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Bij de Voorplaat: de Groene Leguaan (Iguana iguana) 

Ben Srellingwerf Contactpersoon Doelgroep Groene Leguanen 
Alblasstraat 30 
1784 TW Den Helder 
Foro's K.Eckhardt 
Tekening J. Bulthuis 

Nederlandse naam: 
Familie: 
Onderfamilie: 
Genus: 
Wetenschappelijke naam: 
Herkomst: 
Lengte: 
Beschrijving: 

Geslachtsonderscheid: 
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Groene Leguaan 
Iguanidae 
lguaninae 
Iguana 
Iguana iguana 
Midden Amerika en her noorden van Zuid-Amerika. 
1.20-1.30 m, soms grocer. 
Grote, meestal groengrijze hagedis met markante kopbeschubbing, keelwam en 
stekelige rugkam 
Moeilijk, mannen vaak iets grocer dan vrouwen met relatief grotere keelwam en 
rugkam,bredere kop en dikkere staarrwortel. 
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Voortplanting: 
Gedrag: 
Voedsel: 

INLEIDING 

De vrouwtjes leggen vanaf hun tweede jaar 16-48 eieren. 
Groene Leguanen kunnen zeer aanhankelijk worden, ongeveer als katten 
Veel bladgroenten, zoals koolsoorten, paksoi, andijvie, paardenbloemblad, prei, 
verder fruit, zoals papaja. Geen dierlijke eiwitten, zoals kattenvoer. 

Groene Leguanen (Iguana iguana) zijn grate, plantenetende, in bomen levende hagedissen met een inge
wikkeld sociaalleefpatroon. In de vrije natuur komt de Groene Leguaan voor in Midden- en Zuid-Amerika, 
vanaf her zuiden van Mexico tot Brazilie en Argentinie, bovendien op een aantal Caribische eilanden. In ons 
land geniet de soort enige bescherming doordat ze is geplaatst op de CITES B-lijst van de wet Bedreigde 
Uitheemse Dier- en Plantensoorten, war in her kort inhoudt, dar her land van herkomst toestemming moet 
geven voor export. 
Met de bescherming in de Ianden van herkomst zelf is her echter minder gesteld: veelleguanen worden nog 
altijd aangeboden op plaatselijke markten om als delicatesse te worden opgediend. Gelukkig zijn er de 
laatste tijd ook anderen geluiden hoorbaar en wordt thans in Curac;:ao, Panama en Costa Rica onderzoek 
gedaan naar de leefgewoonten van de dieren. 

HET HOUDEN IN GEVANGENSCHAP 

Grote hagedissen hebben veel ruimte nodig ook al zijn Groene Leguanen geen renners. 
Een verblijf van 2xlx2 m (lxbxh) is al snel nodig voor volwassen dieren vanaf een leeftijd van circa 2 jaar. 
Let op: ze groeien razend snel. Kleine dieren geven de voorkeur aan een niet te groat verblij( Boombewoners 
vragen veel klimgelegenheid en vooral ook veel horizontale zitlzon plaatsen, de dieren moeten uit verschil
lende plekken kunnen kiezen. 
De gedetailleerde inrichting van een bak is van weinig belang, in de natuur komen ze in zeer uiteenlopen
de biotopen voor, van uitgesproken tropisch regenwoud tot kale, solitaire bomen in savanneachtige omge
ving. Een hoge luchtvochtigheid is dus niet perse noodzakelijk, maar is vaak wel goed voor de vervelling. De 
gewoonte om zich boven water te ontlasten kan benut worden door een waterbak te plaatsen, maar dar is 
niet absoluut noodzakelijk. 
De bodembedekking moet of glad zijn (steen of linoleum, dar makkelijk is schoon te maken), of los 
(turfstrooisel, houtkrullen, desnoods krantenpapier). Gebruik nooit grofkorrelige harde materialen (grof 
zand, kiezel of gebakken kleikorrels). De dieren eten ervan en zullen vroeg oflaat aan een verstopping over
lijden. 

WARMTE EN LICHT 

Tropische, koudbloedige dieren hebben warmte nodig, maar de algemene omgevingstemperatuur hoeft niet 
overdreven te worden (ca. 25°C is goed). Belangrijker is de aanwezigheid van een aantal verschillende plaat
sen met stralingswarmte. Die punten moeten gecombineerd worden met zichtbaar Iicht, anders gaan de die
ren niet zonnebaden. Dus spotjes zijn voor dar doel beter dan porseleinen warmtestralers. Her mag daar best 
meer dan 40°C worden. Plantenetende koudbloedigen moeten een flink deel van de dag de gelegenheid krij
gen zich plaatselijk sterk op te warmen (dit duurt lang bij grate dieren), anders gaat de spijsvertering four 
(planten zijn moeilijk verteerbaar). 
Ook nu moeten ze weer een keus hebben tussen plaatsen met verschillende temperaturen (ze moeten hun 
lichaamstemperatuur kunnen regelen). 
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Groene Lcguaan. Iguana iguana 

Ulrraviolcr lichr is wensdijk om de dieren de nodige viramine 0 roe re dienen . Zonlichr dar nice door glas 
gcfilrcrd wordr is her besrc, maar in Nederland nauwelijks langdurig re realiseren. Oaarom moer op lam
pen reruggegrepcn worden. UV-Iicht producerendc lampen die hun waarde bewezcn hebben zijn halo
geenlampen (type bouwlamp, zonder bcschcrmglas!) en Ulrraviralux lampen. Regclmatig verschijncn cr 
nieuwc types die mogclijk bruikbaar zijn. Gebruik geen lampen mer ko rrgolvig UV-Iichr, zoals die bij
voorbeeld gebruikr worden om bacrericn rc doden. 

YO EDSEL 

Lcguanen zijn in de naruur vrijwcl absoluut vegcrarisch en cren dan hoofdzakelijk blad. Maar in de prak
rijk zijn her alleserers. Door de cnorme gcvaricerdhcid aan planten in hun leefgebied kunnen de leguanen 
mer zo'n dieet in al hun bchoefren voon.ien. In gevangenschap kunnen wij c:en variacie van soms wei 30 
verschillende planrcn vrijwel nice aanbicdcn en moercn dus ook andere voedingsmiddelcn aanreiken. 
Bovendicn zijn er zeer uircenlopende individucle voorkeuren. 
Ecn goed leguancndieer hccfr de volgcndc kenmerken: 
I lngredienren mer een voldoendc voedingswaarde (dus nice al re warcrig) en van een goede afwis-

seling. 
2 Voldoende ruw vezel. 
3 Eiwicrijke planren die exrra eiwir overbodig maken zeker voor volwassenen. 
4 Een kalk:fosfaarvcrhoud ing die ligr rond 2: I. 

In de prakrijk 1~1l groemc de hoofdschorel vormen. 
Aile soorren bbd zijn geschikr, vooral bocrenkool, Chinese kool , paksoi, raapsrelen, warerkers, andijvie. 
Verder groenre als sperziebonen , koolrabi, worrelen, ere. Ook wilde gewasscn als paardeblocmblad (met 
bloem). wring, brandneccl, weegbree, winde en druivenblad worden gegeren en zijn zeer geschikr (opmer
king: stcrk smakcndc planren zoals ui, prci en knoflook worden vaak graag gegercn en zijn zccr goed regen 
wormen). Verder kunnen aile soorren fruic gegeven worden (nier rc veel omdar de kalk:fosf.1arverhouding 
nice gocd is). 
H er besrc fruir is papaja, cicrusvruchcen en vijgen (vers). Ook bloemen kunnen gcbruikr worden, vooral 
(rode) hibiscus, paardebloem en koolzaad. 
Hoewcl leguanen graag vices etc n is her af re raden dir re geven, zeker aan oudere (ouder dan ca. 2 jaar), 
nicr zwangere dicren. Hun nicrcn kunncn op den duur nicr regen de grore hoeveelheden ciwir. Uirzoeken 
van eiwirrijke plantaard ige kosr is te allen rijdc verrcweg her besre. Viramines moeren gcregeld op her menu 
sraan (afhankelijk van de rest van her menu). Viramine A en D kunnen ovcrgedoscerd worden, de hoe
vedhcden moeren dus bepcrkt worden. 
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Als roediening om wclke reden dan ook roch nodig is, gebruik dan geen prepararen voor honden en kar
ren, die 7.ijn vaak srerk geconcenrreerd en moeilijk door her voer re verdelen. Wateroplosbare viramine A 
en/of D zijn tegenwoordig ook verkrijgbaar (Daviramon aquosum) en goed bruikbaar. Aan viramine B
complex en E kleven geen bezwaren. Viramine C hoefr niet op her reprielen menu re sraan: ze kunnen her 
zelf maken. Kalk moer in ruimte mate aan leguancn voorgeschoreld worden. Calciumlacraar (=melkz.ure 
kalk) of een andere in water oplosbaar calciumzout is bet meest geschikt. Andere goede preparaten zijn 
Gisrocal, Sporavir of Carmix (eigenlijk bedoeld voor vleeseters). 

SOCIALE VERHOUDINGEN 

Een nog vrijwcl onbegrepen gebied. Zeker is, dar aileen zijn slechr is voor een leguaan, zeker voor pasge
borcnen. Her besre lijkr, dar de dieren elkaar geregeld regen kunnen komen, maar vooral ook elkaar weer 
uir de weg (uir her zichr) kunnen gaan. Dan is her zcl f.~ mogelijk om meerdere volwassenen mannen bij 
elkaar re houden. Vaak is de ruimre een beperking. Ernsrige sociale onrwrichring kan aanleiding geven tor 
stress, in crnstige gevallcn de dood ror gevolg hebbend. Her risico van beschadigingen is groat, doordar de 
dieren ongeconrroleerd overal regenaan rennen. Ook vechtparrijen, nier zelden mer dodelijke afloop, 
komen dan voor. Voortplanring zal vrijwel zeker achrerwege blijven. 
Dus bezinr voor u bcginr en vraag naar goedc informarie. Als u roch een leguaan necmr dan kunr u er jaren 
plezier van hebben. Vooral als u een jong dier neemr, dar kunr u handram maken. 
Inlichringen kunr u krijgen bij de Doelgroep Groene Leguanen. 

LITERATUUR 

LAURENS, B., 2000. Algemene informatie, een handleiding voor her verzorgen en een kweekverslag van 
de Groene Leguaan (Iguana iguana). Uitgegeven in eigen bebeer. 
Informarie: laurensb@sggm.hhs.nl 
Of f1 28,50 op rekening 1021517 mv st H.E.C./ Reptilian 
o.v.v. naam, posrcode/woonplaars en boekje Groene Lcguaan 

Groene Leguanen. Iguana iguanfl 
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De geboorte van een tweeling leguaan. 

J. Marijnissen 

Zandsrraat G 
5931 CA Tegdcn 

Op 3 augustus 1998 produceerde een vrouwrjc 
Groene Leguaan (Iguana igurlllfl), dar nog nooit 
c.:c:rder eic.:ren gelegd had, een legscl van 35 cieren. 

In de loop van I fi maand viclen er 21 af, deze ble

ken achreraf ook nier bevruchr. 

Op de tachrigste dag heb ik een ei opengemaalu. 

Hierin zat een jong, dat nog niet hclcmaal ontwik
keld was maar roch lecfde. Dir lcguaanrjc heb ik 

wcggegooid, omdar her dier nicr ver genoeg was 
ontwikkcld om levensvatbaar te zijn. 
Als ik rhuis kwam van mijn werk was alrijd her eer

ste war ik deed , in de broedsroof kijken. 

