd, al werden er ook bier meer 
vrouwtjes dan mannetjes gezien. Deze 
soort was voortdurend tussen de stenen 
op zoek naar prooi, en leek er geen vas
te schuilplaats op na te houden - althans 
niet om zich gedurende de dag bij ge
vaar in terug te trekken. Wanneer rand
om een kopje nog enkele kleine stenen 
aanwezig waren, was de Mabuya de 
enige van genoemde soortencombinatie 
die ook daar werd gevonden. De dieren 
hadden verder een voorkeur voor de wat 
meer door vegetatie beschaduwde stuk
ken van een kopje, terwijl de twee eer
der genoemde soorten juist meer de 
open gedeelten bezetten. 
Behalve door de combinatie van hage
dissen die ook in andere plaatsen in 
Zimbabwe werd gevonden, werden de 
kopjes in bet Matopos-gebied ook nog 
door enkele andere soorten bewoond. 
Wanneer er op bet kopje borneo aanwe
zig waren met een ruwe stam, zag ik 
soms ook Boomagamen (Agama atri
collis atricollis). In bet algemeen bleek 
dit echter een soort te zijn die meer al
gemeen was in door mensen bewoonde 
gebieden, wellicht omdat de Jacaran
da's waardoor dergelijke gebieden vaak 
gekarakteriseerd worden, uitermate ge
schikte stammen hebben voor bewo-

ning door A. a. atrico/lis. Op bet be
woonde deel van bet Matopos Research 
Station werd deze soort dan ook zeer al
gemeen aangetroffen. Nooit meer dan 
een mannetje per ( dikke) boom, en vaak 
een of meer vrouwtjes op (dunnere) bo
rneo in de directe omgeving. De felge
kleurde mannetjes konden gemakkelijk 
op grote afstand worden gesignaleerd 
tegen de donkere stam van een boom. 
Bij gevaar probeerden de dieren altijd 
de boom tussen henzelf en bet gevaar in 
te houden. Wanneer dat niet mogelijk 
was, vluchtten ze naar een hogere plaats 
in de boom, of zochten ze een schuil
plaats in een holle tak of onder een los 
stuk schors of iets dergelijks. Dieren op 
borneo die zeer veel schaduw gaven 
door een uitbundig groene kroon, wer
den ook wei zonnend op een nabijgele
gen steen aangetroffen ( waarvandaan ze 
bij gevaar overigens niet wisten hoe 
snel de boom weer te bereiken). 
Bovendien werden de in veel woonwij
ken aanwezige stenen schuttingen rond 
huizen veelvuldig gebruikt als plaats 
om te zonnen. Eveneens op verticale 
booms tam men op en rond kopjes trof ik 
de Variabele Skink (Mabuya varia) aan. 
Deze soort bleek echter niet aan borneo 
gebonden zoals de vorige soort, want 
ook op dode boomstronken, losse ste
nen en in bermen van asfaltwegen bleek 
Mabuya varia voor te komen. Altijd 
vond ik solitaire dieren; de dichtheid 
aan dieren was laag. Een derde skinken
soort in dit gebied is de Gestreepte 
Skink (Mabuya striata wahlbergii). 
Deze soort was vooral op losse stenen 
of zeer lage steenhoopjes te zien. 
Echter, net zoals bet geval was bij 
Agama a. atrico/lis, zag ik ook M. s. 
wahlbergii hoofdzakelijk in de directe 
omgeving van menselijke bewoning in 
grote aantallen. Vooral gescheurde be
tonnen funderingen, maar ook gesple
ten telefoonpalen bleken zeer gewaar
deerd te worden. In veel gevallen vond 
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ik twee dieren in een schuilplaats. Een 
keer werden in Bulawayo op het trottoir 
(waarnaast een soort muurtje van gesta
pelde stenen stond) twee vechtende in
dividuen aangetroffen, die zich abso
luut niets gelegen lieten liggen aan de 
constante stroom mensen die passeerde 
(en de dieren haast vertrapte)! De be
treffende ondersoort wahlbergii leek 
meer een bewoner van lage stenen en 
steenhoopjes, terwijl de in de omgeving 
van Mutare (zie onder 'omgeving 
Mutare') gevonden ondersoort striata 
eerder een bewoner was van bomen. Dit 
neemt echter niet weg dat wahlbergii 
soms ook (binnen of buiten) in de nok 
van het dak van een waning werd ge
vonden. Naast Mabuya varia heb ik ook 
de dagactieve Kaapse Bladteengekko 
(Lygodactylus capensi.\· capensis) zon
nend op boomstammen of stenen ge
zien. De dieren waren echter zeer moei
lijk te vinden, enerzijds door de 
schutkleur en anderzijds doordat maar 
weinig dieren aanwezig waren. Als de 
dieren op een boomstam zaten te zon
nen, hanteerden ze dezelfde tactiek als 
Agama a. atricol/is. Oat wil zeggen dat 
de dieren steeds probeerden om de 
boom tussen henzelf en het gevaar in te 
houden. 
Bijzonder mooie rotsformaties waren 
ook buiten het gebied van het onder
zoekstation en het nationale park aan
wezig. In de omgeving van Mangwe 
trof ik een enorm rotsblok aan (tiental
len meters in doorsnede en een meter of 
drie hoog) met eromheen afgebrokkel
de randen. De bovenkant van het 'blok' 
was afgeplat en voorzien van enkele 
met water gevulde holten (tot een door
snede van anderhalve meter). In deze 
'vijvertjes' bleek een waterplantensoort 
het uitstekend te doen, gezien het aantal 
kleine witte bloemetjes dat direct hoven 
het wateroppervlak te zien was. Verder 
werden de poeltjes bewoond door een 
kleine vissoort (wellicht een lid van de 

groep killivissen die zich vaak in uit
drogende poeltjes bevindt) en een groot 
aantal kleine waterkevertjes. Een aantal 
van de vijvertjes bleek reeds uitge
droogd en hierin werd een aantal zeer 
'groene' grassen gevonden, die duide
lijk profiteerden van het hogere water
aanbod in de holten. Aan de randen van 
het grote rotsblok waren geleidelijk in 
grootte afnemende losse rotsen aanwe
zig, die kennelijk van het grote blok wa
ren afgebrokkeld. Tussen deze rotsen 
was een heel afwij ken de vegetatie aan
wezig, hoofdzakelijk bestaande uit vele 
individuen van enkele A/oesoorten. 
Verder waren er enkele flinke struiken 
met breed blad aanwezig, waarvan ik 
zag dat het blad werd gegeten door een 
schuwe Reuzenschildhagedis ( Gerrlw
saurus validus validus) die in een rots
spleet tussen twee steenplaten schuilde. 
Op enige afstand van deze rotsformatie 
stak een slang (mogelijk Psammophis 
jallae) met hoge snelheid de weg over, 
om vervolgens in een hoi tussen de 
wortels van een grote struik te verdwij
nen. Korte tijd later verscheen de kop 
van de slang reeds weer aan de ingang 
van het hoi, hoewel het dier niet verder 
te voorschijn wilde komen. Een soort 
die nog niet van deze locatie bekend 
was, is de Bushveldhagedis Heliobo/us 
lugubris (Broadley, pers. med.). Enkele 
exemplaren heb ik rondscharrelend in 
de berm van de zandweg gezien. 
Gerrlwsaurus v. validus trof ik ook aan 
op een kopje van slechts enkele zeer 
grote rotsblokken in het Matopos Na
tional Park. Dit exemplaar was relatief 
dicht te benaderen, wellicht omdat het 
gewend was aan 'toeschouwers', door
dat vlakbij het kopje een uitzichtpunt 
was om wild te bekijken. Een soort die 
in het gebied net buiten het National 
Park maar een keer werd waargenomen 
is Speke's Klepschildpad (Kinixy . ..,· spe
kii). Een volwassen mannetje wandelde 
aan de voet van een kopje, en probeerde 
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Heliobolus lugubris, halfwas (Messina). Foto: Y. Loehr 

onder een laag struikje dekking te zoe
ke n toen het dier mij zag. Het was op
vallend dat het dier geheel nat en met 
zand bedekt was. Deze soort werd wei 
zeer regelmatig platgereden op de door
gaande weg van Bulawayo naar Kezi 
aangetroffen. Dit lo t werd gedeeld met 
onder andere de Flapnekkameleon 
( Chamae/eo dilepis), een Afrikaanse 
Rotspython (Python sebae), een Mol-

Aga11w /.:ir/.:ii. mannetje en vrouwtje (Matobo Hills). 
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s lang (Pseudaspis canis) en talloze kik
kers en padden. Een tweede schildpad
densoort die tussen de kopjes werd aan
getroffen tenslotre, maar deze keer in 
een klein meertje, is de Gezaagde 
Waterdoosschildpad (Pelusios sinu
atus). Ruim tien diere n bewoonden een 
modderig watertje van ongeveer 
I Ox200 m, met s lechts in een ondiep 
deel ee n kleine rietkraag. Nauwelijks 
twee maande n later was het meer ech
ter, dankzij de goede regens van dit j aar, 
uitgegroeid tot vele malen de oorspron
kelijke grootte, en werden zelfs bomen 
aan de rand van het meertje door her 
water overspoe ld! Tijdens die s ituatie 
zaten de dieren vaak in een soort ' lagu
ne', waarin een stroompje uitmondde. 
Een dier werd op een koele regenachti
ge dag half uit het water op ecn zand
strandje gevonde n, met kop en poten in
getrokken. Tijdens zonnige dagen kon 
men de die ren met uitgestrekte kop en 
poten, afzonderlijk zonne nd op stene n 

Foto: Y. Loehr 
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of zandstrandjes zien. Het water van het 
meer dient als drinkplaats voor vee, en 
droogt in het droge seizoen vrijwel ge
heel uit. Dit maakt het voorkomen van 
deze soort hier des te vreemder, gezien 
het feit dat algemeen wordt aangeno
men dat Pelusios sinuatus slechts per
manente, ruime wateren bewoont 
(BRANCH, 1990; Broadley. pers. med.). 

