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Orde: Squamata 
Onderorde: Sauria 
Familie: LACERTIDAE 
Genus: Lacerta 
Soort: Lacerta viridis en Lacerta bi/ineata 

BESCHRIJVING 
Voorheen was er sprake van één soort (Lacerta viridis}, sinds kort is de soort opgedeeld in twee soorten, n.l. 
de Oostelijke Smaragdhagedis (L. viridis) en de Westelijke Smaragdhagedis (L. bilineata). Beide soorten 
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lijken sterk op elkaar. Kopromp-lengte tot 13 cm, totale lengte tot 30 cm, een forse hagedis, vooral de man
nen met een grote kop. Mannetjes: kleur bovenzijde overwegend groen met soms kleine zwarte stippeling, 
meestal met blauwe keel, onderzijde geel. Vrouwtjes: kleur bovenzijde variabel, groen of bruin, meestal met 
twee of vier lichte strepen. Soms een blauwe keel, onderzijde geel. 
Smaragdhagedissen komen voor in Midden- en Zuid-Europa, de Westelijke Smaragdhagedis grofweg van 
het uiterste westen van Duitsland en van Italië tot aan de Atlantische kust en een stuk in Noord-Spanje. De 
Oostelijke Smaragdhagedis komt ten oosten van dit gebied voor, met nog een klein stukje in het oosten van 
Duitsland. Verschillen tussen beide soorten: Bij L. bilineata reikt het rostrale schild zelden tot aan het neus
gat, bijL. viridis meestal. L. viridis is iets fijner beschubd op de rug (52 tegen 48 bijL. bilineata). Voorwaar 
niet erg schokkend. Onderscheid is wel belangrijk omdat de dieren onderling niet goed te kruisen zijn. 

VERZORGING 
Zeer goed te houden en te kweken dieren, ze worden al jarenlang nagekweekt. Geschikt voor zowel binnen
als buitenterrarium. Binnenterrarium gezien de grootte van de dieren vrij ruim, b.v. 120x60x60 cm (lxbxh). 
Inrichting met stenen en stronken, plaatselijke verwarming met een spot. In het binnenterrarium het beste 
per paar te houden, met name mannetjes kunnen onderling agressief zijn. Voedsel: grote insecten zoals kre
kels, treksprinkhanen en reuzenmeelwormen. Regelmatig vitaminen en kalk toedienen, b.v. de voedseldie
ren bepoederen met een kalk/vitamine preparaat, stukjes kalk in de bak strooien of melkzure kalk en water
oplosbare vitaminen (m.n. vitamine D3) aan het drinkwater toevoegen. Dieren die stammen uit de meer 
noordelijke streken van hun verspreidingsgebied zijn zeer geschikt om buiten of in een onverwarmde kas te 
houden. Deze behoeven weinig bijvoedering. 

VOORTPLANTING 
Eén tot twee legsels in juni en juli. In het binnenterrarium is het tijdstip afhankelijk van de daglengtevari
atie. Een geleidelijke variatie in daglengte van 10 uur in de winter (met bijbehorende lagere temperaturen) 
tot 14 uur in de zomer is nodig om de dieren in voortplanringsstemming te krijgen. Het blijkt zelfs moge
lijk het tijdstip van de eileg en voortplanring hiermee te manipuleren. Eieren (I 0-15) uitbroeden bij 28-
290C. De eieren komen na ongeveer 50 dagen uit. De jonge dieren naar keuze allemaal apart worden opge
fokt of in een grote groep. 

WETGEVING 
De dieren vallen onder de wet BUDEP en mogen dus niet meer ingevoerd worden. Aantoonbaar nage
kweekte dieren kunnen echter nog steeds gewoon aangeschaft en gehouden worden. 

LITERATUUR 
ARNOLD, E. N., J. A. BURTON & D. W. OVENDEN, 1978. Elseviers Reptielen- en Amfibieëngids. 
Elsevier Amsterdam/Brussel 
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RYKENA, S., H. NETTMANN & R. GUNTHER, 1996. Wesdiche Smaragdeidechse- Lacerta bilineata 
DAUDIN, 1802. In: GUNTHER, R. (red}. Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. Gustav Fischer 
Verlag Stuttgart 
RYKENA, S., H. NETTMANN & R. GUNTHER, 1996. Smaragdeidechse - Lacerta viridis (LAURENTI, 
1768). In: GUNTHER, R. (red). Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. Gustav Fischer Verlag 
Stuttgart 
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Tuinterrarium of terrarium tuin? 

Ruud Wolterman 
Geerdinkhof 206 

11 03 PX Arnsrerdam 
rel : 020-6004 155 

r. wol rerman@amc. u va. nl 
foto's van de auteur 

INLEllJlNG 

Sinds 5 jaar lopen bij mij een aanral smaragdhage
dissen en enkele andere soorten reptielen en amfi
bieën los door de ruin . Door enkele ingrepen vormt 
de ruin een goede verblijfplaats gedurende her hele 
jaar, zonder veel 'overlast ' re veroorL.aken, d.w.z. in 
de ruin eren, bezoek ontvangen en onderhouds
werkzaamheden kunnen gewoon doorgang vinden. 
Waarom zou je op deze manier je hobby uitoefe
nen, zo vraag je je misschien af? 
D e belangrijkste reden is misschien wel de terug
keer van her natuu rlijke ged rag van de dieren. 
Bleken mijn hagedissen in her binnenterrarium 
ram en zelfs war 'vadsig' re zijn geworden, vanaf her 
moment dar ik ze in de ru in lier lopen waren ze 
weer alert, schuw en bliksemsnel. Ook de kleur 
wordt veel intenser in de zon. M aar ze wennen ook 
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aan menselijke handdingen en blijken erg nieuws
gierig. Elke kleine verandering in de ruin wordt 
direct onderzocht; een nieuwe ruinbank of 
bloempor wordt regelmatig bekeken of beklom
men. H eb je de gewoonte zo nu en dan meelwor
men re voeren, dan zullen smaragdhagedissen zich 
al snel gedragen als 'spreeuwen rond de snackbar' 
zogauw je war meelwormen begint re strooien. 
Tenslotte, war is er nou leuker dan hagedissen die 
over her terras lopen en langs her paadje liggen re 
zonnen? 
Jarenlang hield ik mijn reptielen (voornamelijk 
amfibieën en enkele Europese hagedissensoorten) 
zoals gebruikelijk achter glas in een ruim binnen
terra rium. Uiteindelijk belandden mijn dieren in 
een bak van 1.80x 1.00x2.50m (hxbxl). Voor deze 
bak moest een hele kamer ontruimd worden en 
heb ik heel war zakken zand, aa rde, stronken en 
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Zonnend voor de schuifpui 

stenen naar binnen gesjouwd. Hierin huisvesrre ik 

een paarrje parelhagedissen en larer ook enkele 

smaragdhagedissen. In winrerrijd ging de verwar
ming u ir en plaarsre ik zelfs her koeielemem van 
een oude koelkast in de bak. H oewel ik regelmatig 

nako melingen had, bevredigde dir roch n ier na ver
loop van rijd. De dieren blijven roch ernstig 
beperkt in hun bewegingsmogelijkheden en ook de 

invloed van her weer en de seizoenen kan roch nier 

voldoende nagebootst worden. Na een bezoek b ij 

H enny v/d Woude en Marianne H oeksrra, d ie al 
jaren hun sma ragdhagedissen in de ruin hielden 
was ik "om". 

Zes jaar terug besloten we ror de aankoop van een 

huis over re gaan en her zal je nier verbazen dar 
daarb ij speciaa l o p de ruin werd geler. 
De ruin (of terras I balkon) moer wel aan een aan
ral voorwaarden voldoen. Hier wil ik nader op in 
gaan, n.a.v. mijn eigen ervaringen en de ervaringen 
van een aanral medehobbyisren. 

Welke zaken d ien je nier over her hoofd re zien 
wanneer je van plan benr de dieren, of een aanral 
er van, vrij in de ru in re laren lopen? 
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ZON LIGGING 

Als we een keus moeren maken is zu id/zuidoost 
her beste. De dieren zijn bij mooi weer in her 

voorjaar de gehele dag actief en zomers vaak alleen 
in de ochrend (en soms laar in de m iddag 
opn ieuw). Tegen her najaar nemen de acrivireiren 

snel af, vaak zijn ze dan maar een dagdeel re zien. 
Mijn hagedissen sraan vroeg op. Zo gauw de zon 

in de ruin schijnr zijn ze aanwezig. In maart en 
oktober is dar vanaf ongeveer halftien ror vijf of zes 

uur 's middags en dar loopt op naarmare her jaar 

vordert. In juni schijnr de zon al om zeven uur in 
de ruin ror halftien in de avond. Door her hele jaar 
heen zijn ze in de och tend aanmerkel ijk actiever 
dan de rest van de dag. In de zomer, maar ook later 

in her voorjaa r houden ze een ui tgebreide 's iësra' 
van enkele uren vanaf her middaguur. Begint de 
dag bewolkt of regenachtig en knapt her weer pas 
op in de loop van de m iddag, dan laren de meesree 
van m ijn d ieren zich nier meer zien. Beginr de dag 

zonnig maar slaat her weer daarna om dan zijn alle 
dieren in de ochrend wel presenr. 
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Als wc de hele dag willen genieren van onze dieren 
in de ruin , dan is "rwijfelweer" het beste. Dus half
bewolkt, half zonnig of, nog berer, wanneer de zon 
enige moeire heeft om door her wolkendek heen re 
schijnen. De dieren moeren dan vaak en langdurig 
zonnen en hebben korre acrivireirsperioden, ver
spreid over de hele dag. 