Na een zeer lange incubarierijd (tussen de 90 en 98 

dagen) kwam op de negenrigsre dag her eersre 

lcguaanrje uit her ci. Zo werden er iedere dag een 
paar gebtJren tot op 9 novembc.:r her twaalfde ci 
uirkwam, de grootste verrassing sinds ik leguanen 

bezir. 
Er kwam aan een kant cen hoofdje uir hc.:r ei, war 

vrij normaal is. Maar aan d e andere kant van her ei 

zar ook war groens. Ik keek eens goed, en nog eens, 

maar ik kon mijn ogen eerst nic.:t geloven . Aan die.: 
andere kant zat ook een hoofdje. Van ongcloof heb 
ik mijn vrouw erbij geroepen en we hebben wen 

nog eens samen gekeken. Her blcck inderdaad ecn 
tweeling tc.: zijn. 
t\ls de bliksem heb ik de videocamera voor de dag 

gchaald en ben aan her fllmcn gcgaan. 

lk heb ze wei ecn beerjc moeren plagen, anders 

duurde her vee! rc lang voor zc.: uit bet c.:i waren 
gekropen. Her was zeer lcuk om te zien, als her enc 

leguaanrje iers vc.:rder uit het ei kwam. trok hc.:t 
andere dier weer een srukje naar binnen. Zo 

wisselden ze elkaar een hele rijd af. Op een gegcven 
momenr waren ze aile rwee uir her ei gekropen, 
m aar met de navelstreng zaren ·te nog aan clkaar 
vasr, hier omheen zat nog de e ischaal. Dcze heb ik 
later verwijderd en ik hcb de dierrjes nog even op 

de hand gdllmd. Hierna heb ik zc in een klein ter

rarium gezct, waar de al eerder uirgekomen jongen 
ook in zaren. Op her moment van schrijven gaar 
her zeer goed mer aile veerrien leguaanrjes, de 
tweeling zit mt apart met z' n twet:i..'n. 
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HATCHING OF TWIN-IGUANAS 

The amhor describes the incubation and hatching 

of a clutch of iguana (Jgurtna iguana) eggs. 
It was the first clutch of the motht·r and ir con
sisted of 35 eggs. After 1 fi months 2 1 of them tur

ned bad, being unfertilized. On day 80 o ne egg 

was opened, ir contained a premature, living igua
na. From day 90 on the remaining eggs harcht:d. 

Surprisingly the lasr egg, which hatched on day 

105 , contained rwo healthy juveniles. All rhe baby

iguanas are thriving, the twin is reared separately. 

Jonge groene lcguaan. foro G. Hogedoorn ~'(lifillfi 

if,'fltlllfi 
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Reptielen en amfibieen van Costa Rica 
Willem Pol: "Voor de jeugd, door de jeugd" 

Annadaal 15 
6715 JA Ede 

Fow's van de aureur 

Groene basilisk Bnsifisms plumifrons 

INLEIDING 

Van I 0 juli tot I 0 augustus 2000 ben ik met mijn 
familie naar Costa Rica geweest. Dit land in 
Midden-Amerika staat bekend om zijn reusachtig 
gevarieerde Aora en fauna. Door heel Costa Rica 
zijn vee! nationalc parkenlrescrvaren, een kwarr 
van her rorale landoppervlak is beschermd natuur
gehied. Aan cultuur is er op zich weinig te zien, her 
land rrekt vrijwel al zijn (eco)roeristen met de 
naruur. 
Helaas zijn vrachrwagens met omgezaagde bomen 
crop nog steeds cen algemene verschijning door het 
hele land. Her onbeschermde regenwoud verdwijnt 
daardoor in een rap tempo. We hebben er voor 
gekozen een auw re hurcn en op diverse plaatsen 
door hct hele land te overnacluen om zoveel moge
lijk re zicn. 
Zoals ik op elke vakantic doe, heb ik goed naar de 
herpetofauna gczocht, en met succes !!! 
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DE PACIFISCHE KUST 

Toen we met onze autO wegreden van San-Jose 
(hoofdsrad) zagcn we na een paar uur rijden op 
ongevcer 1500 meter hoogte in de bergen een 
Spleersrekelleguaan (Sceloporus mnlnchiticus). 

Een paartje renhagedissen Sceloporus squn
mosus 
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Groene leguaan Iguana iguana 

Zwarte leguaan Ctenosaurus simi/is 
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Dit volwassen dier van bijna 30 em lag te zonnen 
op een stapel betonblokken. Om deze stapel heen 
bevonden zich overal jonge exemplaren, het was 
nog vroeg in de ochtend en de zon was nog maar 
net door, de diertjes konden dus gemakkelijk met 
de hand gevangen worden. 
Toen we verder reden heb ik nog vele 
Spleetstekelleguaantjes over de weg zien schieten. 
Na flink wat uren rijden over een zeer slechte weg 
kwamen we aan op onze bestemming: Puerto 
Jiminez op het schiereiland Osa aan de Pacifische 
kust. Onderweg had ik nog in een flits een Groene 
Leguaan (Iguana iguana) op een tak zien zitten. 
Dit was jammer genoeg wei op de snelweg dus 
stoppen en een foto maken zat er dit keer niet in. 
Het was er overal begroeid en er zaten veel mooie 
vogels. 
Aan het strand wemelde het van de Zwarte 
Leguanen ( Ctenosaura simi/is), van de piepkleine 
groene exemplaren tot de grote zwarte met gele 
dwarsbanden van bijna 1,5 meter. In de aangeleg
de ruin rondom de huisjes zag ik nog vele slanke 
bruine hagedissen. Deze dieren leken erg op 
Ameiva's maar waren betrekkelijk klein, dus moge
lijk waren dit Renhagedissen (Cnemidophorus 
species). Maar om dit goed vast te kunnen stellen 
waren deze dieren helaas veel te snel. In de tuin 
was ook nog een diepe plas waar een Reuzenpad 
(Bufo marinus) en vele van zijn larven in zwom
men. 
De volgende dag verruilden we het schiereiland 
voor het plaatsje Golfito, ongeveer 100 km ver
derop aan de Pacifische kust. Rondom deze 
plaats was overal regenwoud. Achter ons bungalow 
park was een moerasje van ongeveer een hectare 
groot, waar op herpetologisch gebied verrassend 
veel te zien was. De Bruine Basilisk (Basi/iscus basi
/iscus) was hier zeer talrijk, ik heb ook goed kunnen 
waarnemen hoe territoriaal de mannetjes van deze 
basilisken zijn. In en rondom het hele moeras heb 
ik hooguit drie mannetjes gezien en tientallen 
vrouwtjes. Ook zwommen er nog enkele moeras
schildpadden, waarvan ik de soon helaas niet heb 
kunnen vaststellen. Aan de rand van het moeras zat 
een Groene Leguaan (Iguana iguana) te zonnen, 
die bij een te dichte benadering met een grote 
pions het water in dook en enige tijd onder bleef. 
Als klap op de vuurpijl bevonden zich hier ook nog 
twee Brilkaaimannen (Caiman crocodi/us)! 
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Op de avond ( 18.00 u) van aankomst liep ik nog 
even langs het moeras, toen ik plotseling een 
Bruine Basilisk van een hekje af zag springen 
(waarschijnlijk van mij geschrokken). Het dier 
sprong met een grote boog weg maar belandde pre
des in het zich daaronder bevindende prikkel
draad! Snel liep ik naar het dier toe, dat met zijn 
achterpoot aan het prikkeldraad hing. Toen ik het 
nietsvermoedend los wilde maken draaide de basi
lisk zich bliksemssnel om, beet me behoorlijk hard 
in mijn hand en ging er vandoor. Ik hield er een 
redelijk diepe wond aan over, maar zag hetzelfde 
dier de volgende dag weer bijna hersteld in het 
moeras zitten. De volgende dag hoorde ik van de 
baas van het bungalowparkje dat hij 's nachts een 
Roodoogmakikikker (Agalychnis ca//idryas) op een 
van de huisjes had zien zitten. Die volgende avond 
ben ik (tevergeefs) met een zaklamp op zoek 
geweest naar boomkikkers. Wei heb ik toen vele 
gekko's gezien, mogelijk betrof het Lepidodactylus 
lugubris (MUDDE & van DIJK, 1984). 
Na vier nachten verlieten we het plaatsje Golfito 
en gingen we naar het plaatsje Samara, eveneens 
aan de Pacifische kust. Ik heb hier niet veel nieuwe 
dieren meer gezien, aileen een pad die sterk op de 
Zwarmerfpad uit Azie leek (mogelijk was dit Bufo 
cocciftr). Verder zaten hier nog veel Zwarte 
Leguanen en Muurgekko's en ook heb ik nog een 
zweepspin gezien, die onder een boomstam zat. 
Na vier nachten verlieten we deze plek en kwamen 
we aan in Playa del Coco, een plaatsje op een paar 
kilometer van de Pacifische kust.ln de directe 
omgeving van dit bungalow park was niet veel te 
zien. Maar een paar kilometer verderop was een 
heel mooi strandje waar we prachtig hebben 
gesnorkeld. Op dat zelfde strandje (Playa Ocotal) 
heb ik zeer veel renhagedissen ( Cnemidophorus dep
pez) gezien. Als deze hagedissen zich bedreigd voel
den, doken ze direkt het eerste het beste holletje 
van een krab in. De renhagedissen deelden dit 
gebied met een soort stekelleguaantjes (Sceloporus 
squamosus). Ook zag ik op dat strandje vliegens
vlug een slang in een muurtje schieten. 
Het enige wat ik zo gauw kon zien was dat het dier 
zwart/bruin met gele lijnen was. Later zag ik (vol
gens mij) dezelfde slang in een serpentarium in de 
hoofdstad. 
Helaas wisten ze daar ook niet de naam. Vanuit het 
plaatsje Coco zijn we ook nog naar een natuurpark 
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geweesr waar we (behalve brulapen en vele vogels) 
verder geen nieuwe dieren hebben gezien, aileen 
een dode Boa constrictor op de weg. 

DE CARIBISCHE KUST 

Nadar we op vele plekken aan de Pacifische kusr 
waren geweesr gingen we op weg naar de 
Caribische kusr mer een rweedaagse russensrop in 
Forruna. Forruna is een plaarsje in her binnenland 
van Costa Rica aan de voer van een acrieve vul
kaan, de Arenal. Die vulkaan is een van de redenen 
waarom we naar Forruna zijn geweesr, vanwege her 
mooie uirzichr op de vulkaan. Vanuir Forruna heb
ben we een excursie gemaakr mer de bus en een 
boor naar een moerasgebied, Caiio Negro. We 
reden mer de bus naar dir gebied en sropren even 
bij een boom vol mer Groene Leguanen (Iguana 
iguana). Vanuir de boor heb ik vele Groene 
Basilisken (Basiliscus plumifrom) gezien. 
Merkwaardig is dar de Bruine Basilisk (Basiliscus 
basiliscus) door her hele land overal re zien is, soms 
op een behoorlijke afsrand van warer. Daarenregen 
komr de Groene Basilisk uirsluirend langs srerk 
begroeide rivieroevers voor. Verder heb ik op deze 
boorrochr nog veel moerasschildpadden en kaai
mannen (Caiman crocodilus) gezien. 
Toen we Forruna weer verlieren gingen we naar 
Cahuira aan de Caribische kusr om daar de laarsre 
rien dagen re verblijven. 
Random de huisjes was er een zeer fraaie beplan
ring mer veel bromelia's enz. Op een nachr was er 
een flinke rropische srorrbui gevallen, en de vol
gende ochrend was alles dan ook druipend door
weekr. Tijdens her onrbijr werden we verrasr door 
een "Gouden Pijlgifkikker" (Dendrobates auratus), 

die we voor ons rerras door her gras zagen sprin
gen. Later kwam ik erachrer dar her wemelde van 
de pijlgifkikkers door de hele ruin. De beheerder 
van her bungalowpark lokre ze expres door veel 
bromelia's re plamen. Een paar dagen later riep de 
beheerder ons, omdar er in zijn ruin een 
Aardbeikikkerrje (Dendrobates pumilio) zar. Toen 
we 's avonds weer op her rerras zaren, zat er een 
bruinige boomkikker op een paal en er kroop er 
ook nog een over de muur in ons huis. 
Ook zaten er nog vele kleine Anolissen (mogelijk 
Anolis lemurinus) in de planren, loerend op insek-
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ren. Ook Reuzenpadden (Bu.fo marinus) heb ik 
(echrer uirsluirend 's avonds) veel gezien. 
Na zeven dagen in en rond Cahuira re zijn ge
weesr, besloren we om nog naar een andere plek re 
gaan en wei Puerro Viejo de Sarapiqui. 
Ook hier was weer fraaie naruur en achrer her bun
galowpark was zelfs een speciale kikkerruin voor 
Dendrobates pumilio ingerichr, dir dier was hier 
dan ook in grore aanrallen aanwezig. 
Toen we na rwee dagen weer weggingen uir Puerro 
Viejo de Sarapiqui, sliepen we nog een nachr in 
een hotel in de bergen, waar ik echrer geen reprie
len en amfibieen heb gezien, maar wei vele mooie 
vlinders in de speciale vlinderruin. 
De volgende dag op weg richring San-Jose reden 
we door de bergen en zag ik op een srapel beron
blokken nog een Spleersrekelleguaamje (Sceloporus 
malachiticus) ..... . 