GEBIED 2, 'VLAK' LAND ZONDER 
KOPJES 
In het gebied zonder kopjes bevindt 
zich ook het bewoonde deel van het 
Matopos Research Station. Omdat ik 
daar in de regel de nacht doorbracht, 
was het hier ook mogelijk om er een 
aantal nachten op uit te trekken om 
nachtactieve dieren te zoeken. Met een 
schijnwerper in de hand liep ik over de 
wegen, in de hoop 'iets' tegen te ko
men. De zogenaamde 'baboonspiders' 
(hard rennende spinnen met het formaat 
en uiterlijk van een flinke muis) heb ik 
altijd wei gezien. De vele soorten 
nachtactieve slangen die in het gebied 
zouden moeten voorkomen waren min
der makkelijk te traceren. Enkele me
ters van een huis vond ik op een klin
kerpad een Gewone Eierslang, 
Dasypeltis scabra. Dit dier vluchtte 
langzaam een laag struikje in. Op het 
huis bleek een Bibron 's Gekko (Pachy
dactylus bibroni) te Ieven. Als geduren
de regenachtige nachten grote zwermen 
gevleugelde termieten op het Iicht van 
het huis afkwamen, kon ik zien hoe 
deze soort zich onder een overhangend 
dakdeel te goed deed aan de insecten. 
lets verder van de dichtstbijzijnde be
woning trof ik de Heraldslang ( Crota
plwpeltis hotamhoeia) aan. De grotc 
hoeveelheid kikkers en padden die ac
tief is in het regenseizoen. zal waar
schijnlijk een belangrijk deel van het 
voedsel van de slang uitmaken. 
Ook overdag werden in het bewoonde 
deel slangen waargenomen. Op een be-

wolkte, regenachtige middag signaleer
de ik een Kaapse Duizendpooteter 
(Asparallactus capensis). Een tweede 
exemplaar van deze kleine soort, waar
van de kop was ingeslagen, vond ik in 
de buurt van een nabijgelegen dorpje. 
De eerste reactie van een groot deel van 
de lokale bevolking bij het zien van een 
slang is helaas nog altijd deze direct te 
doden. Na een Iichte bui in de namid
dag, vond ik de volgende ochtend op 
een zandweg in het bewoonde deel een 
Schlegel's Blinde Slang (Typhlops 
schlegelii mucroso). Voorts zag ik nau
welijks meer dan een glimp van een 
Gestreepte Skaapsteker (Psammophy
lax tritaeniata) en een Boomslang 
(Displwlidus typus). De eerste soort in 
de brede rietkraag naast een klein meer
tje, de tweede verticaal (ondersteboven) 
tegen een boomstam hangend, waarop 
ik ook regelmatig Agama a. atricollis 
aantrof. 
Naast Agama a. atricollis en Mabuya 
.\·triata wahlbeJ:~ii, bleek ook de 
Geelkeelschildhagedis (Gerrhosaurus 
.flavigularis) een uitgesproken voorkeur 
aan de dag te leggen voor bewoonde ge
bieden. In onbewoonde gebieden werd 
sporadisch een exemplaar van deze 
soort gevonden, terwijl in wegbermen 
en rond huizen grote aantallen dieren 
huisden en vaak om de twee meter een 
exemplaar te vinden was. Zelfs het 
heetst van de dag werd door de dieren 
zonnend doorgebracht. om bij versto
ring met veel geritsel een nabijgelegen 
hoi onder een steen of stronk in te 
schieten (maar daaruit weer snel tevoor
schijn te komen). 
Een soort die nauw verwant is aan 
Gerrlwsaurus .flavigularis is de Zwart
streepschildhagedis ( Gerrlwsaurus ni
grolineatus). Deze twee soorten lijken 
uiterlijk sterk op elkaar. maar het is 
vooral het gedrag en de habitatvoorkeur 
dat de soorten onderscheidt. Zag ik de 
eerste soort voornamelijk in de directe 
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nabijheid van mensen, de tweede (gro
tere) soort vond ik aileen op ruime af
stand. G. nigrolineatus trof ik in holen 
aan op meer open grasvlaktes, waar de 
dieren veel sneller hun toevlucht in 
zochten dan dat bij G. jlavigularis het 
geval was. Bovendien duurde het veel 
Ianger voor de dieren weer uit het hoi 
tevoorschijn kwamen. In een geval 
schuilde een dier in een hoi, waamaast 
nog verscheidene andere holen zicht-

Soorten reptielen zoals deze werden gevonden in Zimbabwe (Z) en 
Zuid-Afrika (ZA) van november 1995 tot en met maart 1996. 

Schildpadden 
Geochelone pardalis z 
Kinixys spekii z 
Pelusios sinuatus z 

Hagedissen 
Agama acu/eata armata z 
Agama aculeata atricol/is z 
Agama ki rkii z 
Chamaeleo dilepis Z,ZA 
Cordylus rlwdesianus z 
Gerrlw.murus jlavigularis Z,ZA 
Gerrlw.murus nigrolineatus z 
Gerrhosaurus validus validtts Z,ZA 
Helioholus luguhris ZA 
lclmotropis squamu/osa z 
Lygodacty/us capensis capensis Z,ZA 
Mabuya /acertifonnis z 
Mabuya quinquetaeniata margaritifer Z,ZA 
Mahuya striata striata Z,ZA 
Mahuya striata wah/hergii z 
Mabuya \•aria z 
Nucras taeniolata omata z 
Pachydacty/us bihroni z 
Platysaurus imennedius rlwdesianus Z,ZA 
Platysaurus imennedius .mhniger z 

Slangen 
Asparallactlls capensis z 
Crotaplwpeltis hotamhoeia z 
Dasypeltis scabra z 
Displwlidus typus z 
Psammophis jallae(?) z 
Psammophis .mhtaeniatlls suhtaeniatlls('!) z 
PsammophylcLr: tritaeniata ZA 
Pseudaspis canis z 
Python sebae z 
Typh/ops sch/egelii mucro.\·o z 
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baar waren. Het was echter niet duide
lijk of het hier een hoi met meerdere in
en uitgangen betrof. In twee naast el
kaar gelegen graslanden, die gedurende 
een lange tijd met een verschillende in
tensiteit door vee begraasd waren, bleek 
G. nigrolineatus wei in het (meer open) 
zwaar begraasde gebied voor te komen, 
en niet in het Iicht begraasde. Ook de 
Sierzandveldhagedis (Nucras taeniola
ta ornata) bleek aileen in het zwaar be
graasde gebied voor te komen. Deze 
laatste soort zag ik in het begin van het 
regenseizoen gravend op open stukken 
bodem, om vervolgens met hoge snel
heid naar een struikje of ondiep holletje 
te rennen om te schuilen voor de zon. 
Vanaf half december waren echter nog 
maar enkele individuen waameembaar. 
De dieren doen zich gedurende korte 
tijd tegoed aan de grote hoeveelheid 
vliegende termieten die dan aanwezig 
zijn, om hier vervolgens de rest van het 
jaar op te teren (Broadley, pers. med.). 
In een nabijgelegen 'weiland' dat onder 
een dusdanige begrazingsdruk te lijden 
had gehad, dat vrijwel de hele bodem 
nog slechts bestond uit kale rode 
grand, zag ik naast N. t. ornata ook 
de Grondagame (Agama acu/eata ar
mata). In dit gebied bewoonden de die
ren met kleine rotsen bezaaide delen. 
's Ochtends werden de stenen ge
bruikt om te zonnen, waarbij de die
ren zich bij gevaar plat tegen de basis 
van de rotsen drukten of zich schuil 
hielden in een spleet. lndien dit niet 
voldoende afweer bleek te zijn, wa
ren de dieren ook zeer wei in staat flink 
van zich af te bijten. In het dicht 
met grassen bedekte Iicht begraasde 
gebied heb ik een Flapnekkameleon 
(Chamaeleo dilepis) waargenomen op 
een zwaar bewolkte koele dag. Het 
dier liep over een prikkeldraadafras
tering die voor het onderzoek werd ge
bruikt, en had dus niet veel moge
lijkheden om zich te verstoppen. Deze 
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soort zag ik later ook nabij de 
huizen op het bewoonde deel van het 
Matopos Research Station. 

OMGEVING MUTARE 
De dagen rand kerst en oud en nieuw 
heb ik doorgebracht in de plaats Mutare 
in de 'Eastern Highlands'. Deze plaats 
is de poort tot het berggebied ten noor
den, oosten en zuiden van de stad. In 
vergelijking met de rest van Zimbabwe 
is het klimaat er relatief koel en vochtig, 
met gemiddelde maximumtemperatu
ren van 24°C (januari) tot I5°C (juli), 
en een gemiddelde regenval van 700 tot 
1000 mm. Dit zijn gegevens voor 
Nyanga, 80 km ten noorden van Mutare 
(anoniem, ongedateerd). Op deze plaats 
is het ook zekerder dat een groat deel 
van de gemiddelde regenval ook daad
werkelijk valt, en de neerslag valt er 
eerder in een dagenlange (soms weken
lange) motregen dan in een paar on
weersbuien. Het gevolg is dat de vege
tatie er geheel anders oogt dan op 
andere plaatsen. Op de hellingen bleken 
veel breedbladige bomen een dicht bos 
te vormen, en door de vaak aanwezige 
mist gedijen ook een groat aantal epify
tisch groeiende orchideeen uitstekend. 
De gemiddelde minimumtemperatuur 
ligt er tussen II oc in januari en 4 oc in 
juli (gegevens voor Nyanga; anoniem, 
ongedateerd ). 
Hoewel de directe omgeving van 
Mutare niet echt rotsachtig is, is er een 
rotsheuvel aan de rand van de stad uit
geroepen tot reservaat. Murahwa's Hill. 
Op de rotsen van deze 'Hill' werd, bui
ten een grate troep bavianen, de hage
dissencombinatie Agama kirkii-Ma
buya quinquetaeniata margaritifer-Pia
tysaurus intermedius rlwdesianus (in
clusief enkele juvenielen) gevonden, 
die ook in het Matopos-gebied aanwe
zig was. Op de top van de heuvel, waar 
grate steenplaten elkaar overlappen, 
trof ik weer Gerrlwsaurus v. validus 

aan. Op een rotsformatie buiten de 
'Hill', tegen een steile helling, vond ik 
een hagedissensoort die eigenlijk ge
acht wordt op de bodem te Ieven. Ik zag 
er enkele individuen van Agama acu/e
ata armata, zonnend op de rotsen. 
Op de gemeentelijke camping bleek 
Agama a. atricollis op de met orchi
deeen begroeide bomen te Ieven, en di
rect in de berm van de hoofdweg van 
Mutare naar Harare leefden grate aan
tallen Gerrhosaurus flavigularis en 
Mabuya varia. De meest opvallende 
cultuurvolger in dit gebied was echter 
zonder twijfel Lygodactylus c. 
capensis. Elke lantaarnpaal in de stad 
was bezet door een stel van deze hage
dissen! Ook op de bomen op de hellin
gen random Mutare was de soort rijker 
vertegenwoordigd dan in het Matopos
gebied het geval was. en op een toilet
gebouwtje op de camping leefde de 
soort zij aan zij met de (nachtactieve) 
Pachydacty/us bibroni. Van deze laatste 
soort werd overigens door enkele plaat
selijke bewoners beweerd dat een beet 
van het dier even gevaarlijk (giftig) was 
als een slangenbeet. In de stad Mutare 
vond ook de Gestreepte Skink (Mabuya 
striata striata) een geschikte leefomge
ving in de vorken van bomen langs de 
weg. Zoals eerder vermeld trof ik deze 
ondersoort veel meer aan in bomen dan 
de (in het Matopos-gebied voorkomen
de) ondersoort wahlbet:~ii. Veelal zag ik 
twee dieren tezamen in een boom, en 
soms ook jonge dieren in een boom sa
men met volwassen exemplaren. 
Vanuit Mutare heb ik twee dagtochten 
ondemomen, een in noordelijke en een 
in zuidelijke richting. De noordelijke 
tocht leidde via de weg langs 
Penhalonga naar de Smallbridge Dam. 
waar ik random het meer naar reptielen 
heb gezocht. Aanvankelijk leken aileen 
Mabuya varia (in de wegberm) en 
Lygodactylus c. capensis (op de paaltjes 
van de vangrail) aanwezig, maar uitein-
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delijk vond ik een rotsformatie met nog 
andere soorten. Wederom was de be
kende combinatie van hagedissen aan
wezig, aileen was deze keer de kop van 
de Agama kirkii niet oranje maar geel 
van kleur. Een tweede verschil was dat 
ik slechts een jong exemplaar Mabuya 
quinquetaeniata margaritifer heb ge
zien. In de aanwezige rotsspleten leefde 
een kolonie Gewone Platte Hagedissen 
(Piatysaurus intermedius subniger). 
Alhoewel nooit twee volwassen manne
tjes samen in een schuilplaats werden 
gevonden, was dit wei het geval bij jon
gere mannen. Verder was het grote aan
tal vrouwelijke en juveniele dieren op
vallend. Het geheel resulteerde bij 
nadering in een massa van over de, vrij
wel horizontale, rotsplaat wegrennende 
hagedissen, die in enkele spleten weg
doken. Aan de rand van deze rotsplaat, 
tussen enkele losse stenen, was de 
Zi mbabwe-gordelstaarthagedis (Cordy
lus rhode sian us) te zien. Het betrof hier 
slechts een dier, met een afgebroken 
staart. Ondanks een intensieve zoekac
tie in de directe omgeving, werden geen 
andere exemplaren gevonden. Deze sa
menleving van hagedissen was overi
gens gesitueerd op een kleine rotsfor
matie, die schijnbaar ge"isoleerd lag van 
andere formaties door uitgestrekte pro
ductiebossen (Pinus). 
De zuidelijke trip vanuit Mutare ging in 
de richting van Chipinge, waarbij ik een 
zijweg ben ingeslagen (Chitora Road) 
die uitkwam bij een school en een poli
tiebureau (in 'the middle of nowhere'). 
Achter het politiebureau bevond zich 
een kopje dat bestond uit vrij grove rot
sen, dat ik heb afgezocht. Wederom trof 
ik er 'de combinatie' (Agama kirkii 
weer met oranje kop ). Tussen enkele 
grote steenplaten werd ook hier Ger
rhosaurus v. validus waargenomen, en 
meer onderaan het kopje, tussen een 
vrij groat aantal borneo Gerrhosaurus 
flavigularis. Eveneens tussen de stenen 