ONTSNAPPINGSMOGELIJ KHEDEN 
Mijn eigen ruin heb ik om heindmereen schutting, 
deels beton, deels hour. Dezesreekr een meter d iep 
in de grond en rwee meter boven her maaiveld. Als 
scheiding mer de buren stond reeds een baksrenen 
muur. Tegen her bovenste deel van de schutring en 
de muur heb ik aan de binnenkant een strook 
draadglas bevestigd van rwinrig centimeter hoogte 
(zie foro). Oir hoeft geen storend ge-.ûchr re zijn; 
aan de binnenzijde groeien er voldoende struiken 
en kl implanren voor. Wel voldoende afstand hou
den tor de omheining natuurlijk. Ler ook goed op 
overgroeiende planren of boomrakken vanuit 
belendende ruinen, zodar deze nier als onrsnap
pingsbrug kunnen d ienen. 
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Naruurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, 
zoals een lage schutring of een laag muurtje (dar 
kan besr minder dan een merer zijn). Leen 
Dijkshoorn in Schiedam heeft al tienrallen jaren 
allerlei Europese hagedissen in de ruin achter een 
laag muurtje van Yrong-blokken (zie foro). I.p.v. 
draadglas kan ook een ander glad materiaal geko
zen worden zoals plasric golfplaat, plexiglas, PVC , 
vijverfolie enz. Denk ook aan vensters, dakgoten, 
schuurdeur, achterom enz. Zeer regelmatige con
trole van de afdichtingen en eventuele overgroei is 
noodzakelijk! Vooral houren delen kunnen gaan 
wijken, laar daarom geen klimop of andere sterk 
worrelende planren regen een houren schutring 
groeien (Eigen ervaring!). Hagedissen klimmen 
ook graag in struiken; in mijn ruin vind ik ze 
regelmatig boven in de blauwe regen, in kamper
foeliesrruiken, of op de 2,5 meter hoge pergola. 
In de vijf jaar dar hagedissen mijn ruin bevolken 
heeft één d ier kans gezien re ontsnappen. Ze 
sprong daarbij waarschijnlijk via een iers re hoog 
takje van een klimhortensia op de muur. Ik heb 
haa r rwee keer uit een sparrenboompje bij de 
buren ve rwijderd. 
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Bedenk dat er twee soorten hagedissen zijn: zij die 
proberen te ontsnappen en zij die dar N IET pro
beren. Dar klinkt misschien war cryptisch, maar ik 

zal twee voorbeelden geven. Mijn ruin meer ruim 

I 00 vierkante meter en wordt bevolkt door één 
mannetje en vier wijfjes smaragdhagedissen. Het 
vijfde wijfje is twee keer uitgebroken, blijkbaar is 

deze 1:4 in mijn ruin, een goede verhouding. Na 
verwijderen van een wijfje is nooit meer een hage
dis omsnapr. 
Edo van Uchelen heeft een soortgel ijke ervaring 

met een tweede Podarcis sicula mannetje in de ruin. 
Ook juist dit dier zette alles in her werk om uit de 

ruin re ontsnappen. 
Kort samengevat: biedt de ruin voldoende zon
plaatsen , schuilmogelijkheden, voedsel, e iafzer
plekken en p laa tsen om re overwinteren, dus is er 
geen sprake van overbevolking (liever geen tweede 

mannetje), dan blijkt er helemaal geen drang om re 

ontsnappen. 

MOGELIJKHEDEN OM TE SCHUILEN EN 
TE ZONNEN 

Zonplaatsen en schuilp lekjes zijn even belangrijk 

Tuinovcrzichr mcr wintcrslaapplaarscn achrcr de muurtjes 
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en bedenk daarbij dat er meerdere plekken moeren 
zijn waar de dieren ieder apart kunnen zonnen en 

wegkru ipen. In een betrekkelijk kleine ruimte als 

een binnenterrarium levert her vaak geen p roble

men op wanneer meerdere dieren regel ijk van een 
warmtelamp gebruik maken. Zo gauw we deze 
dieren loslaren in de ruin verdragen ze elkaar abso

luur nier meer (eigen ervaring). Als plaats om re 
zonnen voldoet her paadje naar de schuur net zo 
goed als een terrasje, het gazon, een vensterbank of 

enkele speciaal daarvoor geplaatste stronken , 
boomsrammetjes, stenen of muurtjes. D enk er ook 
aan dar er zowel 's morgens als 's avonds "gezond" 

kan worden. 

Voor de schuilplaatsen geldt herzelfde verhaal. 
Ieder dier zal een vast holletje in beslag nemen en 

dit met hand en rand verded igen. Deze hollerjes 
worden nier her hele jaar door bezet. Vaak gebrui
ken ze in de zomer een heel andere plaats dan 

regen de winter of in voortplanringsrijd. Zelf gra

ven doen ze nier zo vaak, ze gebruiken meesral 

reeds aanwezige geschikte plekken, zoals een stapel 
hom of stenen, een grote stronk, vijverrand, ruim

re onder de schuur of her regelpad enz. 
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OVERWlNTERlNGSPLAATSEN 
Naast het voorkomen dat de dieren ontsnappen 
zijn goede over.vinteringsplaarsen de belangrijkste 
voor.vaarde. In mijn tuin heb ik een vijver gegra
ven en de daarbij vrij gekomen grond verspreid 
over een fl inke laag puin. H et geheel heb ik afge
werkt met met stenen en delen van muurrjes (zie 
foto) . Deze constructie werkt goed, de dieren vin
den er zowel vele schuilplaatsen in als overwin
teringplaatsen. Voor de dieren is het ook mogelijk 
deze "hopen" op diverse plaatsen van onderen en 
via de zijkanten binnen te komen. Belangrijk is 
natuurl ijk dat er tussen het puin voldoende open 
ruimtes blijven. Wanneer de grond erover gewerkt 
wordt dien je dit dus n iet "in te wateren". Planten, 
en met name veel inheemse flora, maar ook allerlei 
rotsplanten zullen u itstekend groeien op zo'n luch
tig geheel. Zelf breng ik in het late najaar, als de 
dieren al lang en breed in rusr zijn, een dikke laag 
afgevallen blad aan, op en langs de hopen als extra 
isolatiepakket. 
Ik heb ook op rwee plaatsen in de tu in overwin
reringholen gemaakt. Ze bestaan ui r rempex dozen 
op ongeveer 70 cm diepte. Ze zijn gevuld mer 
schors en bladeren en te bereiken door PVC loop-

Podarcis siwla merzelf gevangen prooi 
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buizen, die vanui t de doos uitkomen op het 'maai
veld '. Deze buizen heb ik eerst opgeruwd aan de 
binnenkant door er vloeibaar cemenr doorheen re 
gieren. Denk eraan dat de bodem van de doos goed 
ged raineerd wordt anders loop je kans dar deze 
dozen na enkele weken volstaan mer regenwater, 
dat ook kan binnen lopen via deze pijpen. Ik heb 
overigens geen idee of en hoeveel hagedissen van 
deze plaatsen gebruik maken. 

WAAR GAAN DE D IEREN IN W INTER
SLAAP? 
In mijn tuin is dar steevast de plaats waar in het 
vroege voorjaar het eerst en her langst de zon 
schijnt. Logisch natuurl ijk, daar kunnen ze direct 
naast hun winterverblijf opwarmen in de eerste 
voorjaarszon. Ik had mij vergist en dachr dar de 
dieren de warmste plek zouden kiezen; namelijk 
onder of regen her huis, nier dus! Ler daar op wan
neer je de ru in gaat aanleggen of aanpassen. 
Verstandiger is misschien om gedeelten van de ru in 
nier op re hogen met puin om zodoende over
winteringplaatsen re creëren, 
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Composthoop met Smaragdhagedis 

maar enkele flinke kuilen re graven en die re vullen 
met pu in met daarover een laag grond. Pas op: eerst 
de hoogte van her grondwater in de winter vast

stellen! Op d ie manier zijn de d ieren goed 
beschermd regen vorstperiodes (Denk wel aan de 

roegangsmogelijkheden voor de d ieren). Bij strenge 

vorst dek ik mijn opgehoogde overwinteringplaat
sen rijdelijk af mer noppenfolie. Voor mijn eigen 

gemoedsrust heb ik enkele jaren geleden rwee rher
movoelers ingegraven op p laatsen waarvan ik vrij
wel zeker weer dar de dieren daa r overwinteren. 

D eze voelers zenden op rwee verschillende frequen
ties de temperatuur naar een onrvangsrsrarion in 
hu is. Als hun temperatuur her nulpunt nadert ga ik 

maarregelen nemen, dar is overigens pas na een 
week flink vriezen! Oe volgende winrer wi l ik ook 
eens gaan experimenreren mer elektrische verwar
mingskabek 

Ik heb in de laarsre vier winters nog geen d ieren 
verloren ondanks verscheidene perioden van ruim 
rien graden vorst. Belangrijk is dar de dieren de 

ruin goed kennen. Plaats n ieuwe d ieren NOOIT 
regen her einde van de zomer, maar juist in her 
voorjaar in de ruin. Zodoende hebben ze een heel 
seizoen de rijd om de ruin re leren kennen en een 
goede overwinteringplek re vinden. 
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VOEDSELAAN BOD 
Her eerste jaar dar mijn hageJi~~t:n J t: tui n bevolk
ren heb ik regelmarig (bij)gevoerd uir angst dar de 
dieren anders zouden verhongeren. Dar bleek larer 
overbodig. 