SLOT 

Aan dir sruk wil ik nog roevoegen dar Costa Rica 
voor reprielenliefhebbers beslisr een aanrader is, 
daar ik slechrs een klein deel van de in Costa Rica 
voorkomende reprielen heb gezien en de pape
gaaien, parkieren, kolibries, apen en vele zoogdie
ren nog nier eens genoemd heb! 
Her valr u misschien op dar ik nier erg veel slangen 
heb gezien. Mer her zoeken naar deze dieren ben ik 
namelijk zeer voorzichrig geweesr omdar vele slan
gen erg giftig zijn. Enkele zeer beruchte gifslangen 
uir dir gebied zijn bijvoorbeeld de Harlekijn
koraalslang en de Bosmeesrer. 
Ik hoop dar u een klein beeld heefr gekregen van 
de herperofauna in Costa Rica. 
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REPTILES AND AMPHIBIANS OF 
COSTA RICA 

The author describes a one monrh herpetological 
vacation in Costa Rica. 
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The foHowing animals were seen: Scelopoms nurla
cbitiws and Iguana igwma (roure from San Jose ro 
Puerro Jiminez). 
Atlantic coast: 
Puerto Jiminez: Ctmosaum simi/is (beach), 
Cnemidophoms species and Bufo marinus (garden 
at the guesthouse). 
Golfi to: BasilisClls basilisws, Iguana iguana, 
Caiman crocot!ilus and turtles of unknown species 
(local marsh). In the garden at the bungalow park 
Agalyclmis callidryas was reported ro be seen, bm 
when looked for not found. Many geckos (possibly 
Lepidotlactylus lugubris) were seen. 
Samara: a road (possibly Bufo coccifer)and several 
geckos of unknown species, a species of the Classis 
Arachn ida, Order of Amblypygi and several 
Ctenosaura similis. 
Playa Ocotal (beach ncar Playa del Coco): 
CnemidopiJoms deppei, Scelopoms squamosw and an 
u nknown snake. Near Coco a dead Boa constrict01: 

Een Groene lcguaan Iguana iguana 
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Inland: 
Cafio Negro (marsh near Forruna and the Arena! 
vulcano): several Iguana iguana and Basiliscw plu
mifrom. Contrary ro Basi/isms basilisct1s, this last 
species inhabits only rhe thickly overgrown river
banks. In addition many Caiman crocodilus and 
turtles were seen. 
Caribcan coast: 
Cahuira: in the garden at the bungalow many 
Bromeliaceae were planted, ro arrract poison-arrow 
frogs. After a heavy rain-shower during the night a 
Dendrobates pumilio and several Dendrobates aum
tus were seen, as wen: tree frogs of unknown spe
cies, Bufo marinus and Anolis species (probably 
Anolis lemurinus). 
Puerro Viejo de Sarapiqui, garden at the bungalow 
pare: Dencfrobates pumilio. 
On the roure to San Jose: Scelopoms malacbitictts. 
Ir is concluded, that Costa Rica is a very interes
ting country from a herpetological point of view. 
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KLIMATEN 3 

N. de l.eeuw en [~ Floor 

p/a Oudc Elburgcrweg 5 
8094 PO Harrcmerbrock 

• 

IN LEIDING 

In dit hoofdstuk zullen we ons bezig gaan houden 

met de A-klimaten, ook wei de tropische klimaten 

genoemd. 
Deze klima ten komen voor in een brede zone rond 

de cvenaar (zic afb. 1). De grens russen de A-kli

maten en de andere klimaren worth gevormd door 
de remperaruurlijn van l8°C voor de kouclste 

maand. Helcmaal aanecngcslorcn is deze A-zone 

overigens nicr. Op diverse plaarsen, mer name in 

Z-Amerika en 0-Afrika, wordt hij onclerbrokcn 
door hogere en daardoor koclcn: gebieden. Dezc 
kunnen bijvoorbeeld een C- of zclfs E-klimaar 

hebben. 
Ook als we naar de duidelijke A-klimaren kijken is 
er overigens nog sprakc van een grote mare van 
varia tie. 

We kunncn de volgcndc vrij nauwkeurige driede
ling maken: 
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I. De tropische regenwoudklimaten (Af) 

2. Her winterdroge Iicht tropische woud en Savan
nc (Aw) 

3. Her wmerdroge Iicht tropische woud en Savan

ne (As) 

In her hiernavolgcnde zullen we de eersre rwee van 

deze driedeling nader beki jken (As Iaten we buiren 
beschouwing omdar her vrijwel nier voorkomr). 

Daarbij komcn cersr de kenmerken van her rnacro

klimaar aan bod. Op basis hiervan zullen we de 

diverse microklimaten, die voor de biotopen van 
onze clieren zo bclangrijk zijn korr bekijken. 

HET Af-KLIMAAT 

De algemene (macro)kenmerkcn van dir klimaar 
zijn als volgr: 
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Bron: Man&ed. ]. MiiiJer- Handbucb atUR ~tcr Klimationen der Erde. 

Station/Und: Ba.likpapan, j f m a 
KalimanWJ Indonesia 
Lage Jot7'S/II6°Sl'E 
Hiihef.l.NN 7m 
Klimatyp: Koppen A! 

1 Minl. T emper:arur oc 26,1 26,4 26,4 26,1 

2 Minlmu.d. Temp. oC 29,4 30,0 30.0 29.4 

3 Mitd.Min.d. Temp. oC 22.8 22.8 22,8 22,8 

4 AhsolMu..d. Temp. oC 33.3 33,3 33.3 32.2 

S AhsoLMin.d. Temp. oc 21,1 21,7 21,1 21.1 

6 Mitd.rd.Feucbte % 82 81 81 82 

7 M"ml.Niedenchlag DUD 201 175 231 208 

8 Mu..Niedenchlag DUD 

9 Min.Niedenchbg mm 

10 Mu..Niaknc:ld.24b mm 51 43 58 S6 

II Tase m/Niedersddag >0.2SDUD 14 13 15 13 

12 SoD.D.enscbeindauer h 

14 Potmr.Vcnlunuung mm 121 110 121 119 

IS Mini. windpchw. inmlr«. 

16 Vorhmchendc W'mdr. 

1. de gemiddelde maandremperaruur is her hele 
jaar boven 18°C. 

m 

26,4 

29.4 

23.3 

32,8 

21,7 

83 

231 

64 

13 

128 

2. her verschil russen de dag en nachrtemperatuur 
is gering 

3. er valr gedurende her hele jaar veel neerslag 
4. de luchrvochtigheid is er hoog ror zeer hoog. 

De natuurlijke planrengroei van dir klimaar is her 
alrijd groene loofbos. Tussen dir bos en her klimaar 
besraat een srerke wisselwerking. Vermoedelijk is er 
geen ander ecosysreem te vinden waarbij dir zo 
srerk her geval is. Her bos verdampr water, geefr 
schaduw, houdr de warmre en her vochr vast en 
schepr zo in feire voor een groor deel zijn eigen 
leefmilieu. Daarbij is her bos nier de eenzijdige 
groene hel die veel mensen zich bij dir alles voor
srellen. De variarie is enorm. Voor ons is vooral de 
ge- laagdheid van her bos van belang. 
Als we naar afb. 2 kijken dan zien we darer een 
driedeling valr aan re brengen. 
De ondersre rien meter van her bos, de srruik of 
sramlaag is beeldvormend geweesr voor de groene 
hel. Her is er relarief danker, alrijd warm (27 rot 
33oC) en vochrig (van 80 ror 100% overdag ror 
's nachrs alrijd 1 OOo/o). Er is relarief weinig dierlijk 
Ieven. Vaak vinden weer dieren die pas 's nachrs 
acrief worden. Een uirzondering op dir war som-
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j j a s 0 n d Jahr z 

26,1 25,6 26,1 26,1 26.4 26,1 26,1 26,1 6 

28,9 28.3 28,9 28,9 29,4 29.4 29.4 29,4 6 

23,3 22,8 23.3 23.3 23.3 22,8 22,8 22,8 6 

32,2 29,4 30,0 31,1 32,8 33.3 33,3 33,3 6 

19,6 20,0 2o.6 19.4 20,6 21,1 21,1 15,6 6 

83 83 80 n 78 80 79 81 7 

193 180 163 140 132 168 206 2228 43 

53 51 Sl 51 48 48 51 64 43 

12 11 II 9 9 12 15 147 43 

118 122 132 128 130 118 121 1468 42 

bere verhaal vormen die plekken in her bos waar 
door bijvoorbeeld het omvallen van een boom of 
fangs de oevers van een beek of rivier Iicht rot de 
bodem kan doordringen. Hier zien we dan een veel 
afwisselender planren- en dierenleven en een gro
rere variarie in remperaruur (bijvoorbeeld 25 ror 
37°C) en luchrvochrigheid (overdag 60 ror 80o/o 
en 's nachrs weer 1 OOo/o). Veel kleinere rropische 
rerrariumdieren, zoals bijvoorbeeld boomkikkers 
en gekko's komen uir deze bioroop. 
De rweede erage is de zogenaamde rakkenlaag, 
deze ligr zo ongeveer russen de 1 0 en de 20 meter. 
De remperaruren zijn hier war wisselender dan in 
de ondersre lagen van her bos. Er is war meer zon 
en op die plekken is her war warmer. In de scha
duw is her daarenregen war koeler. Dir laarsre 
komr door de srerkere luch rbewegingen waardoor 
ook de luchrvochrigheid overdag lager ligr, zo rond 
de 70%. 
Her is her bioroop van de war grorere hagedissen
soorren mer in de ondersre delen vaak de jongen 
en vrouwrjes en in de hogere delen meesral de 
mannerjes. Een voorbeeld van een daar voorko
mend dier is de Groene Basilisk {Basiliscus plumi
frons). 
De derde erage is de kruin of roplaag. Dir zijn de 
hoogsre delen van her bos, reikend van zo'n twin
rig ror soms wei zesrig meter. 
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TabeJ l.Klimaanabd van Kupang. Timor lndonaie. 
db cb ewihl Klim • Bron: Man&ccl J. Miiller - Han u I atJS1 - tel' anon en d Erd er 

Station/Land: i f m a m 
K:upang. Timor Indonesia 
Lage 10010'S/I23°34'E 
HOhei1. NN45m 
Klimatyp: KOppen Aw 

I Mini. Temperatur oC 27.2 27.2 27,0 27,2 27,0 

2 Minl.mu..d. T cmp. oC 3o.6 30,6 3o.6 31,7 31.7 

3 Mini.Min.d.Temp. oC 23,9 23.9 23.3 22,8 22,2 

4 Absoi.Max.d. Temp. oc 35,0 34,4 35,6 36,1 35,6 

5 AbsoLMin.d. Temp. oC 21.1 20.0 20,6 17,2 17,8 

6 Minl.rd.Feudne % 78 79 78 68 61 

7 Miul.Niedetsddag mm 289 366 221 64 28 

8 Max.Nicdcnddag mm 923 643 300 250 233 

9 Min.Niedctschlag mm 49 30 66 4 0 

10 Max.Nicdendd.24h mm 307 249 150 165 76 

11 Tage m/Nicdenddag >0.25mm 18 16 12 9 3 

12 Sonncnscbeindauer b 189 193 223 267 276 

14 Pocent.Vcrdu.nsruns mm 149 132 143 135 134 

15 Miul. windgcsc:hw. in mil« 

16 Vorbenchende Wmdr. 

De klimatologische uitersten zijn hier relatief 
groot. De instraling van de zon is intens, er is veel 
luchtbeweging en een grote variatie in luchtvoch
tigheid. Overdag tussen de 50 en 100% (dit laatste 
tijdens buien) en 's nachts tussen de 80 en 100%. 
Terrariumdieren zijn hier groot van omvang en 
relatief schaars voorkomend. Meestal zijn her 
bezoekers die komen voor een kort verblijf. Een 
voorbeeld is de Groene Leguaan (Iguana iguana). 
Om de informatie zo volledig mogelijk te maken 
volgt hier nog een klimaat-tabel van zo'n M-kli
maat (zie tabel 1 ). Bedenk wei, deze tabel geeft de 
klimaatgegevens onder zogenaamde waarnemings
omstandigheden. Dar wil zeggen in de schaduw, 
uit de wind en op zo'n anderhalve meter boven de 
grond. 
De meeste gegevens in de tabel spreken inmiddels 
voor zichzelf. Let ook eens op de potentiele (maxi
maal mogelijke) verdamping. Deze is elke maand 
lager dan de neerslag, elke maand heefr dus een 
neerslagoverschot. 