in het bos, leefde Mabuya varia samen 
met de hier veel op lijkende Bronzen 
Rotsskink (Mabuya /acertiformis). Op 
de stammen van de meer vrijstaande 
bomen zag ik Agama a. atricol/is. 
Onderaan het kopje bevond zich een 
droge rivierbedding, gevuld met een 
dikke laag dood blad en overschaduwd 
door de borneo. In deze rivierbedding 
deden twee Kinixys spekii zich te goed 
aan daar groeiende paddestoelen. 
Vervolgens bleek dat de dieren de tijd 
van het jaar beschouwden als parings
tijd, want het mannetje ondernam enke
le paringspogingen, waarop het vrouw
tje zich verborg onder een struik. In de 
wegbermen tenslotte, en op zanderige 
hellingen op het kopje, vond ik de 
Gewone Ruwschubhagedis (lchno
tropis squamu/osa). Het gedrag van de 
dieren (hard rondrennen op zoek naar 
prooi en afkoelen in de schaduw van 
lage struikjes) was identiek aan dat van 
Nucras taeniolata ornata. 

ZUID-AFRIKA 
Begin februari heb ik gedurende enkele 
dagen een uitstapje gemaakt naar Zuid
Afrika. In de plaats Messina in Noord
Transvaal verbleef ik op een camping, 
van waaruit ik een aantal dagtochten in 
de omgeving heb ondernomen. Messina 
is gelegen in het 'lowveld', wat onder 
andere inhoudt dat de zomertemperatu
ren erg hoog kunnen zijn; de ondervon
den temperatuur van ongeveer 40°C 
bleek nog aan de lage kant te zijn! De 
gemiddelde minimum- en maximum
temperatuur in januari zijn resp. 25°C 
en 32°C, en in juli I I oc en 25°C 
(RICHTER, 1983) . Hoewel de jaarlijkse 
regenval nogal Iaag is (gemiddeld 340 
mm), oogt het plaatsje groen door de 
zeer veel toegepaste irrigatie. Buiten de 
'bewoonde wereld' maken vooral een
jarige kruiden en grassen, samen met 
een aantal Acaciasoorten en vele 
Baobabs (Adansonia digitata) de vege-
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tatie uit. Bovendien staan er e nkele suc
c ulenten (A loe, Hoodia). In februari 
1996 was het gebied bijzonder groen, 
door de goede regens van dat jaar. 
Direct langs de weg tussen de camping 
en Messina kon ik al enkele hagedissen 
waarnemen. Onderaan tegen de stam 
van de vrij g ladde bornen leefde 
Lygodactylus c. capensis, en in de vor
ke n van deze lfde bomen zat Mabuya s. 
striata. Deze laatste soort bewoonde 
eveneens de palmbomen langs de weg. 
waar geschuild werd in de scheden van 
afgevallen bladeren. Meestal was er een 
dier per boom te zien, maar soms oak 
een ste l of een adult met enke le jonge 
individuen. Op de grond, aan de rand 
van ka le e n met graspollen bedekte ge
bieden, kon men talloze Bushveldhage
di ssen (Heliobo/us lugubris) aantreffen. 
Zowel jonge als volwassen dieren zoch
ten 's ochtends naar voedse l tussen de 
pollen en het straatafval. om bij de mid
daghitte te schuilen in de schaduw van 
de borneo. Drinkwater voor de dieren 
was op deze plek ruimschoots aanwe-

Pelu.vio.v .vinumu.v (Three Sisters. Matopos Research Station). 
Foto: Y. Loehr 
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zig, in de vorm van de continu water 
transporterende irrigatieslangen bij de 
bomen. Aan de rand van een tuin heb ik 
's middags een groat exemplaar Cha
maeleo dilepis gezien. 
Tussen Messina en het plaatselijke golf
terrein bevi ndt zich een kopje, dat vaak 
door mensen wordt beklomme n, gezien 
de hoeveelheid afval die er lag. 's 
Ochtends zag ik hier Platysaurus inter
medius rhodesianus, samen met Ger
rhosaurus v. validus en Mabuya quin
quetaeniata margaritifer. De Gerrho
saurus bleek hier in een hogere dicht
heid voor te komen dan in Z imbabwe 
het geval was, en oak heb ik een schit
terend getekend jong exemplaar gevon
den. Dit dier bewoonde een (verticale) 
spleet in een rotsblok, en was aanzien
lijk minder schuw dan de volwassen 
dieren. Wanneer de temperatuur zijn 
maximale waarde bereikte, trokken aile 
dieren zich terug in de schaduw, zonder 
echter inactief te worden. lk kon zie n 
hoe een mannetje Platysaurus parings
pogingen ondernam door onder heftig 
kopschudden in de achterpoten en 
staartworte l van een vrouwtje te bijten, 
waarna het dier probeerde het vrouwtje 
te bestijgen. Oak was te zien hoe een 
Mabuya een dade (witte) vlinder vond 
e n deze in zijn geheel opat. 
Enige tientallen kilometers van 
Messina verwijderd ligt het plaatsje 
Tshipise, dat hoofdzakelij k bestaat uit 
een groat vakantieoord. Onderdeel van 
het oord vormt echter een natuurreser
vaat (Honnet Nature Reserve), dat ik 
heb bezocht in de hoop er de Tropische 
Gordelstaarthagedis (Cordylus tmpi
dosternum jonesi) aan te treffen. Bij het 
zoeken tussen het hout en de bast van 
dade bomen waar deze soon geacht 
wordt zich schuil te houclen (B RANCH, 
1990; Broad ley, pers. med. ), werd een 
aantal enorme schorpioenen gevonclen, 
maar de hagedi ssen bleven onvindbaar. 
Het reservaat , dat niet erg druk bezocht 
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leek, bestaat uit een vlak deel begroeid 
met Baobab, Acacia en Mopaniebomen 
(Colophospermum mopane), een zand
duin-deel hoofdzakelijk begroeid met 
lage struikjes, en een rotsachtige heu
vel. Vanwege het feit dat het reeds laat 
op de dag was, kon ik slechts de voet 
van de heuvel afzoeken, waarbij maar 
weinig dieren te vinden waren door de 
inmiddels zeer hoge temperatuur. Op de 
stevige hellingen van de zandduinen 
waren echter wei talrijke holletjes te 
zien, die gebaseerd op de hoeveelheid 
sporen in de nabijheid toe zouden kun
nen behoren aan Blaffende Gekko's 
(Ptenopus garrulus garrulus ). Tussen 
de rotsen zag ik, in de schaduw, 
Mabuya varia, M. quinquetaeniata 
margarit{fer en Gerrlwsaurus v. vali
dus. Van de laatste soort trof ik ook op 
deze locatie enkele jonge exemplaren 
aan, waarbij in een geval twee dieren 
een steenspleet deelden. 

WOORD VAN DANK 
Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar de me
dewerkers van de zoOiogische afdelingen van 
het Mutare Museum in Mutare en het Museum 
of Natural History in Bulawayo, en naar D. 
Broadley in Bulawayo, voor het beschikbaar 
stellen van informatie over de vindplaatsen 
van talloze soorten reptielen in de omgeving. 
De heer Broadley wit ik bovendien bedanken 
voor de (snelle) determinatie van enkele soor
ten aan de hand van dia's. Verder dank ik 
Wim Dijkman en (vooral) Kees Goedegebuur 
voor het geduld dat zij (als niet-reptielenlief
hebbers) hebben opgebracht bij ons gezamen
lijke verblijf in Zimbabwe. Dyana van Dijk en 
Henk Zwartepoorte tenslotte, ben ik dank ver
schuldigd voor het doorlezen en verbeteren 
van het manuscript. 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
ZIMBABWE AND SOUTH AFRICA 
From November 1995 to March 1996 I visited 
Zimbabwe and South Africa. Several geogra
phical, geological, climatic and floristic char
acteristics of the areas are described. The Ma-

topos area southwest of Bulawayo (Zimbab
we) was most intensively studied. In rocky 
parts of this area an assemblage of lizards was 
found, which was also found in other sites that 
were visited, composed of Agama kirkii, 
Platy-saurus intermedius rhodesiamts and 
Mabuya quinquetaeniata margaritifer. 
Especially in inhabited areas Agama a. atri
collis, Mabuya varia, Gerrlwsaurusjlavigula
ris and Mabuya striata wahlbergii were obser
ved. Furthermore L_vgodactylus c. capensis, 
Gerrhosaurus v. wllidus, Psammophis spec., 
Heliobolus lugubris, Chamae/eo dilepis, Kini
xys spekii, Peliosus sinuatus, Pseudaspis ca
nis (dead) and Python sebae (dead) were seen. 
In areas with less rocks, apart from several of 
the species that also were encountered in roc
ky areas, Gerrlwsaurus nigrolineatlls. Pach.v
dactylus bibroni, Nucras taenio/ata ornata, 
Agama aculeata armata, Typhlops schlegelii 
mucroso, Psammophylax tritaeniata, Displw
lidus typus, Dasypeltis scabra, Crotaplwpeltis 
lwtamboeia and Asparallactus capensi.\· were 
found. In the area near Mutare. the assem
blage of lizards was found again. together with 
Gerrhosaurus 1'. l'{l/idus, Gerrlwsaurus flavi
gularis, Agama a. acu/eata, Agama a. atricol
lis, L_vgodactylus c. capeusis. Paclrydactylus 
bibroni, Mabuya varia and Mabuya s. striata. 
North of Mutare, also Platysaurus imermedius 
subniger and Cordylus rlwdesianus were ob
served, whereas south of the city also Mabuya 
/acertifonnis, lclmotropis squamulo.m and 
Kinixys b. belliana were seen. In North 
Transvaal (South Africa) Mabuya s. striata, 
Mabuya quiquetaeniata margaritifer, 
Lygodactylus c. capensis, Heliobolus lugu
bris, Chamaeleo dilepis, Platysaurus interme
llius rhodesiamts and Gerrhosaurus 1'. validus 
were found near the town of Messina. 
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Slangen van Portugal (9): de Spaanse 
Ringslang (Natrix natrix astreptophora) 