Her gevolg van regelmarig voederen is dar de die
ren nier meer zelf op zoek gaan. Ze wachren veel 

liever een paar dagen op verre meelwormen dan 

zelf op pad re gaan (ook eigen ervaring!). 
Her laarsre jaar (=5e jaar) heb ik alleen war bijge
voederd vlak na de win terslaap, nadar de wijfjes ei

tjes hadden afgezet en voor de winrerrusr in de 
loop van september. Ook als er bezoek is blijkt her 
een leuke arrracrie om de hagedissen op her terras 

re verlamden met war meelwo rmen. 
Naruurlijk verschafr nier elke ruin dezelfde hoe
veelheid voedsel. In een nieuw ingerichre ruin 

moer her insectenleven nog op gang komen en is 
(bij)voederen noodzakelijk. We kunnen de zaak 
snel op gang helpen merdiverse aanpassingen. Als 
we de ruin beplanren mer veel inheemse bloemen 

zal dar zorgen voor veel meer insecten dan de 
kweekvarianten van veel populaire uitheemse ruin
planren. Wi lde cichorei, roorrsen, papavers, konin
ginnekruid, kanesraarren enz. zullen veel insecten 
aanrrekken. Denk ook aan een evenruele vijver mer 
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Glazen rand langs schutting en schrikdraad 

oeverbegroeiing en een flinke laag afgevallen blad 

onder d e srruiken. Een ruin met veel srrucruurver

schillen en overgangen en hier en daar war dood 
hout (stammetjes) zal ook veel rijker aan voedsel 

zijn. Als laarsre kan ik (ook uir eigen ervaring) mel
den dar een composrhoop her summum van voed

sclaanbod vorm t. Indien goed aangelegd, is deze 
reukvrij en bevar een enorme hoeveelheid pissebed 

den, wormen, kevers, slakjes enz. O p elk uu r van 

d e dag zijn er wel een of m eerdere haged issen of 
padden acrief op of rond d eze co m posrhoop (zie 

foto). 

EIAFZET MOGELIJKH EDEN 
Een geschikre eiaflerplaats is een nier re onder
scharren voorwaarde wanneer d e dieren door de 
ru in lopen . De sm aragdhagedissen in m ijn ruin 
onrwaken in maan, de m annerj es soms al eerder, en 

copuleren van half apri l tor half me i. leder jaar heb
ben de drie of vie r wijfjes rond eind mei I begin 

juni hun eirjes afgezet in d e ruin. Soms gebruiken 

ze een 7.a nderig d eel waar gemakkel ijk re graven is, 
dar bijna de hele dag in d e zon ligt en soms gebru i
ken ze een zwarte bloempot hangend aan de schut
ting in de volle zon. Voor beide p laatsen gcldr: 

enigszins vochtig, makkelijk re graven en vrijwel d e 
hele dag op de zon geëxposeerd. Oe hoogzwange
re wijfjes zie ik elk jaar her en der in de ruin 

Lacerra 60( I) ~ 2002 

"proefboringen" verrichten , maar ze besluiren tel

kens de voornoemde plaatsen te gebruiken. 

Aangezien her aantal geschikte eiafze tplaarsen zeer 

beperkt is kost her wein ig moeite om jaarlijks de 

legsels terug re vinden. De eitjes graaf ik voorzich
t ig op en plaats ze in een stoofje bij o ngeveer 26 
graden , na ruim 50 dagen kruipen de jongen uit 
her e i. In mijn ruin zorgt elk volwassen wijfje jaar
lijks voor een legsel van I 0 tot 19 eitjes (Dit kan 

fluctueren). Het uitvangen van een hoogzwanger 
wijfje, is geen goede oprie, her leven a lleen maar 
veel srress op en verlies van de eitjes; niet doen! Een 

hoogzwanger wijfje nieuw in de tuin zenen ka n ik 

ook niet aan raden, ze hebben hun tijd nodig om 

een gesch ikte plek te vinden. 
Her kunsrmarig uitbroeden van de e itjes is een 
keuze. Ik heb ror nu roe één nest nier ku nnen vin

den en rror begin oktober juvenielen in de ruin aan. 
Leen Dijkshoorn re Sch iedam, heeft al vele jaren 
zijn smaragdhaged issen (en andere Europese hage
dissen) in de ru in en meldde vorig jaar, ook begin 

okrober, 24 juvenielen in d e ruin re hebben aange
troffen. In zijn ruin staan ook een aanral glazen 
kooien waari n de temperatuur gemiddeld hoger is, 
de dieren kunnen vrijelijk in en uitlopen , waar
schijnlijk gebruiken ze deze plaatsen ook om de eie
ren af re zenen. Her verdient wel aanbeveling om 
de juvenielen daarna binnenshuis nog enkele weken 
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Tesmdo hmnmmi voor de "serre" , bij Ladewijk IJisr 

aan te laten sterken alvorens ze in winterslaap te 
laten gaan. De eerste winterslaap van de juvenielen 

gebeun bij m ij onder gecontroleerde omstandighe
den (in de koelkast). 

TOEGANKELIJKHEID 
Het klinkt misschien war overbodig, maar bedenk 

al t ijdens de aanleg of veranderen van de ruin dar je 

straks overal bij moet kunnen komen. Om een 
voorbeeld re geven; in mijn ruin groeit een klim

honensia tegen een scheidingsmuur. Echter hij 
staat achter de vijver, dus d ien ik telkens een lange 
ladder te hanteren b ij her snoeien (nier handig!). 

Ook de glasstroken langs de gehele ruin en schuur 
d ienen regelmatig gecontroleerd re worden, een 

smal looppaadje brengt dan uitkomst. Als je over

winteringplaatsen tijdelijk wilt afdekken met nop
penfolie of bijverwarmen met kabels, houdt hier

voor dan ook ruimte. 

PREDATORS 

Een van de eersre vragen die gesteld wordt luidt 
vaak: " Hoe zi t her met de buurrkarren, de eksters 
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en kraaien?" 
Wel, in m ij n buurt komen eksters en kraaien veel 
voor en regelmatig zie ik ze in de tuin, ech ter er is 

nog geen enkel slachtoffer gevallen. Goeddeels kan 
ik dar verklaren door de gedragsverandering van de 

hagedissen wanneer ze in de ruin losgelaren wor
den. Bij iedere plotselinge beweging 'schieten ' ze 
weg, dus ook als er plotsel ing een vogel overvliegt 

of landt in hun buurt. Ook reigers heb ik elk jaar 
wel een paar keer in de ruin, maar ik mis nog 

sreeds geen d ieren. De karren zijn een groter 
gevaar. Tot vorig jaar meden de karren uit de buun 
mijn ruin, deels door hardhandige verjagi ng en 
deels doordat er geen geschikte plekken zijn om 
hun behoefte re doen. Echter in de wmer van 
1999 viel er toch een slachtoffer; een prachtig wijf

je. De buurvrouw, eigenaresse van de kat, kwam 

her slachtoffer eerl ijk terugbrengen . 
Edo van Uchelen had al eerder ervaringen met kat
ten in de tuin en raadde mij schrikdraad aan (zie 
ook: van WESTBROEK 1991 ). Ik heb nu op 
enkele eentimerers boven de schurring en muur 
schrikdraad gespannen (zie foto) en nad ien nooit 

meer een kar gezien. Kortom een afdoende oplos
sing d ie ik iedereen kan aanraden. 
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Ik heb in de afgelopen jaren twee muizen in de ruin 
in een muizenval gevangen. Denk er wel aan wan
neer je muizenvallen zet, dat de hagedissen of ande
re ruinbewoners geen gevaar lopen! Spitsmuizen 
zouden tijdens de winterslaap wel een gevaar voor 
onze dieren kunnen vormen. 
Tor zo ver de voorwaarden die ik van belang acht. 

WELKE SOORTEN KUNNEN WE BUITEN 
HOUDEN? 
Her belangrijkste criterium is naruurlijk dar de die
ren winterbestendig moeren zijn. Een smaragdha
gedis uit een berggebied ofbijvoorbeeld Hongarije 
is veel "winrerbesrendiger" dan dieren uit Zuid
Frankrijk of Italië. Goede overwinteraars zijn vanaf 
eind september/begin oktober verdwenen en nier 
pas in november! Bedenk ook dar her in ons kik
kerlandje in de zomer veel vochtiger kan zijn dan 
veel populaire terrariumdieren gewend zijn. 
Marianne Hoekstra bijvoorbeeld heeft een deel van 
haar ruin overdekt zodat er ook omstandigheden 
zijn gecreëerd waaronder allerlei uitheemse planren 
(cactussen en verplanten) goed kunnen gedijen. 
Bedenk wel dat in een hoog omheinde ruin het 
algauw enkele graden warmer is en er staar naruur
lijk veel minder wind. Een andere oplossing is 
naruurlijk om in her najaar een aanral dieren uit re 
vangen en gecontroleerd re laren overwin
reren.Bijvoorbeeld landschildpadden lenen zich 
uitstekend voor een zomer buiren in de ruin 
gevolgd door een gecontroleerde overwintering. 
Omdat schildpadden vaak meer warmte nodig heb
ben heeft Loclewijk Ijlst russen her nachtverblijf en 
uitloop naar de ruin een kleine 'serre' geplaatst (zie 
foto). Hierin schijnt's morgens de zon waardoor de 
temperatuur sneller oploopt en bij koude of 
bewolkte dagen brandt hier een extra lamp. De 
schildpadden weren deze plaats feilloos re vinden 
(EENDEBAK 1991). Ook Marianne Hoekstra 
heeft ervaring met Testudo hennauni in de ruin. 
Tevens blijken Roodwangschildpadden en andere 
moerasschildpadden geschikte ruinvijverbewoners 
re zijn. 