HET Aw-KLIMAAT 

De algemene kenmerken van her macroklimaat 
zijn als volgt: 
1. De rcmperatuur van de koudsre maand is 

boven de 18°C. 
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e. 

j j a tl 0 n d Jahr z 

26,4 26,1 26.4 27.2 28,1 28,3 27,8 27.2 21 

31.1 31,1 31,7 32.8 33.3 33,3 31.7 31.7 21 

21.7 21,1 21,1 21,7 22,8 23.3 23,9 22,8 21 

34.4 35,0 36,7 37,2 38,3 38,3 36.7 36,7 21 

15.6 15.6 15,6 16.7 18,3 20.0 21.1 15,6 21 

59 56 53 53 56 61 74 65 21 

10 5 3 3 18 89 246 1440 50 

360 290 20 12 124 520 

0 0 0 0 0 16 20 

46 74 25 18 101 104 157 307 50 

1 <I <1 <1 I 7 15 79 50 

276 288 304 306 288 264 209 3079 30 

119 115 121 136 152 154 155 1645 63 

2. De uitersten tussen dag en nacht zijn in ieder 
geval een deel van her jaar groter dan bij het M
klimaat maar nog steeds niet erg groot. 

3. Her klimaat kent in her warme jaargetijde veel 
neerslag en in het koelere veel minder. 

4. De luchtvochtigheid varieert vrij sterk met her 
seizoen. 

Het biotoop kenmerkt zich door gras met ver
spreide boomgroei, de zogenaamde savanne of 
door een minder ontwikkeld tropisch bos. Veel 
bomen zijn bladverliezend in het koelere, drogere 
jaargetijde. Er zijn droge plekken, maar ook gebie
den die her gehele jaar vochtig zijn, bijvoorbeeld 
bij rivieren en moerassen. Toch zijn er binnen her 
gebied minder duidelijk verschillende microbio
topen dan in her rropisch regenwoud. De duide
lijke seizoenswisselingen zijn wei van groot belang 
en kunnen her aanzien van enorme gebieden in 
korte tijd ingrijpend veranderen. Vooral de over
gang van droog naar nat is van grore invloed op de 
hormoonhuishouding van de daar voorkomende 
dieren (zie tabel 2). 
Zoals de gegevens Iaten zien kunnen we dir kli
maar een deel van her jaar best rropisch vochtig 
noemen. 
In her koelerc jaargetijde echrcr (zuidelijk half
rand, dus juni, juli ere.) zijn er cchrer duidelijke 
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verschillen. Her contrast russen dag en naclmcm
peratuur wordt groter (tot I 0 it l2°C.) en de 
gemiddelde luchrvochtigheid daalt tot in de 50% 
gemiddeld. In de praktijk betekcnr dit laarsre bij 
voorbceld 30 a 40% overdag en GO tor 80% 's 
nachts. In de droge maandcn is de potenricle vet
damping duidclijk boger clan de neerslag. Er is dan 
dus een neerslagtckort. 

CLIMATES 3 

An article in a series concerning climate. T he A-cli
mates or tropical climates are discussed. T hree 
types can be distinguished, Af-climate (tropical 
rainforest) , Aw-climare {tropical forest an savanna 
with dry winters) and As-climate (tropical forest 
and savanna with dry summers). Th is last type is 
not described, because it is of rare occurrence. 
The Afcl imate is characterized by a mean monthly 

temperature above I8°C, little difference in day 
and night-temperatures, precipitation all the year 
round and a high to very high humidity. 
To describe a tropical rainforest, stratification is of 
unportance. 
T he first I 0 m consists mainly of trunks and 
shrubs and it is dark, warm (27-30°C) and humid 
(80-1 00%). There are few animals and they tend 
to be nocturnal. 
O nly when a tree has fallen or on the banks of a 
river or st ream then: is more light and variation in 
temperature (25-37°C and humidity (60-100%). 
Many small tropical terrarium-animals, like tree
f-rogs and geckos originate from this habitar. The 
second I 0 m consists mainly of branches. 
There is more variation in temperature with a rela
tive humidity of70%. Some places are warmer due 
to direct sunlight, some are cooler (and dryer) due 
to an increase in air-movement. This is the habitat 
for larger lizards, like Basiliscus plumifi·ons. 

Regenwoud Frans Guyana, tijdelijk poeltje na flinke bui. 
Foro: Henk Vcldkamp 
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Regenwoud Frans Guyana, cpifyten. 
Fom: Henk Veldkamp 

The higher parts of the forest, the rree-mps, range 
from 20-60 m. The climato logical extremes are 
vast, much direct sunlight and much airmove
ment, resulting in a strong variation in tempcratu
re and humidity (50%-1 00% during rain-sho
wers). 
The scanty reptiles from this area are often only 
temporary visimrs. Terrariumanimals from this 
habitat are large, like Iguana iguana. 
A climatetable (table I) is given, however ke~p in 
minJ, that the Measurement are collected under 
standard conditions ( 1.5 m above the ground, in 
the shadow, no wind). Pay attention to the f:tct 
that there is more precipitation rhan pO[enrial eva
poranon. 
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The Aw-climate is characterized by a tcmperature 
higher than l8°C during the coldest month, more 

difference between day and night-temperamres 
(though still not extreme), a warm season with 
much precipitation and a cool one with lcss and a 
humidity thar varies with the seasons. 
Vegetation consists of grass and scarrered trees (the 

Savanne Frans Guyana. I~oto: Henk Veldkamp 

savanna) or a deciduous tropical forest. T here are 
dry places, bur also ones that stay humid all year 
around, like marshes and rivers. The changes in 
seasons can dramatically change the circumstances. 
That is why the change fi·om dry ro wer season has 
an major influence on the hormonal balance of the 
occurring animals. 

The corresponding table (table 2) shows that 
although parr of the year is tropical and humid, in 

Leptoclactylus lo11girostris, uit de savanne van Frans 
Guyana. Foro: Hcnk Vddkamp 
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the cool season there is more difference in day and 
night-temperatures (I O-I2°C) and a mean humi
dity of 50°/cJ. This means actually 30-40% by day 
and 60-80% by night. In the dry season rhere is 
more evaporation than precipitation. 

m 

30 

10 

0 
Gclaagdheid van her tropisch regenwoud. 
Bron: Ayensu, E.S., 1982. Her Ocrwoud. Elsevier-Amsterdam. 
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Basilisken en het lopen over water 

L.C.M. WijfTels 
Westerstraat 72 

1601 AL Enkhuizen 

Professor Videler en de jonge wetenschappers en 
broers Ma zijn her niet met elkaar eens, war her 
lopen op twee poten over her water betreft (Eric 
Hendriks: zinkende Jezus, De Volkskrant 8 juli 
2000) De professor meent dar Archaeopteryx, een 
overgangsvorm tussen reptielen en vogcls (al 140 
miljoen jaar dood en aileen als fossiel bekend) zich 
voonrepte over de warervlakten van die rijd met 
behulp van poten, vleugcls en staan. 
Oat kan niet, menen de heren Ma, omdat de 
poten van de oervogel daar niet voor konden heb
ben gedeugd. Zware sleepankers, die her rennen 
over her wateroppervlak niet mogclijk maken. Zij 
verwijzen naar de nu levende 'Jezus-Chrisrus
hagedissen', Basi/iscus, die dar wei kunnen, zonder 
vleugels, maar met heel andere en lange achterpo
ten, lange tenen en brede huidlijsten langs die 
tenen. Daarom heten ze zo. 
Bijzonder is dar een heel gewone Nederlandse 
watervogel, de meerkoet, dar ook kan. Toch heeft 
die nooit de christelijke status bereikt. Als je met 
een stille boot, in rust- en rietrijk water, een 
meerkoet verrast, dan duikt die meestal direct 
onder water. Maar ben je plots heel dichtbij, dan 
zet hij her op een rennen met snelle vleugelslag en 
maakt zich zo, in een regen van waterspetters en 
met grote vaan over her wateroppervlak uit de 
voeten. Rennend op lange poten met lange tenen 
en brede huidlijsten aan beide kanten, omhoog 
gehouden door de vleugelslag. Oat duurt maar 
even en als hij ophoudt met klapwieken slaan de 
poten door her wateroppervlak en komt hij in de 
normale drijfhouding, op veilige afstand, om die 
poten weer als efTectieve roeispanen te gebruiken. 
Er zijn vier verschillende soonen BasilisCIIs. Ze 
worden in folklore en wetenschap over een kam 
geschoren, hoewel de bekendste en meest waargc
nomen soon, de Gestrccpte Basilisk, BasilisClls tJit
tatus, helemaal niet over water rennen kan: te 
kone poten, geen lange tenen en te smalle huid
lijsten. 
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Zo zie je maar hoe een curieus exotisch verhaal 
legendarische proponies krijgt, ook in de (weten
schappclijke) literatuur, waar her klakkeloos cite
ren van eerdere auteurs her meeste papier vergt. 
Basilisken zijn insectenetende, boombewonende 
hagedissen, grote dieren, tot een meter lang en een 
kilo zwaar in de grote groene soon van Costa Rica, 
Basiliscus p/umifrons. Zij zitten meesral in de buun 
van water, vanwege her voedselaanbod. Maar de 
meeste lijken te Ieven in droog strooiselbos, levend 
van alles aan gediene dar klein genoeg is om te 
worden gepakt en opgegeten. 
Hagedissen met een lichaamsbouw als deze 
Basilisken, kone kop en romp, lange staan, korte 
voorpoten en hele lange springpoten achter, ren
nen heel hard op twee poten. Oat moet wei, want 
er zijn roofdieren genoeg, die ze opvreten: slangen, 
krokodillen, roofvogels en vleesetende zoogdieren. 
Deze "bipedale" vluchtwijze kennen we ook van 
heel andere hagedissen, elders op de wercld: Azie, 
Australie. 
Her is zo, dar de kone voorpoten de ach terpoten 
niet kunnen bijhouden op de vlucht. Dus met her 
voorlichaam iets omboog, voorpootjes langs her lijf 
en de staan geheven als tegenwicht pedaleren ze, 
met kammen op de achterkop, de romp en de 
staart als stuurorganen, planerend voon en over de 
grond en aileen over her wateroppervlak als de 
pootstructuur en her lichaamsgewicht dar mogelijk 
maakt. Oat laatste vrijwel nooit, zelfs niet bij de 
fameuze basilisken: aileen in ccn bepaalde levensfa
se, voor de ene soon anders dan voor de andere. 
Her valt niet mee om een basilisk in her water te 
jagcn. Ik heb dar geprobeerd in Centraal-Amerika, 
maar die beesten zijn alert, en vluchten onmiddel
lijk de struiken in, de bosjes en de bomen, en in 
rivierdalen in de metershoge schermen van dode 
rakken en srammen die bij hoogwarer in her oever
bos terechtkomen en daar blijven steken. 
Yang je zo'n hagedis, war enige vaardigheid vergt, 
dan wordt her gewoon zwemmen in her water, 
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snd, met kronkelende bewegingen van romp en 
staarc, precics zo als iedere andere hagedis, die re 
water raakt. De Heren Ma zouden her cens moe
ten proberen: aan her Meer van Tiberias dan wei! 

BASILISKS AND WALKING ON 
WATER 

This article is a reaction on a scientific dispure, in 
which is proposed that the extinct Archaeopteryx 
was able to run on a water-surface, just like 
Basilisks do nowadays. 

BrlSiiiscus bmiiisms, man Foro A. Lobach 

The author of this article suggests rhar most 
Basilisks aren 'r able to run on the watcr-surfitce, 
due to their weight (Basiiiscus plumifi·ons) or their 
short limbs (BtlSiliscw 11ittams). Only in certain 
phases of life, differenr for each species, they are 
capable of doing this, bur ir is quire rare. During a 
visit to Central America rhe author rried to chase 
Basilisks into the water, but in stead they preferred 
to flee into the trees and bushes. When they actu
ally were chased into the water, they swam just like 
any Olher lizard, wriggling with their tail and body. 

,;.--
\. 

/Jasiiiscus basiliscus, man Foro A. Lobach 

Bij her rer perse gaan van deze uirgave van Lacena, 

vernamen wij her droeve berichr dar 

de ameur van bovenstaand anikel 

Leo Wi j ffels 
(Oud hoofdredacteur van Lacerta) 

op 22 december 2000 overleden 1s. 
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BOEKBESPREKING 

A Complete Guide to the Snakes of Southern Mrica 

J. Marais, 1996. 
Southern Book Publishers (Pry) L£d. 

T weede druk, paperback. 
ISBN: I 86812 380 4 

208 pagina's + fotosectie van 60 pagina's 
210 kleurenforo's en 15 zwartwirforo's 

Prijs: f 19,90 bij De Slegre. 