BESCHRIJVING 
De Spaanse Ringslang is een grote, 
sterke waterslang waarvan de vrouwtjes 
Ianger dan I ,5 m worden. De kop is be
duidend breder dan de rest van het li
chaam. De lichaamsschubben zijn ge
kield. De grote ogen hebben een ronde 
pupil. De ondersoort onderscheidt zich 
van de andere acht Euraziatische onder
soorten (N. natrix natrix. cetti. corsa, 
helvetica, persa, schweizeri, sicula. 
scutata) door de bruine iris, het ontbre
ken van de geel/oranjerode zwart om
rande halvemaanvormige vlek achter 
het oog bij volwassen dieren en de be
scheiden lichaamstekening die meestal 
slechts bestaat uit slordige rijen vlekken 
op een olijfkleurige, grijze of grijsblau
we ondergrond. De zwarte vlekken vlak 
achter de halvemaanvormige vlek blij
ven vaak, ook nadat de gele jeugdkleur 
verbleekt is, zichtbaar. De bovenlip
schubben zijn lichtgekleurd. 
Onderzoek van enige omvang aan 
Iberische exemplaren is niet gedaan. Bij 
de Midden- en Noord-Europese vorm 
zijn zeven bovenlipschilden aanwezig 
waarvan de derde en de vierde het oog 
raken. Achter het oog zitten drie posto
culaire schubben. In tegenstelling tot 
Natrix maura is er maar een preoculair. 
Op het midden van de rug liggen 19 
dorsale schubben. Het aantal buik
schubben (ventralia) varieert van 153 
tot 193. Er zijn 49 tot 88 subcaudale 
schubben aan de onderzijde van de 
staart. 

VOORKOMEN 
N. 11. astreptoplwra komt aileen voor in 
Noordwest-Afrika en op het Iberisch 
Schiereiland. In Portugal komen ze 

Zijaanzicht van de kop van Natrix natrix 
astreptoplwra en Natrix maura (naar CRESPO 

& SAMPAIO, 1994). In de tekeningen is het ver
schil tussen post- (achter het oog) en preocu
lairen (voor het oog) goed te zien. 

vooral voor in het noorden en in berg
achtige gebieden vooral in de hager ge
legen delen. Ten zuiden van de Rio Tejo 
worden ze zelden gevonden (MALKMUS, 
1995). De belangrijkste vindplaatsen 
liggen in de bergen ten noorden van de 
Rio Douro. Ze komen voor vanaf de 
kuststreek tot op 1500 m in de Serra da 
Estrela (HOPKINS, 1974 ). In de Spaanse 
Sierra de Gredos kunnen we ze tot 2200 
m hoog tegenkomen (LIZANA et al, 
1988). 

HABITAT 
De Spaanse Ringslang is minder aan 
water gebonden dan de Adderringslang, 
N. maura. Hoewel ze wei in aile water
rijke gebieden voorkomt, is de popula
tiedichtheid, vooral in bewoonde gebie
den (in vergelijking met N. maura) 
laag. In tegenstelling tot N. maura komt 
ze in Portugal aileen voor in de buurt 
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van beken en dergelijke die het hele jaar 
water bevatten. Ze schijnen een voor
keur te hebben voor beken met diepe 
kolken met zonneplaatsen en een dichte 
oeverbeplanting. In Portugal Ieven ze 
naast vrijwel aile daar voorkomende 
soorten amfibieen. Aan reptielen vin
den we in hun habitat Beekschildpad
den (Mauremys leprosa), Hazelwormen 
(Anguis .fragilis), Spaanse Smaragdha
gedissen (Lacerta schreiberi), Adder
ringslangen (Natrix maura), Gladde 
Slangen (Coroneila austriaca, Coronel
la girondica) en Wipneusadders (Vipera 
latasti). 

GEDRAG 
Afhankelijk van het klimaat ter plaatse 
zijn ze tussen oktober/november en fe
bruari/april in winterslaap. In de rest 
van het jaar zijn ze overdag actief. 
Gedurende de zomer komen ze ook in 
de schemering en in de vroege nachtuit 
hun schuilplaats. Naarmate de tempera
tuur van het water stijgt (vanaf mei), 
zwemmen ze meer. Om op te warmen 
kli mmen ze regelmatig (tot wei twee 
meter hoog) in struiken om te zonnen. 
Over het voortplantingsgedrag van 
Portugese dieren zijn amper gegevens 
voorhanden. In Spanje zijn paringen ge
zien in het voorjaar en in de herfst 
(SALVADOR, 1985). Naar gelang de leef
tijd leggen de vrouwtjes 6 tot I 05 

(meestal echter niet meer dan 50) eieren 
op plaatsen die N. maura ook gebruikt. 
GALAN & FERNANDEZ ( 1993) beschrij
ven een gemeenschappelijke legplaats 
in Galicie. Na 40 tot 75 dagen komen de 
145 tot 220 mm lange jongen in augus
tus/september uit. 
Bij bedreigingen beschikt de Spaanse 
Ringslang over een breed spectrum aan 
gedragspatronen die veelal sterk doen 
denken aan die van Adderringslangen. 
Als hetlukt om het water in te vluchten, 
zoeken ze snel zwemmend een schuil
plaats in de oever of duiken ze diep weg 
in het water. Lukt di t niet dan gaan ze 
dreigend tongelen, sissen, platten hun 
lichaam af, Iaten een verbrede kop zien 
en plaatsen schijnstoten. Gevangen die
ren scheiden een stinkende substantie af 
uit hun anaalklieren (vaak vermengd 
met poep) en ze kotsen soms hun maag
inhoud uit. Ook 'doodhouden' (zoals 
bij vee! andere Midden-Europese slan
gen) komt voor (MALKMUS, 1989). Een 
bij Mirandela gevangen slang draaide 
zich op zijn rug, opende zijn bek half en 
liet zijn tong naar bui ten hangen. Zo 
bleef ze enkele minuten liggen. 

YO EDSEL 
De voedseldieren die de Spaanse 
Ringslang eet zijn min of meer dezelfde 
als die Natrix maura eet (GARZON, 
1974). Helaas zijn er geen gegevens 
over maaginhouden van N. 11. astrep
tophora bekend. Mogelijkerwijs zijn 
vissen belangrijkere voedseldieren voor 
Spaanse Ringslangen dan voor Adder
ringslangen. 
Ook de predatoren van Spaanse Ring
slangen zullen waarschijnlijk dezelfde 
zijn als de predatoren van Adderring
slangen. 

TERRARIUM 
In de literatuur heb ik geen gegevens 
gevonden over het houden van Spaanse 

Narrix 11a1rix asJreploplwra in 'doodshoudi ng'. Foto: R. Malkmus Ri ngslangen in een terrari um. 
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Kop van een Natrix natrix tWreptophora. Rio C6a (Quadrazais). Foto: R. Malkm us 

BEDREIG INGEN 
Ook bij de Spaanse Ringslang zijn met 
name de ingrepen van de mens in het 
ecosysteem, sinds de toetreding van 
Portugal tot de EU in 1986, bedreigend. 
Yooral ingrcpen in de waterbeheersing. 
het mechaniseren van de landbouw en 
het toenemen van de wegenbouw met 
een toenemende verkeersdrukte hebben 
een negatier effect op de ringslangen
populaties. 

SNAKES OF PORTUGAL (9): NA TRIX 
NATRIX ASTREPTOP!-IORA 
The Iberian Grass Snake is t:haracterized, in 
contmst to the other Eurasian subspecies. by a 

Habi tat van Nmrix natrix a.\·treptofllwra . Bovenloop van de Rio 
Cavaclo bij Montalcgrc. Foto: R. Malkmus 
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brown iris. and lack of yellow "half-moon" 
markings on the back of the head. It also has a 
less distinct pattern of black spots sprinkling 
the body. This subspecies occurs in the north
western part of Africa and on the Iberian pen
insula. lt is not very common in the northern 
parts of the peninsula and is also rare south of 
the Rio Tcjo. Hi bernati on is between 
October/November through February/ April. 
This snake remains active throughout the clay 
until early night during the summer. 
Copulations arc seen in spring and autumn. Up 
to I 05 eggs arc laid, and hatching occurs in 
August/September. The diet consists mainly 
of fish. amphibians and their larvae. 
Sometimes small mammals. birds and reptiles 
are taken for food. 
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Over ondersoorten van de 
Pityusenhagedis (Podarcis pityusensis) 
en de Balearenhagedis (Podarcis lilfordi) 

INLEIDING 
Sinds begin jaren zeventig houd ik de 
Europese hagedissen Podarcis pityu
sensis en Podarcis lilfordi. P. pityusen
sis heb ik voortdurend in dat tijdvak in 
terraria gehouden, P. li/fordi heb ik ai
leen in de beginperiode gehouden en 
wederom sinds enkele jaren. Aan deze 
laatste soort is moeilijker te komen om
dat ze uitsluitend op kleine eilandjes en 
rotsen rondom Mallorca en Menorca Ie
ven. Op die twee hoofdeilanden zelf 
ontbreken ze. Ze zijn daar mogelijk 
door de introductie door de mens van 
de Mutsslang (Macroprotodon cuculla
tus) uitgeroeid (SALVADOR, 1974, 
1986a,b). 
Op twee Baleareneilanden zijn juist 
weer hagedissen ingevoerd. Namelijk 
op Menorca een uit Sardinie afkomstige 
vorm van de Rui'nehagedis (Podarcis si
cula cetti) en de Brilhagedis (Podarcis 
perspicillata) uit Noordwest-Afrika. En 
op Mallorca is in het zuidwesten P. 
pityusensis ingevoerd. 

SOORTEN 
P. pityusensis is veel algemener dan 
P. li/fordi. P. pityusensis komt ook op 
de grotere eilanden lbiza en Formen
tera voor. Daar Ieven dan ook geen sian
gen. 
Het verschil tussen beide soorten on
derkennen is niet eenvoudig. P. li/fordi 
heeft dwarsgeteld over het lichaam 59-
91 dorsalia (rugschubben) en P. pityu
sensis heeft er 55-68 waarbij vooral de 
rugschubben richting staart wat gekield 
zijn (EISENTRAUT, 1950). De tekening -
voor zover aanwezig - is bij beide soar
ten ook ongeveer hetzelfde. 