HOEVEEL DIEREN 
Dit verschilt per soort. De meeste ervaring is opge
daan mee Smaragdhagedissen, Ruïnehagedissen 
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(P. sicula) en enkele andere Europese Podarcis-soor
ten. Hierboven heb je kunnen lezen war mijn eigen 
ervaringen zijn. Voor hagedissen is naast de opper
vlakte van de ruin, de inrichting en zonligging van 
groot belang. Diverse hobbyisten hebben ook erva
ring met vuurbuikpadden (B. bombina en B. orien
talis), groene padden en diverse soorten salaman
ders. Dan gelden weer andere criteria, zoals groot
te en diepte van de vijver(s) en de watertempera
tuur. 
Over her algemeen heb ik nier bemerkt dat ver
schillende soorten elkaar vaak lastigvallen, ook de 
combinatie reptielen en amfibieën levert bij mij 
weinig problemen op. Hier valt echter nog veel re 
experimenteren. 
Een vijver in de ruin levere naruurlijk meerdere 
voordelen. Naast leefruimee voor amfibieën, trekt 
een goed begroeide vijver en oevers veel extra insec
ten, waaronder zweefvliegen, waterjuffers en libel
len (zie foto). In mijn vijver is nog nooit een hage
dis verdronken, hoewel er regelmatig een dier in 
het water terecht komt na een snelle spurt door de 
ruin (Met landschildpadden en een vijver heb ik 
geen ervaring). 

WAT ZIJN DE NADELEN VAN DIEREN IN 
DE TUIN? 
- Keuze van dieren is naruurlijk beperkt. 
- Vinden van legsels kan problemen opleveren. 
- Overwintering kan waarschijnlijk riskanter zijn 

(denk aan een elfstedenwinter of een late stren
ge vorstperiode na een kwakkelwinter). Maar er 
is veel mogelijk: isoleren van delen van de ruin 
(tempex tegen de schutting) tijdelijk afdekken 
van de overwinteringplaats met noppenfolie, 
maar je kunt ook verwarmingskabeis op of rond 
de overwinteringplekken overwegen. 

- Predators uit de buurt kunnen problemen ople
veren, hoewel in mijn geval her erg meevalt. (of 
heb je zelf honden of karren?) 

- Altijd alen blijven op onrsnappingskansen zoals 
overhangende rakjes en kieren of scheuren in de 
omheining. 

-Tellen van de dieren kan lastig zijn. Naast de 
winterslaap blijken ook in de zomer mijn hage
dissen regelmatig korter of langer onvindbaar. 
In de langdurig warme zomer van 1999 hielden 
verschillende hagedissen een zomerslaap van 
soms wel meerdere weken! 
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VOORDELEN 
- Her hele seizoen omvangen de dieren direer 

zonlicht, dus geen noodzaak om bijvoorbeeld 
vitamine D3 en kalk of andere prepararen roe re 
dienen. Al le hagedisseneitjes kwamen zonder 
problemen ui t en leverden kerngezonde dieren 
op. 

- Gevarieerd voedselaanbod, waarbij ze de nodige 
"lichaamsbeweging" opdoen. In geval van twij
fel kan naruurlijk gewoon bijgevoederd worden. 

- Mijn dieren hebben nooit last van ectoparasie
ten. De theorie is dar de in de ruin aanwezige 
mieren korre merren maken met luizen en 
reken. H er deert de dieren inderdaad nier wan
neer ze overlopen worden door mieren. 

- De dieren zijn veel mooier op kleur. 
- Er zijn allerlei combinaties van reptielen en 

amfibieën mogelijk die in een terrarium nooit 
haalbaar zijn. Denk daarbij ook aan de combi
natie met (moeras)schildpadden. 

- Ik ga jaarlijks op vakantie, meesral enkele weken 
in her vroege voorjaar, maar soms ook in de zo
mer. 

Bombina orimtalis in vijver 

Lacerta 60( I) * 2002 

De enige zorg die ik van buren of bekenden vraag 
is om regelmatig de omheining re controleren op 
overgroeiende twijgen, meer verzorging is nier 
nodig. 

- Her grootste voordeel is naruurlijk de ruimte 
waardoor her natuurlijke gedrag van onze dieren 
terugkeert. Ik kom regelmatig in, vaak mooie, 
ruinen van vrienden en bekenden, maar mis dan 
altijd de hagedissen die over her terras rennen of 
zich koesteren in de zon langs her paadje of op 
de vensterbank. 

TENSLOTTE 
Tor zo ver in her kort mijn ervaringen, en die van 
enkele medehobbyisren. H eb je misschien ook 
ervaring met deze hobby of verzorg je dieren in de 
ruin die in dit artikel nier zijn genoemd, of heb je 
raadgevingen of adviezen dan houd ik mij van 
harre aanbevolen. 
Her lijkt mij tevens leerzaam om een aparte doel
groep op re richten waarbij deze hobby centraal 
staar. We kunnen ervaringen uitwisselen en na-
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tuurlijk elkaars terrariumtuin bekijken. 
Niet iedereen hoeft tenslotte het wiel opnieuw uit 
te vinden! 
Dus heb je ook ervaring met deze hobby of wil er 
meer over weren? Bel, schrijf of mail naar boven
staand adres. 

LITERATUUR 
WESTBROEK, R. van, 1991. De kat en het bui
renterrarium. Lacerra 49: 149-150 
EENDEBAK, B., 1991. De Griekse Landschild
pad ( Testudo hermanm) in her buitenterrarium. 
Lacerra 49: 87-90 

TERRARIUM-GARDEN OR GARDEN-TER
RARIUM 
The aurhor gives a descriprion of his garden, in 
which several lizards and amphibians are living. 
A garden like rhis should preferably be oriented to 
rhe sourh or sourheasr. His lizards are acrive from 
the moment the sun reaches his garden in rhe mor
ning. The garden is surrounded by a fence of con
crere and wood, 2 m high and 1 m in rhe ground. 
As aresult rhe garden is somewhat shelrered and a 
bit warmer rhan outside the garden. At rhe upper 
part of rhe fence a strip of wired glass of 20 cm is 
arrached. Al these measures are sufficienr to keep 
rhe animals inside rhe garden, as long as no bran
ches or climbing-planrs form a bridge to rhe outer 
world. If rhe garden is suired for thc lizards and 
there is no surplus population there is no rendency 
ro escape at all. The right condirions cncompass 
places to bask and to hide, places to hibernare 
(underground, well proteered from freezing), 
enough food (native plants and a pile of compost 
attract many insecrs and other animals) and a place 
to lay their eggs. The animals prefer to hibernate ar 
rhe spot where in the spring rhe sun shines first and 
longest. When rhe winter is severe, part of rhis spot 
can be covered with dry leafs and/or plastic. 

Lacerta 60(1) * 2002 

The eggs are deposited in a place rhat is exposed to 
the sun rhe whole day, thar is slighrly moisr and in 
which the animals can dig easily. Only occasional
ly extra food (meal-worms) is offered, for instanee 
after the females have laid rheir eggs and prior to 
hibernation. Some precamions have to be taken to 
proteet the animals from predators. Birds (crows, 
magpies) occasionally enter the garden, but the 
lizards are very aware of them and will hide imme
diately. A bigger problem is cats. To prevent them 
from entering the garden electric fence is fitred on 
top of the wooden fence. This is enough to scare 
them off. For maintenance it is sufficient to check 
rhe fence for overgrowing branches. For easy access 
a small path along the fence is recommended. All 
orher parts of the garden should have easy access 
too. Animals that are suited for this kind of garden 
should be capable of hibernating. Suitable animals 
are for instanee Green Lizards (Lacerta viridisl bili
neata) from rhe northern part of rheir range or 
Poelarcis sicula. This kind of animals will disappear 
in the end of September or rhe beginning of 
October, but nor jusr in November. 
There are some disadvantages in keeping animals 
rhis way. The choice of species is limired, eggs can 
be less easily found, hibernation can be more risky, 
predators can pose a problem, you have to sray alert 
for opportunities to escape and counting rhe ani
mals can be difficulr. Of course the advanrages are 
more considerable. Direer sunlight, so no need to 

give vitamin D3, availability of a variery of food (in 
combination wirh physical exercise), no ecroparasi
tes (probably due to rhe ants in rhe garden), more 
outstanding colors, combination of different spe
cies of reptiles and amphibians is possible, during 
vacations you only have ro ask rhe neighbors ro 
check for overgrowing branches, and most impor
tant rhe return of namral behavior. 
Ir is suggesred ro exchange experiences with other 
inrerested people, for which rhe aurhor can be cal
led upon or mailed. 
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Tip: Goedkoop alternatief voor Korvimin. 

H. Pabsr 
Monsrerseweg 37 

2691 JB 's Gravenzande 

Ik gebruik al jaren Calcicare 40+ van Wirre Molen, ook voor mijn kameleons. Her is een fanrasrische ver
vanger voor her dure Korvimin. Hieronder een vergelijking van de samenstelling. 
Calcicare 40+ kosr ongeveer f 15,00 per 500 gram. 