Dit bock is volgens de schrijver in her voorwoord 
bedoeld als naslagwerk voor de idemificatie van 
aile in zuidelijk Afrika voorkomende slangen, ten 
behoevc van boeren, tuiniers, huisvrouwen, rug
zakroeristen, vissers, jagers en verder iedereen die 
rijd doorbrengt in de buirenluchr. Op de achrer
kaft worden hier nog herpctologen, slangenverza
melaars en wildbeheerders aan toegevoegd. 
Met zuidelijk Afrika wordt bedocld de Ianden 
Zuid-Afrika, Lesotho, Swaziland, Namibie, 
Botswana, Zimbabwe en verder de gebieden ten 
zuiden van 15° ZB van Mozambique, Malawi, 
Zambia en Angola. 
Er is een korre algemene inleiding en een hoofd
stuk over slangen in gevangenschap, kon en zake
lijk, inclusief een stuk over ziekten en parasicten en 
met een tabel met medicijnen en doscringen. 
Dan een hoofdstuk over classificatie en verwanr
schap, waarin ook de benoeming van de verschil
lende schubben en een insrructie voor her rellen en 
beoordelen van de schubben. Verder is er een uir
gebreide schubbenrelkaart, rer idenrificarie van 
166 (onder)soorten. 
Vervolgens een hoofdsruk over slangcnbeten en de 
eersre hulp hierbij. 
Her volgende gedeelre van her bock behandelr per 
groep aile soorten in korte hoofdsrukjes van onge
veer een bladzijdc. Hierin wordr vermeld: Engclse, 
Afrikaanse en werenschappelijke naam. Meestal 
volgen er derailrekeningen van de kopbeschub
bing, varierend van geen tot drie per behandeld 
dier. De beschrijving vervolgr mer: grootte, kleur, 
verspreiding inclusief kaanje, waarneming in her 
veld (met waar en wanneer her dier te vinden is en 
welk gedrag her vertoonr), voedsel, voorrplanring, 
soms ondersoorren en gif (indien van roepassing). 
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Her betrefr twaalfhoofdstukjes over soonen van de 
familie Viperidae, zevenrien van de Elapidae, 46 
van slangen mer achrer in de bek geplaatste gifran
den, 43 van nier gifrige slangen en zevenrien van 
worm- en blindslangen. Binnen sommige hoofd
smkjes worden enkele ondersoorren behandeld, 
waarmee her roraal aanral behandelde soorren en 
ondersoorren op 165 komr. 
Er is een aparre secrie mer zeer duidelijke en fraaie 
kleurenforo's met een eigen aparte index (Engelse 
en werenschappelijke namen). Toraal 210 foro's, 
varierend van geen tot meerdere per (onder)soorr. 
Tenslorre een verklarende woordenlijsr, een bi
bliografie en een torale index (Engelse, Afrikaanse 
en werenschappelijke namen) die ook de foro's 
om vat. 
Her is een degelijk en consequent opgezet hoek. 
Nog mooier zou her aileen zijn als de foro's direct 
bij de beschrijvingen zouden zijn geplaatsr. Her 
verschil tussen de 166 (onder)soorren van de 
schubbenrelkaarr en de 165 besproken (onder) 
soorren kan verklaard worden doordar de 
Koningspyrhon (Python regius) uit de rabel verder 
nier behandeld wordr, mogelijk omdar die nier in 
her beschreven gebied voorkomr. Overigens 
spreckr de schrijver in her voorwoord ook over 
ruim 165 soorten. 
Verder wordr er in de schubbenrabel melding 
gemaakr van Tjphlops schlegelii aucrosa, in de reksr 
wordt T. s. mucmso beschreven en in de index wor
den T. s. aucrosa en T. s. mucrostl genoemd. Bij de 
fotosecrie duikr in de index T. s. mucrosa weer op, 
tcrwijl bij de berreffende foro weer gesproken 
wordr van T. s. mucruso. Mijn kennis over dezc die
ren reikt niet ver genoeg om re weten of her hier 
om rwee (of drie) verschillendc ondersoorren gaat 
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of om een rypefout, maar volgens mij is de schrij
ver hier ook de draad kwijt. Veel meer foutjes heb 
ik niet kunnen ontdekken. 
Het lijkt me dat identificatie van een slang uit zui
delijk Afrika met dit boek in de ene en een slang in 
de andere hand vrijwel geen problemen meer zal 

geven (hoewel dat bij een aantal soonen juist vra

gen om problemen is). 
En dan die Afrikaanse namen, die maken het boek 
extra aantrekkelijk. Neem nu de "Gebande 
Honderdpootvreter" (Reticulated Centipede-eater, 
Aparal/actus /unu/atus /unu/atus), de 
"Swarrspoegslang" (Black Spirring Cobra, Naja 
nigrico//is woodt), 

de "Voelslang" (Birdsnake, Thelotomis capensis) of 
de "T weekleurige Skerpneusslang" (Bicoloured 
Quill-Snouted Snake, Xenoca/amus bico/or bico/or), 
prachrig gewoon. 
Zoals her boek zelf ook kwalirarief prachrig is. Dir 
boek is beslisr een aanwinsr en voor de prijs hoefr 

u her nier re Iaten. Ik verbaas me er overigens over 
dar dir boek in een Nederlandse ramsjwinkel is 
rerechrgekomen, maar Iaten wij als leden er ons 
voordeel mee doen. Bij De Slegre in Haarlem 
srond in ieder geval nog een redelijke srapel. 

J. rer Borg 

Artikelbespreking: Wilde Zwevers. 

Redacrioneel 

SAMENVATTING 

Her hier besproken anikel handelt over de grore 
diversireir aan dieren die zweefvluchren kunnen 
maken, die de rropische bossen van Borneo bevol
ken. Ze zijn nier gemakkelijk re zien, want ze zijn 
goed gecamoufleerd, meesral nachrdier of levend 
in de "forest canopy" (niveau van de hoogsre 
boomroppen). Er komen zo'n 30 soorren zwevers 
voor, waarvan veerrien vliegende eekhoorns, verder 
vliegende lemuren en vliegende reprielen en kik
kers. Zo zijn er vliegende gekko's (Ptychozoon 
kuhlt), mer "zwemvliezen" en huidflappen aan 

lichaam, poren en sraarr om hun oppervlak re ver
groren. Vliegende slangen ( Crysope/ea paradist), die 
hun lichaam horizontaal afplarren voor de zweef
vluchr. Er zijn enkele soonen vliegende kikker, 
zoals bijvoorbeeld Racophorus parda/is, die flappen 
aan de poren heefr en grore "zwemvliezen". Ze zijn 
in sraar in zweefvluchr een draai van 180° re 
maken. De groorsre soon is Racophorus nigropal
matus. Die dier is nog ontdekr door Alfred Russel 
Wallace, rijdgenoor van Charles Darwin en onaf
hankelijk medeontdekker van de evolurierheorie. 
Er is ook een kikker (Racophoru.s du/itemis) mer aile 
kenmerken van een vliegende kikker (grore 
"zwemvliezen"), maar niemand heefr ze nog zien 
vliegen. Bekend zijn naruurlijk de Vliegende 
Draakjes 

Lacerta 59(2) * 2000 

(Draco cornutus en Draco vo/ans) mer hun verleng
de, uirklapbare ribben, die een huidplooi onder
sreunen die ze in sraar srelr zweefvluchren re 
maken. 
Mannerjes schijnen elkaar bij rerriroriumgevechren 
in de Iucht achrerna re zirren. 
Waarom kunnen er zoveel dieren op Borneo 
zweefvluchren maken. Naruurlijk, her is erg handig 
als je aan concurrenten of predaroren kunt ont
snappen door een zweefduik. En kikkers zijn 
naruurlijk lekker snel bij de voonplantingspoel. 
Maar dir soon voordelen geldr ook voor dieren in 
ander rropische gebieden, zoals in Afrika of Zuid
Amerika. Toch zijn daar aanzienlijk minder zwe
vers. De verklaring ligr in de samensrelling van her 
bos. Dir wordr op Borneo gedomineerd door 
reusachrige bomen, die weinig frequent en on
voorspelbaar vruchren dragen. Her voedsel is dus 
schaarser dan in andere rropische bossen, waardoor 

dieren vaker op srap moeren gaan op zoek naar 
alrernarieven. War is er makkelijker dan zweven, 
zonder eersr helemaal af re dalen naar de grond. 
Her oorspronkelijke anikel gaat vergezeld mer 
enkele schinerende foro's van vliegende slangen, 
gekko's, kikkers en draakjes. Zulke plaarjes kunnen 
wij u nier Iaten zien, maar de schrijver en forograaf 
heeft op internet een mediashow mer zwevers van 
Borneo opgezer, re vinden bij narionalgeogra
phic.com/ngm/00 I 0. 
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LITERATUUR 
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Artikelbespreking: Verkeersslachtoffer genen. 

Redacrioneel 

Auto's rijden niet aileen dicren dood. Volgens 
onderzoekers van de Universiteit van Konstanz in 
Duitsland, fungeren grote verkeerswegen revens als 
generische barriere, ongeveer als rivieren en ber
gen. Zij ontdekren dar populaties woelmuizen, die 
aan verschillende zijden van een vierbaans snelweg 
lecfden, door isolarie ook generisch verschillend 
waren. Kleine popularies worden zo extra kwers
baar voor uirsrerven. 
American 283 {4): 19. Wegen spelen een bclang
rijke rol in de wereldwijde achreruirgang van rep
rielen. 

De teruggang van amfibiecn is weliswaar berer 
gedocumenteerd, maar reprielen gaan mogelijk 
nog srerker achreruir, volgens cijfers van de 
I.U.C.N., van de 7150 reprielensoorren is 3,82% 
uirgestorven, bedreigd of kwersbaar, van de 4680 
amfibieensoonen 2,75%. Als belangrijksre facro
ren worden worden menselijke acrivireiten 
genoemd, zoals bioroopvernietiging en commerci
ele handel. 

LITERATUUR 

YAM, P., 2000. Roadkill Genes. Scientific 

Arrikelbespreking: Hawaii's enige slang is klein. 

Redacrionecl 

Er komen oorspronkelijk geen slangen voor op 
Hawaii. Maar er is toch een uirzondcring. 
Omsrreeks 1930 is, waarschijnlijk in de potgrond 
van uir de Filippijnen ingcvoerde palmbomcn, een 
kleine blindslang op Hawaii gdntroduceerd. Her 
betrefr hier waarschijnlijk Ramphotyphlops bramina 
(DAUDIN 1803). Her dierrje, mer een lengte van 
8-20 em, leeft van tcrmieten en andere insccten. 
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Her dicr plant zich parrhenogenetisch voort, her
geen mede de succesvolle introducrie verklaard. 

LITERATUUR 

ANONIEM, 2000. Hawaii's Only Snake - It's 
Tiny. National Geographic 197 (6): Earth 
Almanac. 
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Waarnemingen aan hagedissen in de Languedoc-Roussillon (Zuid
Frankrijk) en Haute-Marne (Noord-Frankrijk) 

Dick Marrijn 
Vorensarersrraar 60 

33 12 NZ Dordrechr 
l:oco's van de auteur. 

~-· 

I 
........ 

' ·, -,./ \. 

'-'- - ' ' . 

.... 
• .... 

' # 

P. mum/is men·£'mif1 man 

INLEIDING 

' -
.~· 

Eind mei/begin juni van Jir jaar brachren wij onzc 
vakanrie door in de Zuid-Franse Languedoc
Roussillon, nicr ver vcrwijdcrd van de Pyrcnceen 

en de Spaansc grens. Daarnaasr hebben wij op de 

teru!,,rwcg nog een scop gcmaakr in her Noord
Fransc Haurc-Marne. 
M ijn waarncmingen hebben zich met name gccon
cenrreerd op de "gewonc" Muurhagedis, Podm'Cis 
mum/is, in her zuidcn en her noorden vcrrcgen
woordigd door verschillende ondcrsoorcen 
(GRUSCHWITZ & BOHME, 1986). 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Podnrcis mum/is mermnin (RISSO I 826) 
Beschrijving: Man lichrgrijs met vage 

(marmer)rekening en vcnebraalband in de vorm 
van vkkken, op de zijden cen nenckcning, een en 

andcr volgens een vrij consranr patroon . De.: rug
kleur kan ook in brons overgaan mer soms ccn 
vage groene gbns. Een en ander min of mccr over
eenkomsrig de "detcrminarierabcl" van STRIJ

BOSCH ( 1986). 

54 



Vreemd genoeg verronen de vrouwcjes wac meer 
variacie en zijn grof.veg onder te verdelen in drie 
cypes: 
I. Als man, maar rug vrijwel ongecekend; wei dun

nc verccbrale screep. Lichee supraciliairlijnen. 
Temporaalband Iicht bruin met donker bruine 
cekening, soms ook mer wirre vleld<en. 

II. Vrijwel ongerekend. De enige variacie in het pa
rroon is, dat de flanken een paar tincen donker 
der zijn dan hec rugdek, en hierin geleidelijk 
overgaand zondcr duiddijkc afscheiding. Geen 
vertebrale screep en supraciliairlijnen. 