ONDERSOORTEN 
Er zijn veel ondersoorten van beide soar
ten hagedissen beschreven. Deze komen 
uitsluitend op de genoemde eilanden 
met de daar omheen liggende eilandjes 
en rotsen voor. SALVADOR ( 1973) somt 
13 P. lilfordi- en 35 P. pityusensis-onder
soorten op. In B6HME ( 1986) worden 22 
P. li/fordi- en 23 P. pityusensis-onder
soorten door dezelfde auteur genoemd 
en MAYOL SERRA ( 1985) geeft er 22 
voor P. lilfordi en 39 voor P. pityusensis. 

TERRARIUM 
Het houden van deze sterke, doch on
derling zeer agressieve soorten, is niet 
zo moeilijk. Echter, twee mannetjes of 
twee vrouwtjes kunnen vanwege deze 
agressie niet bij elkaar gehouden wor
den. Ze kunnen slechts als paartje in een 
terrarium Ieven en zelfs dan klikt het 
niet altijd en moet er snel ingegrepen 
worden, anders maken ze elkaar af. Ik 
houd ze dus per paar in diverse terraria, 
grotendeels binnen, maar ook wei op het 
balkon. Doordat de terraria door hun 
plaatsing op het zuiden natuurlijk dag
licht ontvangen, ontstaat er een jaarcy
clus. In de koude maanden voor en na de 
winterslaap verwarm ik ze bij. Deze ver
warming wordt voor de winterslaap 
langzaam afgebouwd en na de winter
slaap weer langzaam opgevoerd. De 
winterslaap duurt twee maanden met als 
middelpunt 21 december. 
Vitaminen krijgen ze als een druppeltje 
AD3 (Dohyfral) in een klein bakje 
drinkwater en als Carmix via meelwor
men en krekels. Verder voer ik nog met 
regenwormen, miereneieren en sprink
hanen. Ook zijn ze gek op zoet fruit. 
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VELDWAARNEMINGEN 
AAN ONDERSOORTEN 
Ik heb twee keer de Pityusen bezocht, 
beide keren in oktober. De eerste keer in 
1983 heb ik twee weken op lbiza door
gebracht. Van daar uit heb ik twee keer 
een boottocht naar Formentera ge
maakt. De tweede keer in 1992 bezocht 
ik gedurende twee weken Formentera. 
Daar vandaan heb ik een uitstapje naar 
Ibizastad gemaakt. 
Op lbiza leeft P. pityusensis pityusensis, 
die volgens de literatuur (SALVADOR, 
197 4, 1986b) nogal variabel van kleur 
is. Bij Escana aan de oostkust van lbiza, 
dat ik in 1983 bezocht, komen twee vor
men voor. Dit is voora1 duidelijk te zien 
bij de mannetjes. De meest voorkomen
de vorm is van hoven grijsachtig groen 
met een zware zwarte tekening, de flan
ken zijn 1ichtbruin met vrij grote blau
we vlekken, en de buik is wit. De ande
re vorm heeft een heldergroene rug 
zonder veel zwarte tekening, bruinige 
flanken met kleine blauwe vlekjes, en 
een oranje buik. Beide vormen vond ik 
vaak op hetzelfde stapelmuurtje. De be
schrijving van de laatste vorm komt 
aardig overeen met die van P. pityusen
sis grossae van het eilandje Grossa dat 
een paar honderd meter van Escana ver
wijderd ligt. 
Bij lbizastad ligt aan de zeekant een 
stuk braakliggend land. Dit veld wordt 
omgeven door vestingmuren van de 
oude stad, modernere huizen en de zee. 
Hier heb ik in zowel 1983 als in 1992 
afwijkende hagedissen gevonden. De 
dieren zijn felgroen met een blal!we 
zweem op de rug. Deze kleur loopt door 
tot op de flanken en de buik is bij som
mige dieren oranje in plaats van wit. De 
dieren random de stad maar ook op 
muurtjes in de oude vesting zijn daaren
tegen grauwgroen en lijken op de on
dersoort P. p. pityusensis. De felgroene 
vorm lijkt veel op de ondersoort P. 
pityusensi.\· ratae die op het rotseilandje 

Ses Rates leeft dat vlakbij ten zuiden 
van Ibizastad ligt. 
In oktober 1983 ben ik twee keer per 
boot van lbiza naar Formentera geweest 
om de blauwgroene ondersoort te zoe
ken. Op de noordpunt, op een lange 
smalle landengte (Trocadores), gedeel
telijk bestaande uit kalk- en zanddui
nen, die richting Espalmador loopt, 
vond ik geen blauwgroene maar zand
kleurige hagedissen. In 1992 heb ik ver
der gekeken en het blijkt, dat meer naar 
het zuiden in de richting van de zoutme
ren de dieren steeds groener worden. 
Pas bij het bosachtige gedeelte kwam ik 
blauwgroene dieren tegen. Een zand
kleurige vorm werd P. pityusensis gru
eni genoemd en de groenige P. pityu
sensis subformenterae. Maar aile 
vormen en kleuren die op Formentera 
gevonden worden, behoren volgens 
SALVADOR & PEREZ MELLADO ( 1984) 
tot de ondersoort P. p. formellterae. 
Binnen dezelfde ondersoort komen, 
wellicht afhankelijk van de ondergrond, 
dieren met een verschillend uiterlijk 
voor. Of, anders gesteld, wellicht zijn 
tenminste een aantal van de ondersoor
ten eenvoudigweg kleurvormen, aange
past aan de ondergrond waarop ze Ie
ven. Op een klein rotseilandje zijn 
sommige taxonomen dan al snel ge
neigd er een ondersoort van te maken, 
en dat kunnen ze dan met enig recht 
doen, want een ondersoort is een geo
grafisch gebonden vorm. Aangezien ik 
echter kleurvormen van de hoofdeilan
den ken die toch wei heel sterk op som
mige ondersoorten gelijken, dringt zich 
het vermoeden op dat de soort P. pityu
sensis in staat is zich heel snel aan een 
ondergrond aan te passen, hetgeen on
getwijfeld haar overlevingswaarde ver
hoogt. Maar, om nu iedere kleurvorm 
als een aparte ondersoort te beschrijven, 
gaat toch wei wat ver, en bovendien 
draagt het niet bij tot begrip van de evo
lutionaire ontwikkeling van de soort. 
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Mannctjc van Podarcis piryusensis formellferae. 

De huidige situatie, met tientallen on
dersoorten, suggereert namelijk ten on
rechte een hagedi ssensoort d ie bezig is 
z ich in vele ric htingen Le ontplooien, 
terwij l de feitelijke verschillen tussen 
de vormen - en zelfs met P. lilfordi (zie 
Kruis ingen)- juist gering zijn . 

KRUIS INGEN 
In 199 1 heb ik door ruimtegebrek een 
mannetje P. lilfordi giglioli en een 
vrouwtje P. pityusensis f ormenterae bij 
e lkaar in een terrariu m geplaatst. Dit 
was overigens zonder bedoeling vooraf. 
Ze waren gewoon over. Maar na een 

Mannctjc van Podarcis lilfordi giglioli. Foto: N. Ross 
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Foto: N. Ross 

maand bleek er toch gepaard te zij n, het 
vrouwtje werd d ik en kort dam·na wer
den d rie eitjes gelegd. De eitj es werden 
bij ongeveer 29°C ui tgebroed waarbij 
ze na ongeveer zes weken ui tkwamen. 
Het bleken later drie vrouwtjes Le zij n 
die van be ide ouders kenmerken bad
de n. 
Het P. I. gigliolimannetje is vuil bruin, 
hee ft een zalmkleurige buik met een 
beetje g roenige g lans over de staart e n 
hij is vrijwel ongetekend. Het P. p. for
lltenteraevrouwtje is blauwgroen, 
zwaargetekend en heeft een wille bu ik. 
De jongen zij n lichtbruin. matig gete
kend en hebben een blauwgroene slaart. 
Na Lwee jaar waren de drie vrouwtjes 
volwassen. En deze maal wei met een 
vooropgezelte bedoeling, heb ik bij 
deze vrouwtjes d rie P. /i/fordimannetjes 
gezet, twee zwarte en een bruine . 
Zodoende drie koppeltjes in het totaal. 
Aanvankelijk g ing alles voorbeeldig, er 
vonden paringen plaats en cr wcrden 
drie legsels van elk d rie eiere n gelegd . 
Door een . Lelletje werden later nog eens 
d rie e ieren gelegd. Maar toen gi ng alles 
foul. Na elkaar g ingen twee vrouwtjes 
door nog onduide lij ke oorzaken dood. 
Een vrouwtje was nog vol met e ieren. 
Bovendien is er tijdens een interne ver-
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Dochter van een mannctje Podarcis lilfordi giglioli en vrouwtje Podarcis pityusensis fo rmen
terae. Fo10: N. Ross 

bouwing en verhui zing teveel water bij 
de eieren in de broedstoof gekomen. 
Dam·door zijn er elf van de twaalf ei
eren verloren gegaan. Uitcindelijk is er 
dus toch nog een j ong uitgekomen. 
waarvan de vader een zwart mannctje 
was. Dit j ong bleek in 1995 een vrouw
tje te zijn. De kleur is donkerbruin met 
een groene glans, blauwgroene staart, 
blauwe vlekjes op de Hanken en een 
blauwe keel. De buik is lichtblauw en 
de rugteken ing is ook nog aanwezig. 
Met dit dier hoop ik met de gewone 
zwarte P. li((ordi li((ordi verder te kwe
ken. 

DISCUSS IE 
Bij het bovcnstaande komen twee vra
gen naar voren. In de eerste plaats: is 
het aantal onclersoorten (vooral bij P. pi
tyusensis) wei gerecht vaardigd? Zoals 
bij de veldwaarnemingen at werd aan
gegeven. Ieven er verschillende typen 
naast elkaar en door elkaar. wei Iicht af
hankelijk van de ondergrond. lk voel 
mij gesterkt in de opvatting dater mo
gel ijk tevcel ondersoortcn beschreven 
zijn, aangezien ook de taxonoom 
SALVADOR ( I986a,b) het aantal oncler
soorten is gaan beperken. 
In de tweedc plaats, bestaan er welt wee 

Dochler van ccn vrouwtjc 'half" Podarcis /i(/iJrdi giglioli gckrui sl mel ecn zwart Podarcis I. lil
.fiJrdi-mannctjc. Fo10: N. Ross 
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soorten op de Balearen? Wanneer we de 
vele kleurverschillen even buiten be
schouwing Iaten, zijn er verschiJien in 
lichaamsbouw die bij beide soorten 
voorkomen. Zo zijn er slanke dieren 
met langere paten en tenen, die vooral 
klimmers blijken te zijn. Daarnaast zijn 
er plompere dieren met kortere paten en 
tenen die meer op de bodem Ieven. Bij 
P. pityusensis is mij opgevallen dat de 
dieren van lbiza slanker waren en lan
gere paten hadden dan die van 
Formentera. SALVADOR ( 1986b) noemt 
een verschil in relatieve pootlengte tus
sen dieren van eilandjes waar wei en 
geen predatoren voorkomen. Boven
dien komen er verschillen in darmleng
te voor, afhankelijk van het aandeel 
plantaardige kost in de voeding van een 
populatie (EISENTRAUT, 1950). Dit alles 
duidt, samen met de kleurvariaties die 
boven al ter sprake kwamen, op een 
soort die zich heel gemakkelijk aan lo
kale omstandigheden aanpast maar toch 
in essentie dezelfde blijft. 
De tekening van de soorten P. pityusen
sis en P. lilfordi is ongeveer gelijk. De 
beschubbing zou volgens de boeken 
verschiJiend zijn, maar feitelijk is er een 
flinke overlap. Bovendien blijkt dus dat 
de soorten kunnen kruisen met als re
sultaat fertiele jongen. Ook BISCHOFF 
( 1973) heeft met beide soorten gekruist, 
namelijk een P. pityusensis fonnen
teraemannetje met een zwart P. lilfordi 
lilfordivrouwtje. Hieruit werden twee 
jongen geboren, een mannetje en een 
vrouwtje. De kleur van deze dieren 
kwam ongeveer overeen met het 'drie
kwart' li(fordivrouwtje dat nu in mijn 
bezit is. Bischoff heeft er blijkbaar niet 
meer verder mee gekweekt. lk hoop 
echter nog wei verder te gaan met krui
sen om een beter inzicht in de verwant
schappen van deze hagedissen te ver
krijgen. 