ZVT KORVIMIN 
berekende analyse per kg 
Calcium (Ca): 
Phosphor (P): 
Natrium (Na): 
Magnesium (Mg): 

toegevoegde vitamines 
vir A: 
vir 03: 
vir E: 
vir C: 
vir BI: 
vir B2: 
vir B6: 
vir BI2: 
Calcium 0 panrorhenar: 
nicorinsaure: 
folsaure: 
biorin: 
vir K3: 

toegevoegde sporen elementen 
IJzer: 
Mangaan: 
Zink: 
Koper: 
Kobalt: 
Jodium: 
Molybdan: 
Seleen: 
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15 o/o 
IO o/o 
7o/o 
2o/o 

I.500.000 i.e. 
200.000 i.e. 

1.500 mg 
4.000 mg 

I60 mg 
500 mg 
300 mg 

1.800 pg 
1.000 mg 
3.000 mg 

80 mg 
IO.OOO mg 

300 mg 

3 mg 
3 mg 

4,63 mg 
500 pg 
58 pg 

100 pg 
42 pg 

3,6 pg 

CALCICARE 40+ 
berekende analyse per kg 
Calcium (Ca): 
Phosphor (P): 
Natrium (Na): 
Magnesium (Mg): 

toegevoegde vitamines 
vitA: 
vir 03: 
vir E: 
vir C: 
vir BI: 
vir B2: 
vir B6: 
vit Bl2: 
Calcium 0 panrhorenaar: 
nicorinsaure: 
folium: 
biorin: 
vir K3: 
acido niconico/Ni: 

toegevoegde sporen elementen 
IJzer: 
Mangaan: 
Zink: 
Koper: 
Kobalt: 
Jodium: 
Molybdan: 
Seleen: 

Aminozuren 
lysine: 
methionine: 
merhionine+cistine: 
theromine: 
tryprofaan: 
isoleucine: 

16,7 o/o 
IO o/o 
3o/o 

I ,7 o/o 

I.200.000 i.e. 
240.000 i.e. 

3.000 i.e. 
3.500 mg 

200 mg 
500 mg 
300 mg 

I.500 pg 
750 pg 

3.000 mg 
IOO mg 

15.000 mg 
100 mg 

20.000 pg 

2,45 mg 
7.000 pg 
5.000 pg 
I.OOO pg 

31 pg 
50 mg 
25 mg 
10 mg 

6,9 g 
1,5 g 
2,4 g 
4,6 g 
1,1 g 
4,6 g 
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Voor de jeugd, door de jeugd. 
Baardagamen, vervolg. 

Tina Deugd 
Mr. Thorbeckesrraat I 

2982 AR Ridderkerk 

Dit is het tweede stukje over mijn Baardagamen 
dat ik voor Lacerta schrijf. 

Zoals ik vorige keer verrelde is mijn mannetje 

Baardagaam een keer b ij twee vrouwtjes geweest 
die ik veertien maanden later kon kopen. Ze legden 

roen na rwee weken eieren. Van deze eieren zijn er 

vijf jongen overgebleven, de tweeling was te zwak 
en is doodgegaan. Een van de vijfjongen was direkt 

na geboorte al overdreven druk. Toen ze een paar 
dagen oud waren kwam ik een keer in mijn kamer 
en zag dar her drukke jong bezig was een andere op 

te eten. Hij had hem rot zijn achterpoten in zijn 

bek. We hebben ze voorzichtig uit elkaar gehaald 
maar de staart was helemaal opgckauwd. De ene 

noem ik voortaan Srompie en de andere heet 
Staarrebij ter. 
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Staarrebijter heb ik een tijdje apart gezer. Srompie 
groeit haast niet, maar de andere vier zijn al heel 

goed gegroeid. 
Na dit eerste nest werd er precies drie weken later 
door een van de vrouwen weer een nest gelegd. 

In totaal 28 eieren waarvan er 25 in de broedma

chine zijn gegaan, de andere drie waren niet goed. 
Deze 25 cicren had ik verdeeld in een ronde bak 
gelegd. Het gekke was dat de middelste jongen als 

eerste uitkwamen tenvijl de buitenste eieren het 
groots waren. Ze zijn alle 25 uitgekomen russen de 
56 en 60 dagen. Ik heb geen één ei weg hoeven 

go01en. 

De eerste paar dagen kregen de jongen 's morgens 
en 's middags een stofkrekeL Die krekels schudde 
ik eerst goed door de vitam ine en kalk heen. 
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Ik heb een apart bakje waar ik de krekels in los laat 
en zet er dan steeds een jonge Baardagaam bij, als 
deze een krekel op heeft zet ik die apart. Net zolang 
tot al de jongen hebben gegeten. Zo weet ik zeker 
dat ze allemaal eten. Na een week gaf ik ze lang
zaam elke dag een krekel meer. Na drie weken 
mochten ze net zoveel eten als ze maar wilden. Ze 
kregen toen ook buffalowormen te eten en er staat 
nu ook altijd een schaaltje met in reepjes gesneden 
groente in de bak. Vanaf de eerste dag druppelde ik 
alle jongen met een pipetje water in hun bek en ze 
dronken allemaal goed. Daarna leerde ik ze zelf 
drinken door steeds wat jongen bij een schoteltje 
water te zetten en dan liet ik steeds druppels water 
in het schoteltje vallen zodat ze vanzelf gingen 
drinken. 
Als ik dit schrijf zijn de jongen acht weken oud. Ze 
zijn allemaal nog in leven op een na. Toen ik een 
boomstam wilde neerzetten sprong er precies een 
jong onder, deze was jammer genoeg geplet. 
Op 9 september ga ik naar de Lacerta-beurs en ik 
hoop daar een paar jongen te kunnen verkopen. 

LITERATUUR 
DEUGD, T., 2001. Baardagamen. Lacerta 59 (6): 
231-232. 
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BEARDED DRAGONS 
An artiele written by young people, for young peo
ple. This is a continuadon of a previous artiele 
(DEUGD, 2001). The author tells sarnething 
about the rearing of her first baby Bearded 
Dragons. One of them was quite aggressive and 
tried to eat one of its siblings, rail first. The ani
mals were separated, but the victim didn't grow as 
good as the other ones anymore, after the incident. 
One of the females laid three weeks after the first 
elutch another one, this time 28 eggs, of which 25 
were fertile. All of them hatched after 56 to 60 
days. The eggs were laid down in a round bowl 
and to the surprise of the author the eggs in the 
middle, which were the smallest, hatched first. 
The first week they were fed individually, twice a 
day a small cricket. In this way she could verify if 
they all were eating well. After three weeks they 
could eat as much as they wanted. The first few 
days they were given drops of water with a small 
pipette, until they knew how to drink from a 
water-dish. All the juveniles are doing well, except 
one, that was killed by accident when the author 
put a piece of tree-trunk in the terrarium. 
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Over het uitsterven van reptielen en amfibieën 

W. H. Ferwerda 
Thorbeckelaan 11 
1412 BL Naarden 
Foto van de auteur 

INLEIDING 
Eind 2000 werd door de internationale natuurbe
schermingsorganisatie International Union for the 
Conservation of Nature (IUCN) de Rode Lijst van 
bedreigde soorten (Red List of Threatened 
Species) gepresenteerd. Deze lijst van bedreigde 
planten en dieren is opgesteld in samenwerking 
met meer dan 7000 internationale deskundigen 
van de IUCN/Species Survival Commission. De 
organisatie heeft haar werk gericht op de uitster
vingscrisis, zowel op ecosysteem- als op soortenni
veau. Onderzoek naar de oorzaak van uitsterven 
van bepaalde plant- en diergroepen, zoals onlangs 
verscheen met betrekking tot reptielen en amfibie
ën, geeft meer inzicht in de uitstervingscrisis en 
wat wij - als mens - er aan kunnen doen. 
Het behouden van ecosystemen en waar mogelijk 
herstellen is een moeilijke opgaaf. Het werk van 
vele nationale en internationale organisaties die 
zich met natuurbehoud bezig houden, is gericht op 
het behoud van biodiversiteit op zowel genetisch 
als soortniveau. Het tegengaan van uitsterven van 
soorten en dientengevolge massaal verlies van bio
diversiteit moet eerst internationaal aanvaard wor
den als een gedeelde internationale verantwoorde
lijkheid. Het is in dat kader opvallend dat de lang
zame vernietiging van de mondiale rijkdom aan 
soorten bij lange na niet de aandacht verdient die 
het zou moeten krijgen. Indien een internationaal 
cultuurmonument zoals bijvoorbeeld de piramides 
van Gizeh zouden worden aangetast staat de hele 
wereldgemeenschap klaar om dit te voorkomen. 
Daarentegen hoort men weinig of geen protest als 
vele honderden plam- en diersoorten uitsterven. 
Het probleem heeft ongetwijfeld te maken met de 
zichtbaarheid van de door menselijke handelen 
veroorzaakte uitsterving. Indien een zichtbare 
ramp optreedt bij een bekend natuurgebied, zoals 
in januari 2001 de olieramp bij de Galapagos
eilanden, blijkt het imernationale draagvlak voor 
steun vele malen groter. 
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De publieke en politieke aandacht voor de uitster
vingscrisis is helaas te gering, ondanks het feit dat 
er door wetenschappers en hobbyisten al jaren voor 
wordt gewaarschuwd. In her 15-jarige jubileum
nummer van Lacerta uit 1956 stelt de redactie in 
een artikel: "Bescherming van krokodillen zeer 
gewenst " (ANONYMUS, 1956). Helaas is de uit
srervingscrisis voor het grote publiek ondanks alle 
acties en aandacht nog steeds niet goed zichtbaar 
gemaakt en kruipt zij verder door. 