Ill. Wei aile tekeningen overeenkomstig de typische 

P. m. muralis op een bruine grondklcur. 
Die cype kwam her minst voor. 

P. mrmtlis merremifl vrouw 
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Algemeen is de vrouw van de man zoals bekend te 
onderscheiden door meescal een kleiner lichaam, 

grocere afstand cussen voorste e n achtersce ledema
ten, kleinerc lcd emacen vooral de achtersce, een 
kleinere kop, een. korrere staarr en een minder 
contrastrijke cekening. De mannen waren talrijker 
dan de vrouwen, naar schatting in de verho uding 
70% regen 30%. 
Biotoop: in het vakanticpark, waar wij verbleven, 
wcrd die voornamelijk gevormd door de "winen" 
tussen de huisjes en de paden , besraande uic fijn 
steenslag, waarvan vooral de stoepranden werden 
gebruikt als zonplaarsen. 
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Op de muren werden de hagedissen zdden gezien, 
voornamelijk om vooral 's ochrends van de nog 
laag sraande zon re profirercn en vrijwd nooir 
hoger dan enkele meters. Slcchrs cenmaal zag ik 
een exemplaar naar her dak klimmen (hoogrc ca. 4 
meter). Schuilplaarsen werden voornamelijk ge
vormd door de beplaming bcsraande uir hees
rer(rje)s zoals oleander, pittosporum. rozcmarijn, 
lavendel ere. De bodem bcsrond uir ccn kcihardc 
kleigrond. Als slaapplaarscn (en vermoeddijk ook 
overwinreringk-warrieren) werden voornamdijk de 
ruimren russen de murcn van de bungalows en de 
hierop aangcbrachre berimmeringcn gcbruikr. 
Gedrag: de hagedissen Iudden een b:fruimre van 
ca. 200m"', waarin dezelfde excmplaren regelmatig 
werden reruggezien. Diverse exemplaren werden 
ook op dezelfde plaatsen op cen vast rijdsrip van de 
dag gczien. Terriwria heb ik nicr kunnen consrarc
ren, omdar de vcrschillcndc cxcmplarcn her gchclc 
leefgebied doorkruisrcn. Wd warcn manncrjes 
zowel als vrouwrjes onderling agressicf en achrer
volgingen waren regclmarig waar rc nemcn. 
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Bij beide seksen was bij ongeveer de hclfr van de 
dieren de sraan geregenereerd. Zoals gezegd leef
den de dieren voornamelijk op de grond en als 
zonplek werden de kleibodem, sroeprandjes en her 
grindpad gebruikr. Een paring werd eenmaal waar
genomen en een vrouw had op 28-5, re oordelen 
naar de duidelijk ingevallen flanken, pas eieren 
gelegd. Naar mijn mening waren er weinig insec
ren als voedseldieren voorhanden, maar gezien de 
roch wei aanzienlijke popularie zal dir wei zijn 
meegevallen. Naar scharring zo'n 20% was sub
adult. Een aanral (dode) oorwormen, dar re voor
schijn was gekomen uir druivenhour en kurken 
"srammerjes" nadar ik deze mer kokend water had 
overgorcn, werd mer graagre door een passerend 
mannerje gegeren. Verder zag ik ze spinnen aan de 
onderkanr van de muren vangen. Bepaalde man
nerjes kwamen opvallend dichrbij, maar vooral de 
vrouwrjes waren roch bijzonder schuw en zelfs bij 
her forografcren moesr omzichrig re werk worden 
gegaan. Deze ondersoon is in her gehele Zuid
Franse kusrgebied re vinden en is door mij onder 
andere ook waargenomen in Narbonne-Plage. Her 
is een culruurvolger die ruinen, afscheidingsmuur
rjes, blocmbakken op de boulevard e.d. als leefge
bied heefr en aanzienlijk minder in de "naruur" is 
waar re nemen. 
FRETEY ( 1986) noemr als vindplaars de 
Bouches-du Rhone en vermeldr de Podarcis mura
lis occidentalis als de endemische ondersoon voor 
de Pyrenees-Orientales. 
Mijn verdere waarnemingen in deze srreek hebben 
zich grorendeels beperkr rot een tweeral venegen
woordigers van de groene halskraaghagedissen .. 

Timon lepida (DAUDIN, 1802) 

Her zou allerminsr juisr zijn, deze machrige en 
imposanre hagedissoon als "algemeen" re berire
len, maar door de srrucruur van her landschap in 
dir gedeelre van Frankrijk rrof ik hem roch vaker 
aan dan de Smaragdhagedis, Lacerta viridis (zie 
hieronder). Ook KUYfEN ( 1951 ), die deze srreek 
vanuir Argeles-sur-Mer verkende, beschreef Timon 
lepida al als algemener dan zowel L. viridis als P. 
muralis, maar voor de laarsre soon geldr dir uir
sluirend buiren de gebieden waar de invloed van de 
mens merkbaar is. 
Net buiren de dorpen, waar de wegen meer of 
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minder srerk srijgen en vcrlaren worden en her 
landschap van maquis en Iichte bossen wordr afge
wisseld door in culruur gebrachre grondcn (veelal 
in verband mer de reelr van druiven) bewoonr deze 
soon de afscheidingsmuunjes, besraande uir rame
lijk grore brokken naruursreen. 
Hoewel bepaald nier saai en onopvallend gekleurd 
zouden de meesre exemplaren nier worden opge
merkr als zij nier een nogal luidruchrig vluchrge
drag rcnroon zouden spreiden. De dieren zijn bij
zonder schuw (aanzienlijk schuwer dan L. viridis) 
en uirermare moeilijk re benaderen en re forografc
ren. Vanuir de auto, langzaam naderbij kruipend, 
lukrc dir aanmerkelijk berer dan re voer. 
In de heuvels hoven Leucar bewoondc een paanjc 
(de vrouw is normalirer nooir ver van de man aan 
re rreffcn) een bioroop, war her besre is re 
omschrijven als war wij hier volksruinen zoudcn 
noemen, maar dan ecn mcdirerrane versie hiervan, 
waarop voornamelijk fruit werd verbouwd, zoals 
vijgen, perziken en druiven, onderling en van de 
weg afgescheiden door de rradirionele srapelmu
ren. 
Als woning werden spleren en garen in deze muren 
benur en als "zonnererras" onder meer een plastic 
golfplaren (af)dak. 
Hoewel nier ver buiren de dorpen gelegen zijn deze 
gebieden als ramelijk verlaren re berirelen, war ook 
een voorwaarde is, die deze culruurvluchrer aan 
zijn leefgebied srelr. 

Lacerta viridis (LAURENT!, 1768) 

Ik rrof deze eveneens prachrige soon aanzienlijk 
minder aan dan bij voorbeeld in de Provence en in 
Midden-Frankrijk en vond ze slechrs nabij Salces
le Chateau. Her landschap hier is re vergelijken 
mer Nederlandse polders mer sloorjes en rierkra
gen. Een paarrje bewoonde hier een rerrirorium, 
war nogal grazig en moerassig van karakrer was. I k 
rrof ze zonnend aan op een beronnen muur, welke 
een ondiep en grorendeels drooggevallen srroom
pje afscheidde van her achrerliggende gras/moeras
landschap. Her berrof hier zowel qua posruur als 
kleur nogal imponerende dieren. Ondanks de vrij 
hoge remperatuur (ca 30°C) werd ook midden op 
de dag langdurig gezond. De oevers van her warer
rje (grore keien en een beronnen muur) werden 
revens bewoond door Muurhagedissen. 
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Overige soorten m de Languedo c
Rousillon 

Verder werden buiren Ia Palme een vluchrende 
Hazelskink, Chalcides chalcides (LINNE, 1758) en 
op de rorsen boven Le Racou en in de Pyreneeen 
de Algerijnse Zandlopcr, Psmnmodromus alginiS 
(LINNE, 1758) aangerroffen. 
Op de sreenbrokken, die de kusrweg bij Coullioure 
afscheidden van de naar de zee aflopcnde rorshel
ling vond ik een zich in de middag-wn koesteren
de Muurgekko Tarentola mauritanim (LINNE, 
1758). 

HAUTE-MARNE 

Poclarcis rmmtlis brogn11rdi (DAUDIN, 1802) 
Deze Adamische, Cenrraal en Noord-Franse 
ondersoon is door mij waargenomen op de rerug
reis ten widen van L1ngres. Her is ccl1rer inreres
sanr roch bepaalde verschillen op re mcrken. Ik wil 
nier zeggen, dat her hier om een culruurvluchrer 
gaat, maar ik rrof ze toch op een bepaald andere 
pick aan dan in her zuiden. Sterker nog, ik had ze 
bier nier verwacht. De vindplaats was een soort 
wegberm, die aan de andere zijde van 

P mum/is merremia vrouw type III 
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P. mum/is merremia vrouw type II 

/? muralis brognmdi man 
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P. murnlis brogrmli 

Psammorlromus ttlgirus man 

een grcppel (droog) was opgebouwd uir onregcl
marig op elkaar gcsrapelde srenen, onmiddellijk 

gevolgd door srruiken en bomen. 
Aan de overzijdc van de weg waren wei Ianden. Her 
rerrein was lichr heuvelacbrig en had een ramelijk 

vochrig en grazig karakrer, zodar ik hicr eerder bij
voorbcdd de Levendbarendc Hagedis. Zootom 
vivip111'll (JACQUIN, 1787), verwachrre. In her 
"noorden" zou ik ze roch in ecn droger bioroop 

hebben gezochr. 1 )c diercn lccfder1 op ecn berrek
kelijk smalle strook en jaagden in de greppcl en 

nrssen de begroci ing. 
De foro roonr, dar cr nogal war verschillen zijn mer 
de ccrdcr beschrevcn P. 111. nu-rremin. Een forserc 
bouw. ccn zwaarderc rekening op ccn naar grocn 
ncigende bronsklcurige ondcrgrond en grocne en 
zelfs lichrblauwc vlekjes zijn toch op zijn minsr 
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Lacerta sigea/1 

opmcrkdijk. remeer daar de Fransen over hun 
rm:esr algcmene repricl sprekcn als "lezard gris", 

ccn hcnaming overigcns, die door de bank geno
mcn her uirc rlijk van de soorr wei recbr doer. 

Volgens eerder genoemde aureurs (G RUSCH
WITZ & BOHME. 1986), is her ook de onder

soon P. 111. !Jrognttrdi, waarvan weer een bijzonderc 

popularie de i\ laasrrichrse "forren" bewoonr. 

P. 111. merremia heefr in 'l.ijn verspn:icling een oosre
lijkc koers gevarcn en is onder mecr aan re rrdfen 
in ht:t Rijn- t:n Moczclbekken. Spijrig voor de lief
hcbbers van dcze sierlijkc, levendige en inreressan

tl' hagedis is her ho udcn van zowcl de hicrboven 
bcschreven, als van dc mooie groenhwarre 

lraliaanse ondcrsoorren (/? 111. brueggemmmi, P. 111. 

11igrir;ent1·is) raboe.De soorr Lrzcerta mum/is (chans 

Podrtrcis mum/is) is aangewezen onder her Bcslu ir 
Beschermdc lnheemse Diersoorrcn van 1973 en 
valt daarmec onder de Naruurbcschermingswer. 
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Door her besraan van de Maasrrichrse popularie is 
Podarcis muralis een inheemse soort en derhalve 
onder deze wet geplaatst. Over ondersoorten 
wordt hierbij niet gesproken en ook her massaal 
aanwezig zijn in andere gebieden in Europa is niet 
rerzake doend. 
Een groor verschil derhalve met zijn grorere broer 
Podarcis sicula, de Ru"inehagedis. Deze valr, door
dar hij niet inheems is, uirsluitend onder de wet 
BUDEP en kan via hier te Iande verkregen 
nakweek in her terrarium gehouden en gekweekr 
worden. 

TENS LOTTE 

De beschreven gebieden zijn voor natuurlidheb
bers en zeker ook voor de herpetologisch ge"interes
seerden onder hen uitermate boeiend. Doordar her 
hier een "gewone" vakantie berrof, kon maar 
oppervlakkig aandachr worden besreed aan de cul
tuurvluchters, meestal war schuwere soorten, die 
nu eenmaal war meer tijd vragen. Ik hoop echter 
een bijdrage te hebben geleverd aan war al bekend 
is over een toch uitentreuren beschreven "gewone" 
hagedis als Podarcis muralis. Zoals vermeld is deze 
soort voor her liefuebbersterrarium verloren, maar 
niettemin is her interessanr waar re nemen hoe zij 
Ieven, ook regen de achtergrond van andere, gro
tendeels analoog levende soorten, waar wij als lief
hebber wei elke dag van mogen genieten! 