ON THE SUBSPECIES OF PODARCIS 
PITYUSENSIS AND PODARCIS LILFORDI 
A number of the subspecies were studied over 
several visits to Formentera and lbiza. P. pityu
sensis pityusensis is found on lbiza. However, 
several animals of different colours were found 
not all of which conformed to the for that island 
described subspecies. Furthermore, on Formen
tera different forms of P. pit_vusensis.formeme
rae were observed. Three hybrids resulting 
from a cross between a male P. lilfordi giglioli 
and a female P. pityusensis .fonnenterae were 
born under terrarium conditions. These hybrids 
proved to be fertile, after mating with P. lilfor
di males these three females laid 12 eggs. Due 
to a number of circumstances only one egg 
hatched but a normal young was produced. The 
various fonns of P. pityusensis are found not 
only on small islets but also on the main is
lands. Their presence seems to be dependent on 
the substrate. The hybrids and the various 
forms of P. pityusensis on the main islands 
makes it questionable whether the classification 
of these animals into a great number of subspe
cies, or even into two species, is justified. 
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Ervaringen met in gevangenschap 
geboren wormsalamanders 
(Typhlonectes compressicauda) 

INLEJDING 
Injuli ' 94 zag ik in een aquariumhandel 
een aantal 'vers' ge"lmporteerde worm
salamanders. Tussen de volwassen 
exemplaren zwommen drie erg kleine 
dieren ra nd van ongeveer tien em. Bij 
navraag bleken ditjongen te zijn die ge
boren waren ka rt na aankomsl. 
Aangezien de winkelier noch de tijd, 
noch de kennis had ze op te kweken, 
kreeg ik uite indelij k deze drie diere n 
cadeau mee naar huis. Na enig opzoek
werk kwam ik erachter dat het 
Typh/onectes compressicauda waren. 

Pasgebore n j o ng met kieuwzakkcn. 
Foto: J. Ikeda 

Een kl uitjc 1:rphlonecres cmnpressicauda in 
een diercnwi nkel. Foto: H. Wall ays 

ORDE DER WORMSALAMANDERS 
(GYMNOPHIONA) 
Naast de twee amfibieenordes Urodela 
(salamanders) en Anura (kikkers en 
padden) bestaat er nag een de rde min
der geke nde orde namelijk de 
Gymnophiona (wormsal amanders). 
Door hun zeer verborgen levenswij ze 
zijn deze dieren vrij lang onbekend ge
bleven voor de wetenschap. Yoor terra
riumliefuebbers zijn ze dit e igenlijk nag 
steeds. Het is echter te danken aan de 
Amerikaanse herpetoloog Taylor dat de 
kennis omtrent deze orde zich in deja
ren zestig sterk venneerderde. Hij ont
de kre onder andere in Afrika en India 
een groat aantal nieuwe soorten e n 
breidde deze orde uit van I 17 to t 157 
soorten. Zijn boek 'The caecilians of 
the world ' (TAYLOR, 1968) is e igenlijk 
nog steeds een standaardwerk . De naam 
'caecilians' heeft er vooral in Ameri ka 
reeds toe gele id dat men de dieren om
schrijft als 'S ic ilian worms', wat uiter
aard reeds tal van misverstande n heeft 
opgeroepen bij terrariumhouders om
trent de oorsprong en heeft geleid tot 
claarui t voortvloeiende fouten in de ver
zorging van cleze dieren. 
De meeste wormsalamanders zijn grijs, 
maar er bestaan oak een aantal fraai ge
kleurde soorten zoal s de tota<tl gele 
Schistometopu111 thnmense of de blauwe 
Siphonops w mulatus die felle gele 
dwarsringen heert . De meeste wormsa
lamanders Ieven ondergronds. Het is 
dan ook niet verwonclerlijk dat over de 
levenswijze van deze dieren weinig be
kend is. Hel geslacht Typhlonectes is 
hierop (gelukkig) een uitzondering. 
Deze z ijn name lijk aquatiel, waardoor 
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de dieren gemakke lijker bestudeerd 
kunnen worden. De familie waartoe ze 
behoren (Typhlonectidae) noemen we 
m het Nederlands dan ook de 
Waterbewonende Wormsalamanders. 
Het genus Typhlonectes is afkomstig uit 
noordelijk Zuid-Amerika, de soort T. 
compressicauda komt voor in Frans 
Guyana. 

7:1plzlollectes compressicauda in het aquarium. Foto: H. Wall ays 
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BESCHRIJVING 
Als je de dieren oppervlakkig bekijkt 
denk j e al snel met een aal te maken te 
hebben. Ze worden ook onder die naam 
tussen tropische vissen naar Europa 
geexporteerd. De vergelijking met de 
aal is in feite zo gek nog niet. Bij beide 
is de huid glad en s lijmerig en de kleur 
is grij sblauw. In tegenstelling tot terres
trische (op her land levende) wormsala
manders ontbreken bij Typhlonectes de 
gevoelstentakels. Bij terrestrische soor
ten zitten deze tentakels ingeplant on
der de ogen. 
In tegenstelling tot de aal hebben 
wormsalamanders geen vinnen, niet op 
de kop, noch aan het staartuite inde. 
Ook is er geen kieuwopening aanwezig 
want deze dieren ademen door longen. 
Her staartuiteinde is van achteren ge
zien driehoekig. Hieraan heeft her dier 
zijn naam te danken. Aan de onderzijde 
ervan bevindt zich de typerende witte · 

vlek met de geslachtsopening. De clo
aca van de man is door een grote witte 
vlek omgeven, bij de vrouwtjes is die 
veel kleiner. Verder heeft het lichaam 
donkere dwarsringen, waardoor ze op 
een groot ui tgegroeide worm I ij ken 
(vandaar de naam wonnsalamanders). 
Ze worden maximaal 45 em lang. 

AQUARIUM 
Toen ik de drie dieren kreeg waren zij 
slechts enkele dagen oud. Bij de ge
boorte dragen de jongen op de achter
zijde van de kop twee wi tte kieuwen. 
Deze zien er uit al s witdoorzichtige 
plastic zakj es. Na enkele uren of dagen 
vallen deze af. De dieren schakelen dan 
op longademhaling over. Op de aan
hechtingspl aats van de kieuwen kun je 
nog enkele weken een typische witte 
ring zien. Mijn dieren bezaten deze wit
te ring nog toen ik ze kreeg. 
Deze dieren vereisen een verwarmd tro
pisch aquarium met een watertempera
tuur tussen de 25 en 30°C. Een goed fi l
tersysteem is aan te bevelen. Het is het 
beste om geen sterke verlichting te ge
bruiken, omdat deze dieren vooral ge
durende de schemering en 's nachts ac
tief zijn. Dat het gezichtsvermogen van 
deze dieren vrij slecht is, kan je zien als 
ze rondzwemmen. Ze zwemmen vrij 
voorzichtig langs de bodem (eerder 
glijdend), waarbij zij zich regelmat ig 
aan hi ndernissen stoten. Als dat ge
beurt, trekt de kop zich terug en kromt 
het voorste deel van het lichaam zich S
vormig. Daarna kjest de kop een andere 
richting en strekt het lichaam zich weer. 
Het achterlij f blijft t ijdens deze bewe
gingen ongeveer op dezelfde plaats. Bij 
een grote hindernis gebeurt het vaak dat 
zij er meerdere malen tegen botsen. 
De dieren graven ook graag in de bo
dem . In de natuur Ieven ze zelfs in ho
len Iangs de waterkant. Hiermee moet 
je dus rekening houden bij de plaatsing 
van de planten in het aquarium. Een 
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stuk PVC-pijp word! graag al s schuil
plaats gebruikt. lk houd de dieren sa
men met en ke le tropische vissen, o.a. 
Guppen en Pantsermeervallen (Corydo
ras sp.). De vissen worden niet aange
raakt, zelfs de jonge visjes nie t. 

YO EDSEL 
Als voedsel geef ik ze regenwormen, 
ge kookte v is fil et, gepelde garnalen, 
kle ine malse stukjes vlees, watervlooi
en en muggenlarven. Ook zouden forel
lenkorre ls aanvaard worden (PREISSER 
& HoFFMANN, 1991 ), maar dat probeer
de ik nog niet uit. Er moet op gelet wor
de n deze dieren gee n varkenslever te 
voederen: door spijsverteringssroornis
sen kunnen de dieren hieraan sterven 
(Ikeda, pers. med.). De dieren worde n 
twee tot drie maal per week gevoederd. 
Het is verbazingwekkend hoe sne l de 
dieren hun prooi weten te lokaliseren. 
Bij het voeren met gekookte brokjes vis 
blijken zij tel kens weer sne ller ter plaat
se te zijn dan de bode mbewonende 
meervallen (Corydoras sp.). Bij het ver
orberen van gra te regenwormen merkte 
ik ie ts merkwaardigs op. De dieren 
draaien zich, als ze eenmaal een worm 
beet hebben, razendsne l ra nd hun e igen 
as in een schroefbeweging. Dit gebeurt 
zo sne l dat hierdoor de beplanting los
gerukt word!. Bij een bevriend sala
mande rhouder, die deze dieren all anger 
houdt. werd een soortgelijk gedrag ge-

Tvphlonectes comtJressicauda cct ook garnalcn. Foto: H. Wallays 
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noteerd bij het voeren met diepvrieskui
kens . Door die draaiende schroe fbewe
ging konde n ze hiervan stukken af
scheure n. Het is waarschijnlijk dat deze 
dieren in de natuur grotendeels aaseters 
zijn. Een veronderste lling die nog ver
der onderbouwd word! doordat ze hun 
proo i duide lijk beter ruiken dan zien. 
De vergelijking met de aal is dus nog zo 
s lecht niet. 