DE CASE VAN DE REPTIELEN EN AMFI
BIEËN 
Wat houdt die uitstervingscrisis nu eigenlijk in? In 
een vorig jaar verschenen artikel in BioScience 
(WHITFIELD GIBBONS et al, 2000), een uitga
ve van het American Insriture of Biological 
Sciences, doen enkele Amerikaanse onderzoekers 
verslag van een onderzoek naar de mondiale 
bedreiging van reptielen en amfibieën. De keuze 
om onderzoek re doen naar deze twee diergroepen 
is niet toevallig. Ze komen wereldwijd in vergelijk
bare gebieden voor en zijn door hun levenswijze 
extra kwetsbaar voor veranderingen in hun leefge
bied. Door hun terrestrische en/ of semi-aquatische 
levenswijze en voortplanting kunnen individuele 
exemplaren niet gemakkelijk grote afstanden over
bruggen (met uitzondering van bijvoorbeeld 
zeeschildpadden) en zijn de individuele dieren 
gebonden aan een beperkt leefgebied. De reden 
waarom bepaalde populaties van reptielen en amfi
bieën afnemen of verdwijnen, is niet altijd goed 
onderzocht, mede omdat er fluctuaties optreden in 
natuurlijke populaties, die afhankelijk zijn van bij
voorbeeld schommelingen in klimaat, het aanbod 
van voedsel, predaroren en toename of afname van 
concurremen. Echter al jaren wordt door herpeto
logen vastgesteld dat verschillende soorten in aan
ral afnemen. Dit wordt bevestigd door drie in 2000 
gepubliceerde rapporten van IUCN (Red List), de 
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US Fish and Wildlife Service en de Convention on 
International Trade in Endangered Species 
(CITES). 
Wat is er aan de hand? 

STAND VAN ZAKEN 
De IUCN constateert dat in 2000 (ten opzichte 
van 1996) van de 4.680 beschreven soorten amfi
bieën er 5 zijn uitgestorven (extinct), 49 zeer wor
den bedreigd (endangered) en 75 kwetsbaar (vul
nerable) zijn (IUCN, 2000). CITES plaatst 13 
amfibieën-soorten op de Appendix I, hetgeen bete
kent dat de soorten met uitsterving worden 
bedreigd. 68 amfibieënsoorten staan op Appendix 
Il, hetgeen wil zeggen dat ze bedreigd worden ten
zij de handel erin afneemt (CITES, 2000). De US 
Fish and Wildlife Service stelt dat 17 amfibieën
soorten met uitsterven worden bedreigd en 9 wor
den bedreigd (US FWS, 2000). Hoewel men lang 
heeft aangenomen dat de klasse van de amfibieën 
wereldwijd een van de meest kwetsbare was en 
daardoor sneller afnam dan andere diergroepen, 
lijkt de situatie voor de reptielen er slechter aan toe 
te zijn (tabel 1). Hoewel de auteurs wijzen op het 
feit dat niet alleen de mens de oorzaak is van het 
uitsterven van populaties van amfibieën en reptie
len in het wild, is menselijk handelen wel de 
belangrijkste oorzaak. Natuurlijke fluctuaties in 
wilde populaties kunnen ook plaatselijk voor het 
verminderen of uitsterven van een populatie zor
gen. In de meeste gevallen is menselijk handelen de 
oorzaak van het verdwijnen van de kwetsbare 
soorten. De auteurs noemen zes belangrijke oorza
ken van uitsterven: 

Verlies en degradatie van habitat 
Introductie van uitheemse soorten 
Milieuvervuiling 
Ziekten en parasitisme 
Nier-duurzaam gebruik 
Klimaatverandering 

VERLIES EN DEGRADATIE VAN HABITAT 
Degradatie en verlies van habitat is vooralsnog de 
belangrijkste oorzaak van her uitsterven van herpe
rofauna. Hierbij kan uit talloze voorbeelden geput 
worden. De Amerikaanse Bosschildpad ( Clemmys 
insculpta) uit de oostelijke V.S. verdwijnt door het 
dempen van wetlands en kappen van bos. 
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Het grootschalig aanplanten van naaldboomplan
rages (Pinus) in Zuid-Afrika heeft de 
Zuidafrikaanse Pootloze skink (Acontias breviceps) 
op de rand van uitsterven gebracht. Aanplant van 
Eucalyptus in Noord-Spanje zorgt voor habitatver
lies van de Goudstreepsalamander ( Chioglossa lusi
tanica). De soort staat op de IUCN Rode Lijst als 
kwetsbaar (vulnerable). Dichter bij huis was de 
Europese Boomkikker (Hyla arborea) in 
Nederland bijna uitgeroeid door het dempen van 
poelen en het rooien van houtwallen. Soortgelijke 
oorzaken hebben ook de Grote Watersalamander 
( Triturus cristatus) en de Geelbuikvuurpad 
(Bombina variegata) in ons land zeldzaam ge
maakt. In westerse landen is dankzij de particulie
re gegevensbeherende organisaties (PGO's) zoals 
RAYON relatief veel bekend over welke soorten 
zijn uitgestorven of worden bedreigd en waarom. 
In tropische landen is deze kennis niet of slechts 
ren dele in kaart gebracht. Het gevolg voor de her
petofauna door habitatverlies door bijvoorbeeld 
kap en het omzetten van tropisch regenwoud in 
plantages, landbouw- (men denken aan palmolie-, 
Eucalyptus-, of naaldboomplantages, tapioca- en 
sojaboonmonoculturen) en veereeltgebieden is 
vele malen hoger dan de schade in de noordelijke 
landen, eenvoudig omdat de diversiteit van de her
perofauna in tropische landen groter is. Het zal 
niemand verbazen dat de biodiversity hoc spots, 
zoals gedefinieerd door MITTERMEIER e.a. 
( 1999) overeenkomen met de hoogste dichtheid 
aan soorten amfibieën en reptielen. Opvallend is 
dat juist in deze gebieden de aanslagen op de habi
tats enorm zijn. 

INVASIEVE SOORTEN 
Voor inheemse herperofauna is de introductie van 
vaak succesvolle nieuwe soorten in vele gevallen 
desastreus. Ook hier kunnen ralloze voorbeelden 
worden gegeven. Een bekend voorbeeld betreft de 
endemische leguanen en schildpadden op de 
Galapagoseilanden wiens eieren door ratten en 
varkens worden opgegeten. De Brulkikker (Rana 
catesbeiana) van oorsprong afkomstig uit her 
oostelijk deel van Noord-Amerika, is door de mens 
in het westelijk deel van dit continent geïntrodu
ceerd en vormt een grote bedreiging voor de in-
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Een Colombiaanse sierschildpad ( 7/rtdmnys srriptn m llirosrris) wo rdr vervoerd naar de markr voor d e comsuprie 
(Sanra Marra, Colom b ia) 

heemse kikkers en slangen in de wetlands aldaar. 
In Nederland is her dier ook geïnr roduceerd, maar 
lijkr de schade gelukkig mee re vallen. Fluitkikkers 
(Eleutherodnctylus) uir her Caraïbisch gebied vor
men een bedreiging voor de inheemse insecren en 
andere dieren van Hawaii. Ook geïnrroduceerde 
planren kunnen schadelijk zijn voor her overleven 
van reprielensoorten, zoals de inrroducrie van be
paalde planren, die her voorrbesraan van de 
Gophcrschildpad ( Copherus agnssiz ii) bedreigr, 
doordar er een andere vegerariesrrucruur onrsraar 
die ook meer varbaar is voor branden. 

MILIEUVERVUILI G, ZIEKTES EN PARASI
TISME 
De vervuiling van mer name oppervlakte warer 
mer PO P's (Persisrenr Organic Pol luranrs) en 
kunsrmesr, ere. zorgen al jaren voor een afname 
van aquariele dieren als kikkers, salamanders, 
schildpadden en krokodillen. De gevolgen voor de 
voortplanring zijn groot en zorgen vaak voor een 
afname van de populatie. Kwersbare dieren die 
voor hun voortplanring afhankel ijk zijn van helder 
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en schoon warer als sommige zoerwarerschild pad
den , kikker- en salamandersoorren, zijn de afge
lopen jaren flin k in aanral afgenomen. Ziekren ver
oon:nkr door virussen,schimmels en bacteriën 
hebben in Midden-Amerika en Australië gezorgd 
voor her uirsrcrvcn van vcrscheidene kikkersoorren. 