LITERATUUR 

GRUSCHWITZ, M. & W. BOHME, 1986. 
Podarcis muralis (LAURENTI 1768)
Mauereidechse. In: BOHME , W. (red.). 
Handbuch der Reprilien und Amphibien Europas 
Band 2/II Echsen III (Podarcis). 
FRETEY, J. 1986 Les Reptiles de France, rortues 
et lezards. Harier, Paris. 
KUYTEN, P.J. 1951. Eenmansexpeditie naar 
Zuid-Frankrijk. Lacerta 9: I 0. 
STRIJBOSCH, H. 1986. Dererminatietabel van 
de reptielen in Frankrijk. Lacerta 44 (I 0/11 ): 171-
182 

Lacerta 59(2) * 2000 

OBSERVATIONS ON LIZARDS IN 
LANGUEDOC-ROUSSILLON (SOU
THERN FRANCE) AND HAUTE
MARNE (NORTHERN FRANCE) 

The following species from Languedoc-Roussillon 
are described 
Podarcis muralis merremia, males light-grey with an 
indistinct marbled pattern and a vertebral stripe, 
sides with reticular striping. Females exhibit three 
types of markings. Type 1: like a male, without the 
marbled pattern, light supraciliar line, light-brown 
temporal stripe with dark-brown markings, some
times with white spots. Type II: almost without 
markings, sides, without obvious contrast slightly 
darker than the back. No vertebral stripe or supra
ciliar line. Type III: pattern like the typical female 
P. m. muralis, this type was the least abundant. The 
animals, observed at a holiday park, didn't show 
obvious territorial behavior. There were more 
males (70%) than females (30%) in this area and 
20% of the animals were sub-adult. This subspe
cies can for instance be found in the coastal areas 
of southern France, like Narbonne Plage. 
Timon lepida is relatively abundant. This animal 
was found outside the villages, in the more aban
doned areas. Especially the females are very timid. 
Male and female normally stay close to each other. 
They were seen in the hills near the village of 
Leucat. 
Lacerta viridis was less abundant and was found 
near Salces-le Chateau in a grass and marsh lands
cape. They were seen on a concrete wall. 
In Languedoc-Roussillon Chalcides chalcides, 
Psammodromus algirus and Tarentola mauritanica 
were seen roo. 
A description of Podarcis muralis brognardi from 
Haute-Marne, south of Langres, is given. This is 
the subspecies of Atlantic, Central and Northern 
France. They are more timid than P. m. merremia 
and were seen in a somewhat humid and green 
area, a habitat where the author expected to find 
Zootoca vivipara rather than this first species. 
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They are more sturdy with more distinct markings 
than R m. merremia. Their basic color is greenish 
bronze with green or blue spots. 
In the Netherlands it is since 1973 not allowed m 
keep R muralis in captivity due to the Indigenous 
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Species Conservation Act. However, some close 
relatives of this species, like Podarcis sicula, are kept 
and bred in the Netherlands in great numbers and 
are available for keepers. 
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Herpetologische waarnemingen in Graubunden, Zwitserland, met een 
beschrijving van opmerkelijk drinkgedrag bij de Zandhagedis, 

Lacerta agilis. 
]. Nieuwenhuizcn 

Dijk 26 

1811 MC Alkmaar 

INLEIDING 

Sinds 1975 brengr mijn familie de vakanrie door in 

de bergen van her Zwirserse Kanron Graubunden. 
Rond onze zomerboerderij op 1300 m hoogtc hcb 
ik inreressanre waarnemingen kunncn docn berref

fcnde de alpiene hcrperofauna. Op de muren van 

her huis Ieven Levendbarende Hagedissen (Zootom 
vivipam) en Hazclwormen (Anguis fingilis), even 

verder zijn poclen mer AlpenwarersalamanJers 
(Trilllrus alpestris) en een paar keer heb ik in een 
regenachrige nachr mer de zaklanraarn gezien hoc 

cnkclc mannerjes cen paringsbercid vrouwtjc van 

de levendbarende Alpenlandsalamandcr (Sala-
11/tllldm atm) achrervolgden. Meer dan I 000 m 

hoger de bergen in weer ik ecn bergmeertje dar 
maar enkele maanden per jaar ijsvri j is, en roch 

Ieven er hondcrden Alpenwarersalamandcrs. 
Her liefsr ga ik voor de reprielcn en amfibieen ech

rcr her dal in, op GOO m ligr daar her sradje 

Landquart, op de pick waar de gel ijknamigc rivier 
uirmondr in de Rijn. Langs de oosrelijke ocver van 

de Rijn bevindt zich her gcbied waar ik zo graag 

kom om van deer ralrijk voorkomende rcptielen re 
gcnieten. Tussen de granicrblo kken van de 
"Rhein dam", de op die wijze vcrsrerkre winrcrdijk, 

Lacerta agilis man drinkr bij schuimcicadc. Foro: Joost Nieuwenhuizen 
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zijn vecl Muurhagcdissen (Podarcis mum/is), 

Zandhagedissen (Ltw·rtfl agilis) en Ringslangen 
(Ntttn:-.: natri:~;:) re vinden, en in de erachrer liggcn

de , dus nooit mc.:cr oversrromende vlocdbosscn 

komr de Hazclworm vccl voor. De popularie rep-

Lacerta agilis vrouw. Foro: Joost Nicuwenhuizcn 

OPMERKELIJKE WAARNEMING 

Her hieronder beschreven gedrag en de bcidc.: 
f()(o's hicrvan, zijn her resulraat van geduldig 
observeren. Heel doclbewusr srapre ccn rnanncrje 

Zandhagedis af up een in her gras levende 

Schuimcicade (ook wel Spuugbeesrj e genoemd, 

waarschijnlijk betrefr her P!Jilaenw spumnrius) en 
likte bijna de helfr van diens "spuug" op. 

Spuugbccsrjes zijn larven van cen klein, plamensap 
zuigend insecr, die zich omhullen mer wir schuim 

als bescherming regen uirdroging en predaro rcn. 
Dir schuim ziet eruit al s een kloddertjc spuug. 
lk heb gocd opgeler of de hagedis her insect zclf 
zou opeten, dir gebeurde niet, her dier liep even 
verder en keerde roen rerug naar de cicade voor 
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riden is als vocdselbron roereikcnd genocg voor de 

G ladde Slang (Corond!a awtriam) , die ik er Jan 

ook door de jaren heen rcgclmarig signaleer. 
Vcrmeldenswaard zijn nog enkele. in ccn grind

vlakre gclegcn poclen, waarin de Geelbuikvuurpad 
(Bo111bina variegata) zich voorrplam. 

nog ecn paar slokken. lk had op dar moment her 

ve rmoeden dar in her terrirorium van dezc 

Zandhagedis de ochtenddauw bij aanhoudend 
mooi weer al was opgcdroogd voordat de hagedis
sen gingen znnnen. Dus her bn goed zijn dar her 

schuim van de Schuirncicade nict aileen slechrs een 

meevaller, maar zelfs een subsranriele bron van 

vocht voor de Zandhagcdis is. 

ONTWIKKELINGEN IN HET GE
BIED 

Tor slot wil ik nog iets vermclden over de ont\vik
kclingen in dir gebied op langerc rermijn. 
Hclaas heb ik moeten constatercn, dar vecl van de 
voorheen in de volle zon gelcgcn territoria van de 
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Zandhagedis overgroeid zijn door jonge bomen en 
met name Bosrank (Clematis vitalba). En dar deze 
plaatsen door hun bewoners zijn verlaten. Op 
andere locaties in her gebied is recent bos opge
schoond en een soort brandgang aangelegd. Her 
lijkt erop dar veel Zandhagedissen hierheen gemi
greerd zijn. 
Vlakbij de bebouwde kom van Landquart, langs 
her toegangspad naar de Rheindam, ligt een blijk
baar optimale strook grassen en kruiden, die de 
laatste jaren her domein is van de Zandhagedis in 
een opmerkelijke dichtheid. En dar terwijl de 
recreatiedruk door de Landquarters is toegeno
men. Ik vond her in ieder geval een vreemde erva
ring om volwassen Zandhagedissen op enkele deci
meters afstand van voorbij stappende mensen, kin
deren en honden(!) rustig door te zien zonnen. 
Ook opvallend was de aanwezigheid van tientallen 
pas uitgekomen Zandhagedissen in een zeer recent 
aangelegd, want nog vrijwel onbegroeid talud van 
de autosnelweg naar Chur. 

TENS LOTTE 

Dit waren mijn ervaringen over een periode van 
meer dan 20 jaar in een stukje Zwitserland. Geen 
exoten, maar meestal soorren die u en ik ook in 
Nederland waar kunnen nemen. Ik heb de stille 
hoop dar iemand uit de lireratuur of uit eigen 
waarneming meer weer over her al dan niet doel
matig gebruik van Schuimcicades als vochtbron 
voor hagedissen. 
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HERPETOLOGICAL OBSERVA
TIONS IN GRAUBUNDEN, SWIT
ZERLAND, WITH A DESCRIPTION 
OF REMARKABLE DRINKING 
BEHAVIOUR OF THE SANDLIZARD 
Lacerta agilis. 

A habitat in Switzerland, near Landquart, for 
Podarcis mura/is, Lacerta agilis, Anguis fragi/is, 
Natrix natrix and Coronella austriaca is described. 
A male Lacerta agilis was observed, that was drin
king from the secretion of the insect Philaenus spu
marius. 
The larvae of this insect are producing a foamy 
secretion, to protect themselves from dehydration 
and predators, which has the appearance of a clot 
of saliva. The author suggests, that the moisture 
obtained from the secretion can be an important 
source of water for this lizard. 
The last 20 years a considerable increase of the 
recreational pressure on the population of Lacerta 
agilis was observed, not resulting in a significant 
change in the behaviour of these animals. 
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De Russische Rattenslang (Elaphe schrenckii schrenckii) in het terrarium. 

Ronald Wolters 
Rijswijkstraat .J 15 

I 062 XR Amsterdam 

IN LEIDING 

Nadat ik her een en ander over her houden van 
slangen gelezcn had, ben ik in de Lacerta boekjcs 
gaan kijkcn welkc slangcn door wie gckwcekt wer

den. lk maakte hicrvan lijstjcs en begon diverse 
soortnamen uit mijn hoofd te lercn. Vervolgens las 
ik nog eens war boekjes door en keck wclke slan

gen ik mooi vond en belangrijker nog, welke rnak

kclijk te houdcn waren. Ik was immers nog maar 
net met de hobby bezig. 

In 1991 mocht ik van mijn ouders een koppcltje 
slangen uirweken voor mijn wrjaardag. Na aile 

uitzoekerij besloot ik om Russische Ram:nslangen 
(E/,,p/;e schrmckii sd;rmckii) te gaan houden. lk 

voncl deze zwartgele sbngen mooi om te zien c'n 

Elaphe schrmckii in lcgbak. Foro: Ronald \\loiters 
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volgens de boekjes waren deze slangen dagactief. 
beweeglijk en goed ll<i. te kweken. 

Met de hulp van mijn vader heb ik twee mooie 

kleine terraria in elkaar geknmscld en verschillende 

kwekers opgebcld en uitleg gevraagd. Enkele dagen 
later ben ik samen m et mijn ouders naar een van de 

kwekcrs gereden om rwee baby's, een mannerje en 

een vrouwtje, op te halen. Her geslachr was door de 
kweker hepaald door de dieren te "poppen". 

Deze baby's zijn nu dus zo'n negen jaar oud en 

hebben mij in die jaren vee! plezier gegeven. 
Hieronder zal ik mijn crvaringen mer de1.e mooie 

soon beschrijvcn, daar cle·w naar mijn mening zeer 

geschikr is voor zowel de beginner als de gevordcr
clc: rerrariaan. 
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1:./aphe schrenckii man. Foto: Ronald Wolters 

Elnphe schrenckii man. Foto: Ronald Wolters 
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IN HETWILD 

De Russische Ranenslang, ook wcl Amocr-ranen

slang gcnoemd, konH voor in her gebicd rond de 
rivicr de Anwer en verder tOt aan hc.:t Chingan
gcbergre. Zuidel ijk is hij te vinden tot in het 

Noordelijkc deel van China. 
Hij leeft in heuvelaehtig en bcrgaehtig gebied tOt 
ccn hoogte van ongevccr 3000 meter. 