KWEEK 
Mijn dieren zijn nog te jong om mee te 
kweken. Natuurlijk hoop ik we i dat dit 
in de toekomst gaat gebeuren. Met deze 
soort is al we i gekweekt, zonder dat 
hiervoor zelfs specia le voorzieningen 
werden getroffen (BILLO et al. , 1985; 
EXBRAYAT & DELSOL, 1985; KORBER, 
1987; MURPH Y et al. , 1977). 
T. compressicauda is levendbarend en 
zet tot zeven jongen op de wereld. De 
jongen kunnen over meerdere dagen 
gebaard worden. Belangrijk is wei om 
na de geboorte het water te verversen. 
De jongen ontlasten hun darmkanaal na 
de bevalling, wat in kle inere bakken 
wei tot sterke vervuiling kan le iden. 

SLOTOPM ERKINGE N 
De verzorg ing van deze dieren is vrij 
eenvoudig. Tach moet j e goed rekening 
houden met de vol gende zaken. 
Wormsalamanders zijn meeste rs in het 
ontsnappen. Eenmaal uit het aquarium 
drogen de diere n snel uit en sterven. 
Een goede afdekruit verijclclt nie t aileen 
ontsnappingen maar zorgt er Ievens ook 
voor dat de Iucht boven de bak tochtvrij 
en warm is, net zoals in hun natuurlijke 
omgeving. De cliere n hale n aan het wa
teroppervlak ade m, waarbij ze hun ne us 
net eventjcs boven het water uitsteken. 
Bij een koude en tochtige Iucht is de 
kans op een longaandoening groor. Dit 
kan dode lijk zijn. 
Let er bij een eventuc le aanschaf goed 
op dat de huid van de diercn g lanzend 
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en glad is. Dieren met witte puntjes of 
andere witte vlekken op hun lichaam 
(behalve aan de cloaca dan) kunje beter 
niet kopen. Deze zijn bijna zeker be
smet met een of andere schimmel. 
Andere dieren die ik eerder aanschafte 
en die er ogenschijnlijk goed uitzagen. 
stierven bij mij binnen een week aan 
een schimmelinfectie. De schimmel 
kwam uiteindelijk van binnenuit de 
mond naar buiten toe. Mede door de vrij 
hoge watertemperaturen kan een derge
lijke besmetting razendsnel gaan. Ik ge
bruikte voor die jonge dieren met goed 
gevolg 'Ichto-cell' van de firma HS
Products uit Nederland. Het betreft een 
schimmelwerend middel voor zoet- en 
zeewatervissen. Na een volledige wa
tervervcrsing werd het middel volgens 
de op het flesje aangegeven dosering 
toegediend. Een week later waren de 
dieren weer tiptop in orde. 
Deze wormsalamanders kunnen ook 
beter niet samengehouden worden met 
Afrikaanse Klauwkikkers (Xenopus 
sp.). De klauwtjes van deze kikkers 
kunnen kleine wondjes in de huid rna
ken, die er toe kunnen leiden dat de die
ren een schimmelinfectie oplopen. Om 
duidelijke redenen zou ik ze ook niet 
huisvesten in een aquarium met agres
sieve vissen zoals bijvoorbeeld 
Cichliden. 
T. compressicauda is een eenvoudig te 
verzorgen wormsalamander die aan de 
houder geen moeilijke eisen stelt en dus 
ook voor de beginnende liefuebber kan 
worden aanbevolen. 

DANKWOORD 
Ik dank voor de aangeleverde informatie en 
bereidwillige medewerking: Henri Janssens, 
Heinz Keller, Jun Ikeda en Serge Bogaerts. 

EXPERIENCES WITH CAPTIVE BORN 
TYPHLONECTES COMPRESS/CAUDA 
Three newly born Typhlonectes compressi
cauda were acquired from an aquarium busi-

ness. These caccilians were held in a tropical 
aquarium (25-30°C), covered with glass to 
prevent escape as well as to keep the aquarium 
warm and draft free. Food offered included 
earth worms, cooked fish fillet, peeled 
shrimps, small pieces of tender meat, 
Daphnia, and mosquito larvae. Feeding pig li
ver to these animals can result in deadly meta
bolic disturbances. The well-developed sense 
of smell and method of tearing pieces of flesh 
from their prey suggest that the caecilians are 
scavengers. 
The cloaca of the male is encircled by a large 
white mark that is also present. but much 
smaller. in the female. The animals reproduce 
sporadically. but without special require
ments, in captivity. As many as seven young 
are born over a period of days. Shortly after 
birth the young empty their intestines, requi
ring that the water in the aquarium be 
changed. The gill sacs that are present at birth 
fall quickly off. leaving a temporary white 
ring on the back of the head. Fungal infections 
that crop up have been successfully fought 
against using an anti-fungal medication for 
salt- and freshwater fish. 
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BOEKBESPREKING 

Zoals de titel al doet vermocdcn is dit geen uit
gave speciaal voor terrariumlief11ebbers. Toch 
is in dit nummer van het bu lletin van het 
Carnegie Museum of Natural Hi story veel in
teressants te vinden voor liell1ebbers van 
Halsbandleguanen ( Crotaphyws) en 
Lui paardleguanen (Gambe/ia). Over de negen 
soorten Crowphytus en de drie soorten 
Gambe/ia wordt veel wetenswaardigs verteld. 
In het eerste hoofdstuk wordt cen historisch 
overzicht gegeven. Daarna komcn morfologie 
uitgebreid en anatomic. voor zover die van be
lang is voor het fylogenetis<.:h systemat ische 
gedccltc van het bock, aan bod. Nu zal niet ie
derecn ge"interesseerd zijn in een zeer nauw
keurige beschrij ving van het skelet. maar het 
is toch wei aardig om hier wat meer van te we
ten te komen. Bij de morfologische beschrij
ving wordt niet aileen ingegaan op de be
schubbing maar ook op de kleur. die bij 
zwangere dieren sterk kan afwijken. lets ge
heel nieuw voor mij is het bestaan van het zo
gcnaamde mijtzakje. Dit is al s het ware een 
kuiltje op de achterpoot waar deze bij de staart 
aansluit. Hierin bevinden zich mijten en soms 
ook teken. Wat het voordeel is voor de hagedis 
om uitgerust te zijn met een spe<.:iaal onderko
men voor deze voor het dier hinderlijke en 
schadel ijke parasieten ontgaat mij. 
Uit de morfologische gegevens is een kenmcr
kenlij st samengesteld waarrnce een soon 
stamboom is gemaakt. die de onderlinge ver
wantschap tussen de vcrs<.:hillende soorten 
aangccft. 
Het overigc (grootste) decl van dcze publicatic 
is voor terrariumlie ll1ebbcrs hct meest intcrcs
sant en om vat cenuitgcbrcidc bcschrijving per 

soon waarbij aandacht wordt bestecd aan on
dcrmeer verspreidingsgebied. biotoop, voed
sel. leefwijze en wanneer bekend aan de voort
planting. Het verspreidingsgebied wordt ook 
aangegeven op duidelijke kaartjes. De negen 
soorten Crotaphyws en drie soorten Gambe/ia 
komen gedeeltel ijk in de Verenigde Staten en 
gedee ltel ijk in Mexico voor. Dit zijn rneer 
soorten dan in de bekendere boekjes vermeld 
worden. STEBBI NS ( 1966) geeft in zijn veld
gids voor de Westelijke Verenigde Staten 
maar een soon Crowphytus en CONANT 
( 1958) geeft in zijn veldgids uit dezelfde serie 
voor de centrale en oostel ijke Verenigde 
Staten twee soonen terwijl er volgens 
McGuire zes soonen in de Verenigde Staten 
voorkomen. Is het aantal soonen dus groter 
geworden. ondersoorten zoals die met name 
van C. co//aris bekend zijn (C. co//aris bai/
eyi. C. co//aris auriceps. C. collaris .fitscus en 
C. co//aris me/mwmaculatus) worden niet 
door de auteur crkend. Een ander opvallend 
fcit is het volgende. Veel terrariumhouders 
zijn gene igd Crotaphytus en Gambe/ia als min 
of meer tropische soon en te beschouwen. 
Maar enkele soonen komen ook ver naar het 
noorden voor met de daarbij horende conse
quenties. Zo houdt Gambe/ia 1risle:i11ii in het 
noorden van zijn vcrspreidingsgebied een 
winterslaap van begin augustus tot eind mei en 
hee ft dus een actievc periode van mincler dan 
drie maandcn. En zo valt er voor de lezer nog 
vce l meer aan terrariumgegevens uit deze pu
blicatie te halen. Wat ik jammer vind is dat er 
niet van elke soon van zowel het mannctje als 
het vrouwtje een kleurcnfoto is afgcdrukt. De 
kleuren- en zwanwi t foto 's die er wei zijn. zijn 
van goede kwaliteit. maar het had erg voor de 
hand gelegen om van aile soonen kleurenfo
to's te plaatsen. vooral ook omdat de kleuren 
van de dieren uitgebreid zijn beschreven. En 
wat he lpt dan meer dan een goed plaatje. Maar 
voor de ge"interesseerdc liefhebber is het boek 
zeker de moeite waard. 
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Deze publicatie bevat de resultaten van een 
groot aantal studies naar de verwantschap tus
sen de verschillende soorten Europese grot
tensalamanders (Hydromcmtes). Er wordt aan
gekondigd dat H. strinatii - naast H. ambrosii 
- als aparte soort erkend moet worden. Dit 
wordt elders op grond van moleculair onder
zoek bevestigd (NASCE'JTI et al., 1996). 
Daarmee komen we in Europa op zeven soar
ten grottensalamanders waarvan er drie op het 
vasteland zijn te vinden (H. strinatii. H. cml
brosii. H. iralicus) en vier op Sardinie (H. ge
nei. H . .flavus, H. supra mom is. H. imperia/is). 
Dit bock behandelt zes soorten (H. strinatii 
wordt nog als vorm of ondersoort behandeld 
binnen H. ambrosii). Per soort treft men een 
diagnose aan, een beschrijving. de bloedken
merken, het karyotype, de verspreiding. de 
morfologische variatie, de genetische variatie, 
de classiticatie van ondersoorten en al wat be
kend is over de voortplanting. 
Aile voormalige ondersoorten van zowel H. 
ambrosii als H. italicus worden in deze publi
catie naar het rijk der fabelen verwezen. De 
populaties alsook de individuen per populatie 
zijn namelijk zo variabel in kleur en morfolo
gie dat het onhoudbaar is om ze als ondersoor
ten te beschrijven. Dit hebben de auteurs met 
genetisch onderzoek bevestigd. 
Opvallend is dat de auteurs voor de Europese 
grottensalamanders weer de naam 
Hydromcmtes hanteren terwijl in de Europese 
literatuur van de laatste jaren de naam 
Spe/eomantes al goed ingeburgerd was. Zelf 
geven ze als argument dat de Intemationale 
Commissie voor Zot>logische Nomenclatuur 
waarschijnlijk de suggesties van SMITH & 
WAKE (1993) zullen aanhouden om de 
Europese soorten Hydromcmtes te blijven noe
men. In het Bulletin of Zoological 
Nomenclature is als gevolg van dit voorstel 
een felle discussie losgebarsten over dit onder
werp (zie o.a. DUBOIS, 1995; SALVIDIO, 1995). 
In 1997 heeft de commissie echter aangegeven 
niet de suggesties van SMITH & WAKE (1993) 
te volgen (ANONY~1Us, 1997). Het comite 
heeft er voor gekozen om Spelerpes platyce
phalus Camp, 1916 als type voor het 
(Amerikaanse) genus Hydromcmtes aan te wij
zen, zodat voor de Europese groep de naam 
Speleomcmtes vrijkomt. Maar zowel 
H.vdromcmtes als Spe/eomcmtes mogen wor
den gebruikt voor de Europese soorten. Men 
mag echter verwachten dat de naam 