N IET-DU URZAAM GEBRUIK 
Een andere belangrijke oorzaak is de srroperi j, jacht 
en handel in reprielen en amfibieën. Ook de han
del in onderdelen van reptielen als slangen- en kro
dillenleer en schildpad heefr voor een afname 
gezorgd van vele soorten. De consumptie van 
schildpadden in Azië (China) heefr al geleid ror her 
uirsrerven van soorren en verwachr wordt dar deze 
rendens meer slacbroffers zal maken (BRU IN & 
ZWARTEPOO RTE, 2000). Ook her voortbestaan 
van zee-schildpadden, als de Lederschildpad 
(Dermocheo's roriacen) is nog sreeds in gevaar door 
overexploiraric van de eieren en volwassen dieren. 
Overexploirarie van de eieren hebben de ooir veel 
voorkomende schildpadden als Terekay-(Podowe
mis unifilis) en Aurrauschildpad (P exprzmn) in de 
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in de Orinoco en amazone of de Indiase zoetwa
terschildpad (Batagur baska) van de Ganges ge
maakt tot een zeldzame verschijning. Ook de in 
Latijns-Amerika algemeen voorkomende Groene 
Leguaan (lguana iguana) lijkt hierdoor te worden 
aangetast, zoals blijkt uit een onderzoek in 
Colombia (BAKKER, 1999). Een groot probleem 
is de dierenhandeL Enorme aantallen dieren wor
den jaarlijks getransporteerd ten behoeve van een 
groeiend publiek dat deze dieren in terraria wil 
houden. Niet alleen brengt de commerciële niet
duurzame vangst sommige soorten op de rand van 
uitsterven, zoals het geval is met de Turkse 
Bergadder ( Vipera wagnerz) of met de Amerikaanse 
Ratelslang ( Crotalus honidus), in combinatie met 
habitatverlies kan wildvang voor de dierenhandel 
een soort bijna uitroeien, zoals is gebeurd met de 
uiterst zeldzame Muhlenbergsschilpad ( Clemmys 
muhlenbergiz) in de Verenigde Staten. De dieren
handel zorgt ook ter plekke voor ecologische ver
storing. In Benin (West-Afrika) heeft het wegvan
gen van o.a. wurgslangen (als bijv. Python sebae) ten 

USFWS 

Taxon Aantal Op uit- Bedreigd App. I 
soorten sterven 

Amfibieën 4680 17 9 13 

Kikkers/padden 4100 9 5 11 

Salamanders 415 8 4 2 

Wormsalamanders 165 0 0 0 

Reptielen 7150 70 18 70 

Schilpadden 260 33 4 25 

Krokodillen 22 15 3 16 

Brughagedissen 2 2 0 2 

Hagedissen 5066 14 8 16 

Slangen 1800 6 3 11 

behoeve van dierenhandel en voor de lokale keu
ken grote consequenties voor de landbouw: uit 
een onderzoek bleek dat kleine knaagdieren in 
aantal zijn toegenomen, met als gevolg een toena
me van schade aan de oogst (SINSIN & BERG
MANS, 1999). De handel heeft naast de ethische 
bezwaren (men denke aan de honderden in slecht 
verpakte dozen doodgedrukte Ameiva's op Schip
hol) nog een ander aspect: het probleem van inva
siesoorten voor de lokale flora en fauna in het ont
vangende land. In Europa is de veel geïmporteer
de Amerikaanse Roodwangschil pad ( Trache-mys 
scripta elegans) een steeds algemenere verschijning, 
waarbij met name in Zuid-Europa het gevaar 
dreigt van verdringing van inheemse zoetwater
schildpadden. Ook de kikkervisjes van de Brul
kikker kwamen door de handel in Europa, met 
alle mogelijke gevolgen van dien. De kweek van 
vele diersoorten zit gelukkig al jaren in de lift en 
het wegvangen van dieren uit het wild lijkt dan 
ook steeds minder draagvlak te hebben in de 
Nederlandse samenleving. 

CITES IUCN 

App. 11 App. lil Op uit- Bedreigd Kwetsbaar 
sterven 

68 0 5 49 75 

66 0 5 38 50 

2 0 0 11 25 

0 0 0 0 0 

383 19 20 100 153 

49 6 6 38 58 

8 0 0 7 3 

0 0 0 0 1 

238 0 11 30 66 

88 13 3 25 25 

Tabel I: Starus van reptielen en amfibieën in het jaar 2000 volgens respectievelijk de US Fish and Wildlife Services 
(US FWS), de Convention on InternationalTradein Endangered Species (CITES) en de Rode lijst van de World 
Conservation Union (IUCN). 
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KLIMAATVERANDERING 
Her uitsterven van sommige kikker- en padden
soorten wordt soms roegeschreven aan de verande
ring van her klimaat. Dit geldt vooral voor dieren 
in gebergten. Bergbossen en nevelwouden zijn van
wege hun afhankelijkheid van wolken kwetsbaar 
voor klimaarsveranderingen, hergeen gevolgen 
heeft voor de vaak daar levende endemische flora 
en fauna. Een bekend voorbeeld is de Gouden Pad 
(Bufo periglenes) uit Monteverde (Cosra Rica), die 
sinds 1988 nier meer is waargenomen. Kwetsbaar 
zijn vooral de amfibieën die vanwege de srralings
gevoelige huid (UV) her eerste slachtoffer zijn, 
indien de nevel (wolken) afneemt. Meesral gebeurd 
her uitsterven in combinatie met allerlei ziekten. 

HOE NU VERDER? 
Beide diergroepen kennen overeenkomstige oorza
ken inzake her uitsterven van soorten, waarbij geldt 
dar dit bij amfibieën rot op heden beter is bestu
deerd. Het belang van zulk onderzoek is dar her 
opnieuw empirisch materiaal inbrengt om beleids
makers, overheden, particuliere organisaties en 
bedrijfsleven re overruigen dar wij snel moeren 
handelen. Her blijkt dar vooral de combinatie van 
oorzaken de doodsklap is voor her voortbestaan 
van vele soorten. NGO's moeten nog veel meer en 
intensiever samenwerken om habitat- (ecosysteem) 
behoudsdoelstellingen te realiseren, waarbij alle 
opties open moeren worden gehouden. Helaas 
blijft veel van dit soort kennis opgeslagen in de 
databases van westerse wetenschappers, terwijl dit 
basismateriaal met name in tropische landen nood
zakelijk is om een goed en effectief naruur- en 
milieubeleid te voeren. De uitstervingscrisis moer 
nier alleen uitgelegd worden op ecosysteem en 
taxonomisch niveau, maar ook op narionaal en 
lokaal beleidsniveau, waarbij elke oplossing maar
werk is een algemene aanpak moeilijk is re bepalen. 
Her is de taak van de naruurbeschermers en over
heden, maar ook van liefhebberorganisaties als 
Lacerta en hun leden om daarop re blijven hame
ren, waarbij inventiviteit van groot belang is en 
vooral ook partnerships buiren de eigen kring nier 
geschuwd moet worden. Voorts behoren de PGO's 
in andere landen krachtige impulsen re krijgen, qua 
kennis, capaciteit en financiën. 
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Het is in ieder geval verheugend dat de auteurs van 
het artikel in Bioscience dit goed hebben begrepen. 
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THE OF DECLINE OF REPTILES AND 
AMPHIBIANS 
The global decline of reptiles and amphibians is 
discussed. The most important causes are: loss and 
degradation of habitat, introduetion of non-indige
nous species, environmental pollution, diseases and 
parasites, non-sustainable use and climate-change. 
The US Fish and Wildlife Services states thar 17 
species of amphibians and 70 species of reptiles are 
nearly extinct, 9 species of amphibians and 18 spe
cies of reptiles are severely threarened. According to 
IUCN these figures are 5 species of amphibians 
and 20 of reptiles nearly extinct, 49 of amphibians 
and 100 of repriles severely rhreatened and 75 of 
amphibians and 153 of reptiles vulnerable. 
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Moreover C ITES places 13 species of amphibians 
and 70 of repriles on Appendix I (nearly exrincr), 
68 of amphibians and 383 of reptiles on Appendix 
I I (threatened, unless tradein these animals is shar
ply reduced) and 16 of rep ti les on Appendix lil 
(see: www.cires.org). 
The different causes are discussed. It is concluded 
that for both groups of animals the causes for their 
possible ex ti netion are rhe same, but the case of the 
amphibians is better documented. 

Because it is ofren a combination of causes that 
resu lts in ex tinction, NGO's should co-opcrare 
more with each othcr. Unfor runarely much of the 
knowledge sti ll remains in the databases in 
western countries, knowledge that is vital for an 
effective environmental policy in rropical coun
rries. Private organizations for herperological 
inventory in those counrries should be supporred 
more, both flnancially as with knowledge. 
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De verspreiding van enige kleurvariëteiten van de Zandhagedis 
(Lacerta agilis) in Roemenië 
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Lacerta agilis is een middelgrote halskraaghagedis 
(KRL 90 mm en TL 220mm, gewicht 20g). Het is 
insectenetende hagedis, ovipaar (eierleggende), met 
een groot verspreidingsgebied binnen Europa. Dit 
gebied strekt zich uit van Engeland in het westen en 
Rusland in het oosten en van Zweden in het noor
den tot Frankrijk in het zuiden. De Zandhagedis 
komt in vrijwel geheel Roemenië voor en wordt 
niet als bedreigd beschouwd (COGALNICEANU 
en VENCZEL 1993). 
FUHN & VANCEA (1964) beschreven drie 
ondersoorten; de nominaatvorm in Transsylvanië, 
L. a chersonensis in Moldavië en Walachije, L. a. 
euxinica uit de duinen van de Donau Delta en de 
Zwarte Zee kust. De Zandhagedis is polymorf, dat 
wil zeggen dat er een heel scala aan kleurvariëteiten 
bestaat. FUHN (1967) en BORCEA (1975) 
beschreven vier kleurpatronen naast de soorttypi
sche groene mannetjes en bruine met donkere stre
pen gekleurde vrouwtjes: 
-"eryrhronorus" kleurpatroon (roodachtige rug) 
-"viridinorus" kleurpatroon (geheel groene rug) 
-"immaculata" kleurpatroon (bruinachtige rug) 
-"vert±uniform" kleurpatroon (groen rug met 

wazige bruine streep). 