Baphe schrenckii man. Foro: Ronald Wolters 

HET TERRARIUM 

Volwassen dieren z.ijn gedurende de hele dag zeer 

actief en rnoeten dus ook de gelegenheid krijgen 
o m flink rond te kruipen. Mijn dieren zijn onge

veer 1.70 m lang en zinen geseheiden in bakken 

van 120 x 50 x 60 em (lxbxh). Dezc heb ik gc
rnaakt van geplasrificeerd meubelp laat en 1.ijn 
voorzien van schuifruitjes. De aehterwand van de 

bak is een plaarje hardboard dar heplakt is met 

srukken kurk. Her bovensre gedeelte van de aehter
wand heb ik revens voorlien van een venrilarie
roosrer. 
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Een warmn.:matje zorgr voor een plaatselijke tem

pcratuursverhoging. Hc.:t matje is bedekt met een 

keramisehe tegcl van 33x33 em, welke ronclom is 
vastgekit zodar er geen voeht bij her elekrra kan 

komcn. Met bchulp van een stekkerdimmer kan ik 

de.: temperatuur van de tcgel goed regelen. Zonder 
de dim mer worclt de regel vee! tc warm. 
Op de.: bodem van de bakken ligt een mengsel van 
"Forrest Floor" (in zakken bij de: dicrenwinkcl) en 

berkcnhakscl. Dir ziet er leuk utt m eombinarie 

met de ook aanwezige kunstplanrjes. Verder zorgen 

dikke takken ervoor dar de dieren zieh in de hoog
te kunnen vermaken. 

Om de dieren een schuilgelegenheid re geven heb 
ik op de bodem stuk.ken kurkschors liggen. 

Een drinkbak van 30x25x I 0 em maakt her geheel 
compleer. 

KLIMAAT IN HET TERRARIUM 

De bakken sraan in een Iichte kamer met direct 
daglichr en bevanen dus geen gloeilampen. Dever-
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warming wordt door de matjes verzorgd. Deze 
staan aileen overdag aan van 08.00 • 20.00 uur en 
bereiken een temperatuur van ongeveer 28°C. De 
dieren liggen hier regelmarig op, vooral als ze net 
gegeren hebben. 
Waar goed op geler moer worden bij deze slangen 
is dar de remperaruur nier re hoog oploopr in de 
bakken. Ze kunnen berer regen lage dan regen 
hoge remperaruren, ze Ieven immers in gemarigde 
srreken. Als de remperaruur in de bakken hoven de 
25°C uirkomr, zer ik de warmtemarjes uir en mees
ral liggen de dieren dan in de drinkbakken om af 
re koelen. In her voor- en najaar daalr de tempera
tum rot regen de 17 -18°C. 

WINTERRUST 

Om de dieren rot voorrplanting re brengen geef ik 
de dieren een koele rusrperiode van 4 tor 5 maan
den. Hierdoor gaan de zaadcellen bij de mannen 
en de eicellen bij de vrouwen rijpen. De dieren 
weigeren rond okrober al her aangeboden voedsel 
en maken zich uir eigen beweging dus al klaar voor 
de winterrusr. Wanneer ze hun laarsre maalrijd 
opgegeren hebben, wachr ik nog twee weken en zet 
dan de warmtematjes helemaal uir. Op deze 
manier is her maagdarmkanaal leeg en kan er geen 
voedsel gaan rotten in her dier tijdens de winter
rust. 
Weer twee weken nadat ik de matjes heb uirgezet, 
plaats ik de dieren apart in rempex dozen mer een 
dikke laag zaagsel op de bodem. Deze dozen wor
den in de dierenhandel gebruikr om bijv. rropische 
vissen re vervoeren. 
In twee aanliggende zijden van de dozen heb ik 
met t•en here spijker luchtgaatjes gebrand en revens 
hangt er aan een van de wanden een drinkbakje 
zodat dir niet omgegooid kan worden. Als laarsre 
gebruik ik per doos twee kofferbanden/ riemen om 
de deksel op z'n plaats te houden. De dieren kun· 
nen namelijk redelijk war kracht onrwikkelen. 
De dozen plaars ik in de kruipruimre onder her 
huis. Hier heersr een prima klimaar voor de win
rerrusr. Her is er vochrig en roch goed geventi
leerd en de temperaruur is er ongeachr de buiren
remperatuur zo'n 14°C. Wekelijks controleer ik 
aile dieren en verschoon de drinkbakjes. 
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DE PAARTIJD 

In maarr haal ik de dieren uir de kruipruimte en 
plaars ze in hun rerraria. Na een weekje zer ik de 
warmtemarjes weer aan van 08.00-20.00 uur. Een 
paar dagen later geef ik ze een enkele muis om hun 
spijsverrering weer op gang re brengen. Geleidelijk 
krijgen ze sreeds meer muisjes en eendagskuikens 
(hier is vooral her mannerje erg verzor op). De die
ren zijn bijna onverzadigbaar, maar ik geef de die
ren per week ongeveer vier muizen. Als de dieren 
er lekker rond uirzien en her vrouwtje naar mijn 
mening klaar is voor de paring zet ik de man bij 
haar in de bak. Vrijwel direct beginnen de dieren 
beide re schokken en volgt er een paring, die wei 
een paar uur kan duren. Na de paring zer ik her 
mannerje weer terug in zijn bak en hied de dieren 
een paar dagen larer weer war muisjes aan. Meesral 
doe ik de dieren anderhalve week larer weer bij 
elkaar en volgr er vaak nog een paring. 
Ongeveer rwee weken na de eersre paring plaars ik 
een legbak in her terrarium. Hiervoor gebruik ik 
een soorr kofferrje (normaal gesproken om casser
rebandjes in op te bergen) dar gevuld is mer voch· 
rig sphagnum en dar in de bovenkant een kruipgar 
heeft. 
Zodra deze legbak in her terrarium sraar ligr her 
vrouwrje hier constant in. Her vrouwrje legt haar 
eieren ongeveer een maand na de eersre paring. 
Een legsel bestaat uit 8-15 eieren, afhankelijk van 
de grootte van her vrouwrje. 
Her is mogelijk her vrouwtje nog een tweede legsel 
re laren produceren, door de dieren later in her 
jaar, als her vrouwrje weer goed doorvoed is, 
opnieuw bij elkaar re plaatsen en te laren paren. 
Ikzelf doe dir nier, omdat mij dir op den duur re 
uitputtend lijkt voor her vrouwrje. Her vrouwtje 
blijft eten rijdens de drachr, ror ongeveer 10 dagen 
voor her leggen. 

HET UITBROEDEN VAN DE EI
EREN 

Als de eieren gelegd zijn haal ik deze voorzichrig bij 
her vrouwtje uit de legbak. Dit probeerr ze altijd re 
verhinderen door de eieren met haar lichaam te 
bedekken. 
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Maar mer een becrje geduld lukr her alrijd wei. 
Meesral zinen de eieren in clusters aan clkaar 
geplakr en moeren ze in een geheel in de broed
scoof gelegd worden. Probeer ze nier los te maken, 
wam dan bestaar de kans dar de eieren scheuren. 
De eieren worden in bakjes met vochrig verm icu
lier gclegd en afgedekr met een schuin aflopende 
deksel. 

Elaphe scbrenckii vrouw. Foro: Ronald Wolters 

Op deze manier vallen de condensdruppels van her 
deksel nier op de eieren. De bakjes mer de eieren 
worden in een broedsroof gedaan die werkr val
gens her 'au bain marie' principe. Een laagje water 
van een cemimerer of tien wordt verwarmd tot 
29°C d.m.v. een aquariumverwarmer. De bakjes 
met cieren sraan op een rooster vlak bovcn de 
waterspiegel. Hicr is de remperaruur iers lager dan 
in her water en bedraagr zo'n 27°C. 
De eieren nemen rijdens de broedperiode roe in 
omvang en horen mooi wit re zijn. Zclf heb ik 
meegemaakt dar het bakjc vermiculiet te warm was 
(re warm afgespoeld) voordar ik de eieren erin 
geplaarsr had. 
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De embryoorjes srerven dan af en alles begim na 
een week a! re srinken. 
Om dir te voorkomen zet ik de bakjes vermiculiet 
een paar dagen voor her leggen a! klaar mer geslo
ren deksel bij kamerremperatuur. 
Als alles goed gaar, war meesral her geval is, komen 
er na ongeveer 35 dagen scheurrjes in de eieren en 
srcken de kopjes, een of enkele dagen later, nicuws-

gierig naar buiren. De jongen die volledig uit de 
eicren zijn gckropen worden uir de stoof vcrwij

dcrd. Zc zijn bij de geboorre ongeveer 25 em lang. 
Bij mij komen normaal gcsproken aile eieren uir. 

HUISVESTING VAN DE JONGEN 

De jongen doc ik bij clkaar in een doorzichtig 
plastic bak van 40x30x25 (lxbxh) voorzien van een 
dikke laag hourkrullen en een drinkbak. Op deze 
manicr is verschonen makkelijker en kosr rninder 
rijd. De doos sraar gewoon bij kamcrtempcraruur 
(22°C) en wordr nier extra verwarrnd. 
A Is ik de dicren ga vocren, plaars ik ze apart in lege 
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Elaphe schrenckii vrouw. Foro: Ronald Wolters 

bamibakjes en bied een eendagsmuisje aan. Elke 
baby krijgr rvvee nesrmuisjes per week. Meesral 
gaan de diercn binnen enkele maanden naar een 
nieuwe eigenaar. De dieren groeien beboorlijk 
hard, binnen een jaar zijn ze ongevcer 1 m lang. 
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THE AMUR-RATSNAKE (Elaphe 
schrenckii schrenkiz) IN THE TERRA
RIUM 

Thirteen years ago rhe aurhor starred keeping 
Amur-Rarsnakes as a hobby, being animals that are 
easy ro keep and breed. 

Lacerta 59(2) * 2000 

Moreover these animals are very beauti ful (black 
and yellow) and exhibit diurnal acriviry. In nature 
rhe Amur-Rarsnake is living in Russia and C hina, 
in the region of rhe Amur River. The author ob
rained rhem as freshly hatched juveniles from a 
breeder. 
The animals are very active during rhe day. They 
are now I. 70 m long and are housed separately in 
rerrariums wirh dimensions of 120x50x60 em 
(lxbxh), made of plastic-covered chipboard. 
Warmth is provided using a hearing-mar covered 
wirh a ceramic rile, glued round abom with silico
ne paste, ro prevent moisture to reach the electrical 
pans. The remperarure is regulated with a dim
installation ro prevent excess hearing (maximum 
28°C). The bonom is covered with wood-cbips 
and rhe container is fined up wirh branches and 
plasric plants, hiding-places are provided using 
pieces of bark. A water-container for drinking and 
shedding completes rhe fining up. T he ceramic rile 
is heated during rhe day from 08.00-20.00 hour. 
The animals don't need very high temperatures, 
when rhese reach 25oC du ring the summer, rhe 

70 



animals will crawl inro the warer-conrainer. The 
heating-mar is turned off at this temperature. In 
spring and aurumn temperatures are allowed to 

drop ro 17-l8°C. 
In winrer the heating-mat is turned off complete
ly, two weeks after their last meal. The animals are 
placed in polystyrene boxes filled with saw-dust, a 
small water-container is added. The boxes are pla
ced beneath the ground level floor of rhe house. 
The temperature here is quite constant at 14°C. 
The animals are checked every week during the 4-
5 months of hibernation. 
In march the animals are pur back in their terra-

Elnpbe scbrenckii man. Foro: Ronald \Volrers 
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riums and arc fed with mice and sometimes chic
kens.They are insatiable, but receive an equivalent 
of four mice a week at mosr. When the animals are 
placed rogerher after some rime, when they are in 
good condition again, the animals will mate. After 
ten days this procedure is repeated. One month 
after the first mating the eggs (8-15) are laid in a 
box filled with moist moss. The eggs arc incubated 
in vermiculite at 2rC and hatch after 35 days. 
Normally I 00% of the eggs will hatch, the juveni
les are 25 em long at birth. They are fed two baby
mice each every week. They are growing fast and 
reach a length of 1 m within a year. 
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Artikelbesprek.ing: Bossalamander onvindbaar door droogte 

Redaction eel 

Dir arrikel gaar over de Flatwoods Salamander 
(Ambystomn cingulatum) uit noordelijk Florida, 
Georgia en Somh Carolina. Door verlies aan leef
gebied zijn er nog maar een vijftigtal kleine popu
laties over. Vandaar dar de soon in april 1999 
bedreigd is verklaard. Diemengevolge mag er niet 
meer binnen een srraal van 450 m van een voon
plantingsvijver worden gebouwd, waardoor er 
diverse projecten in Florida zijn afgeblazen. Her 
effect van de nieuwc voorschriften is echter ondui
delijk, door droogte staan de vijvcrs in Florida 
namelijk lceg. Daarom Iaten de salamanders zich 
mer zten. 
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