Speleomallles de overhand zal gaan krijgen. 
Er is reeds een losse lijst van correcties en ad
denda toegevoegd die vooral op vertalingsfou
ten lijken te berusten. 
Het bock geeft ook een determineersleutel. 
Maar de auteurs merken zelf op dat je zonder 
dat de vindplaats van het dier bekend is nau
welijks iets met de sleutel kunt beginnen. 
Maar ja, als je de vindplaats weet kun je na
tuurlijk aan de verspreidingskaarten zien wel
ke soort je in handen hebt. De sleutel lijkt dus 
overbodig. De enige soort die van aile andere 
soorten duidelijk te onderscheiden is, is H. im
perialis die een opmerkelijke geur schijnt te 
hebben. 
De schrijvers vermelden zelf dat ecn deel van 
de foto's niet van perfecte kwaliteit is. 
Persoonlijk vind ik dat het wei meevalt. 
Vooral de veelheid aan foto's van bijvoor
beeld H. strinatii (die in de rest van het boek 
als H. ambrosii (strinatii) wordt behandeld) 
laat wei duidelijk zien dat de variabiliteit bin
nen deze soort enorm groot is. Nu begrijp ik 
zelf goed dater zo vaak verwarring is geweest 
over soorten en ondersoorten. 
Jammer vind ik zelf dat men niet meer over de 
ecologie van deze dieren heeft opgenomen. 
Die verbreding had er voor kunnen zorgen dat 
het bock interessant wordt voor een breder pu
bliek. Voor de gemiddelde Lacerta-lezer lijkt 
mij het bock niet zo interessant. Yanwege het 
ontbreken van ecologische gegevens zal dit 
bock ook voor de meeste salamanderliefueb
bers niet een echt waardevolle aanvulling op 
hun boekenplank zijn. 
Overigens vallen al deze dieren onder de wet 
BUDEP, zodat het houden ervan zonder ont
heffing niet mogelijk is. 
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Schildkroten I behandelt uitsluitend de fami
lies Chelydridae (Bijtschildpadden), Dermate
mydidae (Midden-Amerikaanse Rivierschild
padden) en Emydidae (Moerasschildpadden). 
Bij het doorbladeren maakt de uitgave door 
zijn mooie lay-out en zijn ovenichtelijke in
deling een uitstekende indmk. De vele kleu
renfoto' s zijn op klein formaat afgedmkt maar 
ze zijn van hoge kwaliteit. Dit boek is het eer
ste uit een serie van twee delen. Het tweede 
komt dit jaar uit. 
Schildkrt>ten I bestaat uit twec grote delen. 
Het eerste deel beslaat dcrtig bladzijden en 
hierin worden in twee hoofdstukken onder
werpcn zoals het skclct. de ademhaling, de 
zintuigcn, de voortplanting. de lichaamstem
peratuur, de eventuelc overwintering en hct 
voedscl bondig besprokcn. Ook het houden 
van schildpadden in verschillende types van 
terraria wordt aangesneden. 
In het uitgebreide tweede dccl worden van elk 
genus van de drie bovenvermclde families aile 
(sub)species kort vermeld en de meest in ge
vangcnschap gehouden soorten worden bon
dig besproken. De auteur slaagt er in om, on
dunks de beperkt beschikbarc mimte, vee) 
nuttige informatie over de vcrspreiding, hct 
houden en de voortplanting van deze schild
padden in gevangenschap, op begrijpelijkc 
wijzc te bundelen. Het bock vertoont ook en
kele ncgatieve aspecten. De door SIIEALY 
( 1976) bestudeerde schildpaddenpopulatie bc
hoort tot de in 1992 beschreven soort 
Graptemys emsti en nict tot Graptemys pul
c/rra zoals toen ten onrcchtc werd aangcno
men (ERNST et al .. 1994 ). De meeste tekortko
mingcn bcvinden zich echtcr in de literatuur
lijst. Het artikel van ZWARTEPOORTE ( 1986) 
over Ctwra .flavomarginllta dat in 1991 woor
delijk hcrdrukt werd in hct ccrste deel van de 
jubileumuitgave ter gclcgcnheid van het 50-
jarig bcstaan van Lacerta (ZWARTEPOORTE. 
1991 ), wordt tweemaal gcciteerd. Blijkbaar 
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heeft de auteur niet gemerkt dat het een her
dmk is ondanks dat dit duidelijk vermeld staat. 
Slordigheden zoals taalfoutjes. een niet steeds 
correcte alfabetische rangschikking en het 
ontbreken van sommige leestekens zijn niet 
goed te praten, maar zijn nog maar een klei
nigheid vergeleken met een andere onvolko
menheid. De auteur schijnt namelijk geen kaas 
gegeten te hebben van het opstellen van een 
bibliografie. Hij weet blijkbaar niet dat aile ar
tikelen die in de tekst geciteerd worden ook in 
de literatuurlijst opgenomen moeten zijn. Zo 
ontbreken er meer dan dertig referenties. 
Begrijpe wie kan! Nochtans is, en zeker in dit 
soort boeken. de bibliografie een uiterst be
langrijk onderdeel omdat de lczer hiervan 
moet kunnen uitgaan om meer gedetailleerde 
informatie te vergaren. 
Als besluit zou ik willen stellen dat dit boek 
door zijn inhoud vooral nuttig kan zijn voor de 
beginnende schildpaddenliefhebbcr. Het meer 
gericht zoeken naar specifieke gcgcvens over 
het venorgen van deze diercn wordt spijtig 
genoeg erg bemoeilijkt door de zccr gebrekki
gc literatuurlijst. 

LITERATUUR 
ERNST, C.H., J.E. LOVICII & W. BARBOUR, 
1994. Turtles of the United States and Canada. 
Smithsonian Institution Press, Washington. 
SIIEALY. R.M., 1976. The natural history of 
the Alabama map turtle. Graptemys pu/chra, 
in Alabama. Bull. Florida State Mus., Bioi. 
Sci. 21:47-111. 
ZWARTEPOORTE, H.. 1986. Verzorging en 
kweek in het terrarium van de Gcelrand-wa
terdoosschildpad ( Cuora flm·mlwrginata ). 
Lacerta 44: 82-85. 
ZWARTEPOORTE, H.. 1991. Vcrzorging en 
kweek in het terrarium van de Gcclrand-wa
terdoosschi ldpad ( Cuora .f1m•omarginata). 
Lacerta 50: 56-59. 

Jef Nijs 
Vaartdijk 137 

B-1981 Hofstade 

35 



BECHTEL, H.B., 
1995. 
Reptile and amphi
bian variants. 
Colors, patterns, 
and scales. 
Uitgave: Krieger 
Publishing 
Company, 
Malabar, Florida. 
Europese vertegen
woordiging: 
Eurospan, 3 
Henrietta Street, 
Covent Garden, 
Londen WC2E 
8LU. 
ISBN: 0-89464-
862-4 
206 pagina' s, 
kleurenfoto' s. 
Prijs: £ 52,50 
(gebonden) 

36 

BOEKBESPREKING 

Onder de noemer kleurkanaries kweken wordt 
de belangstelling voor afwijkende typen die
ren binnen de terrariumhouderij dikwijls deni
grerend afgedaan. Het is verleidelijk om aan 
de hand van dit boek een standpunt in te ne
men en de voors en tegens af te wegen. 
Behoudens wat biologische kanttekeningen 
zal ik dat niet doen, temeer daar een blik op de 
vensterbank, in de tuin, op straat, in het wei
land of een bezoek aan de kinderboerderij vrij
wel aileen kweekvormen te zien geeft. Het is 
eerder verbazingwekkend dat terraria groten
deels met wildvormen gevuld blijken. 
Met inmiddels meer dan zestig jaar ervaring in 
afwijkende reptielen en amfibieen moet de au
teur toegeven dat hij veel van de vormen nog 
steeds niet voldoende kan verklaren. En dat 
begrip te krijgen was nu juist waarom hij met 
het onderwerp begon. 
Bechtel is van professie huidarts en de hoofd
stukken over pigmentcellen en hun rol in 
kleurpatronen en kleurveranderingen bevatten 
dan ook veel informatie in heldere, bondige 
taal. De andere hoofdstukken zijn iets wolli
ger. Een inleiding stelt de beide groepen ge
wervelden voor, gevolgd door een basale ver
handeling over erfelijkheid, en een stuk over 
de functies en de opbouw van de huid. Een uit
gebreide woordenlijst verklaart de gebruikte 
termen. Wie albinisme, leukisme, axantisme 
en melanisme met voorbeelden uitgelegd wil 
zien, vindt in dit boek een goede basis. De li
teratuurreferenties stellen helaas enigszins te
leur; vele stammen uit de jaren veertig, vijftig 
en zestig en die uit de dichter achter ons lig
gende periode blijken een lukrake selectie. 
De laatste helft van het boek bestaat uit kleu-

renfoto's van goede kwaliteit met een uitste
kende documentaire waarde. 
In het hele boek komen slangen het meest aan 
bod, omdat - zo krijgt men de indruk - het 
Bechtels favoriete dieren zijn, en niet zozeer 
omdat deze reptielen meer afwijkingen verto
nen. Daamaast is het overgrote deel ook nog 
eens van Noord-Amerikaanse herkomst, zodat 
de flaptekst dat het in dit boek om het eerste 
overzicht gaat, niet wereldwijd gelnterpre
teerd dient te worden. Zo wordt er een mela
nistische hagedis ten tonele gevoerd, terwijl 
wij Europeanen er wei meer kennen. 
Gelukkig worden echte monstruositeiten als 
tweekoppigen en dieren zonder schubben niet 
als trofeeen afgeschilderd, maar als ongeluk
kige individuen. Het is ook geruststellend dat 
kruisingen tussen verschillende (onder-)soor
ten maar heel beperkt aandacht krijgen, on
clanks het feit dat tegenwoordig sommige hob
byisten juist op die merkwaardige manier aan 
kleurvarianten trachten te komen. 
Treffend zijn de slotwoorden van Bechtel. 
Zijn Ieven lang ge"interesseerd in albino's en 
getroffen door hun afwijkende schoonheid, 
kiest hij, indien hij maar een slang zou mogen 
houden, voor een Zwarte Rattenslang, het eer
ste reptiel dat hij ooit in een terrarium ver
zorgde. Hoewel, voegt hij eraan toe, als ik dat 
dier nu - net als destijds - zonnend op een 
steenhoop aan de rand van een verlaten veld 
zou tegenkomen, wijs ik hem erop toch voor
zichtiger te zijn: de eerstvolgende passant zou 
hem kwaad kunnen doen, of zelfs kunnen 
van gen. 
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