Op 21 locaties in Transsylvanië werden gedurende 
een periode van twee jaar (1999, 2000) gegevens 
verzameld over de kleurvariëteiten. De hierboven 
gepresenteerde beschrijvingen van FUHN en 
BORCEA werden voor dit onderzoek als uitgangs
punt genomen. 
De kleurvariëteiten bleken niet gelijkelijk verspreid, 
de dichtheid en de verspreiding van de onderschei
den variëteiten variëren naar geografische gebied 
(tabel 1). 
De stelling van FUH N & VAN CEA (1961) en 
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BORCEA (1975), dat de nominaatvorm minder 
divers is in kleurpatroon dan L. a chersonensis wordt 
door dit onderzoek bevestigd. Er werden geen 
"viridinorus" exemplaren in Transsylvanië aange
troffen, "immaculara" en "vert±uniform" bleken 
zelden aangetroffen (één respectievelijk vier exem
plaren, van de 269), "erythronotus" exemplaren 
daarentegen werden wat vaker aangetroffen. Er 
wordt algemeen aangenomen dat bij de hazelworm 
(Anguis fragilis) de dichtheid van de blauwgevlekte 
exemplaren vermindert van west naar oost in het 
verspreidingsgebied in Roemenië (TERHIVUO 
1990, CAPULA et al 1997). Deze west-oost trend 
is nier aangetroffen bij Zandhagedissen. De kleur
variëteiten komen veelvuldiger voor in Moldavië 
dan in Walachije of Transsylvanië. Verder consca
teerde VOGRIN (1999) dat de populatie 
Zandhagedissen in noord-oost Slovenië uit 28% 
"erythronotus" mutanten bestaat; een hoger per
eenrage dan in Roemenië. De verspreiding en 
dichtheid van de verschillende kleurvariëteiten bij 
Zandhagedissen kan per (geografisch verspreide) 
populatie variëren. Isolatie en in-teelt kan het ver
schijnen van afwijkende kleurpatronen veroorza
ken, zoals de volledig zwarte Zandhagedis die is 
aangetroffen door STRIJBOSCH & VERHOE
VEN (1997). 
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Lncertn ngilis man , " immaculara"-vo rm, Cocpclduin. Foto A. Groenveld 
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O ISTRJBUT ION OF COLOU R MORPI-IS OF 
T H E SAND LIZARO IN ROMANIA 

Lncertn ngilis is a medium sized (up ro 90 mm 

snour-venr lengrh and 220 mm roral lengrh, 20g) 
oviparous, insectivorous heliorhermic lizard, 
which is widely spread over Europe from England 

in rhe west ro Russia in the cast and fro m Sweden 
in rhe norrh ro France in rhe sourh. The sand 
lizard, Law·tn ngilis is distribureel rh rougho ur most 

of Romania, and ir is nor considered rhrearened 

(COGALN ICEANU & VENCZEL 1993). 
FUHN & VANCEA (I 964) described rhree sub
species, rhe no minorypic race from Transylvania, 
L. n chersonensis from Molciavia and Walachia, L. 
n. euxinicn from the sand spi ts of rhe Danube 
Delra and rhe Black Sea seashore. 

The sand lizard is polymorphic, exhibiring a wide 
range of colour morphs. FUHN ( 1967) and 

BORCEA (1975) described · four colour parrerns 
beside rhe rypical green (males) or brown (females) 
colorario n wirh dark brown - black srripes: 
-"eryrhronorus" colour m orphs (redd ish back) 
-"viridinorus" colo ur morphs (complerely green 

back) 
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Tabel I . Vcrspreiding van de diverse kleurpatronen van de Zandhagedis in vcrschillende delen van Roemenii.:. (Bro n: 

Moldavië- BORCEA 1975; Walachijc- FUHN 1967; Transsylvania - d eze studie; M =male, F= femalc) 

Kleurpatronen (%) 

Gebied 11 Sex Normal Erythronotus 

Transsylvanië 147 M 77.6 
L 11. 11gili.s 122 F 83 

Moldavië 175 M 74.8 
L. 11. clunonewis 194 F 94.3 

Walach ijc 267 M 80 
L 11. cbenonmsis 205 F 87.3 

-"immaculare" colour morphs (with brownish 
back) 

19.7 
16.2 

5.71 
3.6 

2.6 
10.7 

-"vert±uniform " colour morphs (green back with 
f.1ded dark brown stripe). 

Data on the distri bution of colour morphs in sand 
lizards we re garhered in rwo yea rs' time ( 1999, 
2000) in 2 1 localities in Transylvania. The above 
presenred FUHN and BORCEA descriptions 
stand at the base of rhe present note. 
T hese colour patterns are nor equally d isrribu rcd , 
rhe abundance and the d istri bution of the different 
colour parrerns varying according to the geogra
phical areas (table 1). The statement of FUHN & 
VANCEA ( 196 1) and BORCEA ( 1975), that rhe 
nominotypic race shows lower diversiry in colour 
patterns than L. rz chersonemis is confirmed by rhe 
present study. No "viridino tus" mutants were 
found in Transylvania, "irnmacula ra" and 
"verr±uniform " muranrs appeared also rare (one 

Lncerrn ngilis vrouw, normaal patroon. Foro Szil:i rd 

Ne mes 
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Viridinorus lmmaculara Vcrt±uniform 

2.7 
0.8 

5.7 1 13.7 
2 

11.2 0.7 5.2 
1.9 

Lnccrtn ngilis man, melanistisch exemplaar, de 
Foro A. G roenveld 

respectively four individuals among 269), though 
"eryrh ronotus" mutants were somewhat more fre
quent. Therc is a widely accepred idea rhat in 
Anguisfi"flgilis, rhc frequency ofblue-spo tted colour 
patterns increascs from west to cast (TERH IVUO 
1990, CA PULA et al 1997). Distribution of colou r 
patterns in sand lizards does nor seem to respect 
rhis west-easr trend. The typical colour patterns are 
more frequent in Molciavia than in Walachia or 
Transylvania. Furrhermore, VOG RI N ( 1999) 
observed rhat "eryrhronorus" mutants made up 
28% of sand li7A1rds from norrl1-easrern Sloven ia, a 
percentage rhat is higher than in Romania. The 
distriburion and abundance of different colour pat
terns in sand lizards rnay vary among d ifferent 
geographical races. lsolarion and interbreeding 
may cause rhe appearance of abnormal colour pat
terns, such as a complerely black sand lizard found 
by STRIJBOSCH & VERHOEVEN ( 1997). 
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Lncertn ngilis vrouw, melanisrisch exemplaar. Foro Szilárd Nemes 

Lncertn ngilis vrouw, donkcrbruin pigmcnr onrbrcckr, \Xfolfhcze. Foro A. Groenveld 
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Herpetologische waarnemingen in Costa Rica 

J. van Rooijen 
Jasmijnstraat 41 
3551 SP Utrecht 

Foto's van de auteur 

INLEIDING 
In maart 2001 brachten mijn vrouw en ik een 
vakantie van tweeëneenhalve week in Costa Rica 
door. We bezochten de nationale parken 
Tortuguero, Corcovado en Manuel Antonio. Maart 
ligt in de droge periode en het was in het algemeen 
inderdaad behoorlijk warm en droog. De reptielen 
lieten zich daarom minder zien. Bovendien was 
het, als gevolg van de hitte, voor ons fysiek 
ondoenlijk om na 11.00 uur nog activiteiten te 
ontplooien. Wij maakten daarom relatief veel toch
ten na zonsondergang. Dat bleek een goede strate
gie te zijn. We zagen tien slangen waarvan maar 
liefst acht na zonsondergang. Aangezien het blik
veld 's avonds beperkt is tot het schijnsel van de 
gebruikte lampen en we bovendien 's avonds in 
totaal minder tijd wandelden dan overdag, lijkt de 
trefkans na zonsondergang ruimschoots groter re 
zijn. Een aanrader dus. Voor her determineren van 
de dieren maakte ik gebruik van een boek over de 
reptielen van Belize (STAFFORD & MEYER, 
2000). Helaas had ik voor de vakantie niet de gele
genheid om een beter alternatief re vinden. Het 
spreekt voor zich dat de herpetofauna van Costa 
Rica maar ren dele door dit boek wordt gedekt. 
Door veel foto's re maken en achteraf de Lacerta
bibliorheek re bezoeken kon ik nog enkele soorten 
op naam brengen. Toch heb ik een aantal waarge
nomen dieren nier kunnen determineren. Het 
betrof voornamelijk anolissen. Omdat ik meerdere 
malen in Maleisië ben geweest kon ik her nier nala
ten een vergelijking russen de twee landen te 
maken. Beide landen zijn behoorlijk welvarend en 
bieden daarom veel reis- en verblijfgemak De 
dichtheid aan dieren leek in Cosra Rica hoger te 
zijn dan in Maleisië. Mudde ( 1991) concludeerde 
dar de dichtheid in Cosra Rica hoger was dan in 
Thailand, het buurland van Maleisië. Het lijkt er 
dus op een bezoek aan Costa Rica in het algemeen 
meer oplevert. Daar staar regenover dar Cosra Rica 
aanzienlijk duurder is. Verder vond ik her regen-
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woud in Maleisië, los van de bewoners, mooier. Ik 
had het idee dar het Maleisische regenwoud een 
hogere dichtheid aan imposante woudreuzen en 
"voorwereldlijke" planten tentoonspreidt. 

CORCOVADO 
Het nationale park Corcovado ligt op het schierei
land Peninsula de Osa, in het zuidwesten van her 
land en heeft een oppervlakte van ruim 54.000 hec
tares. Het is her laatste grote sruk primair laagland
regenwoud. We verbleven daar in een redelijk pri
mitief huttencomplex aan de kust. We waren gedu
rende ons zevendaagse verblijf de enige gasten zodat 
we in het woud nooit een mens zijn tegengekomen. 
We begonnen met een exploratie van de directe 
omgeving, een open gebied aan de rand van het 
woud. In de hutten vonden we twee gekko's: een 
Knolstaartgekko ( Thecadactylus rapicauda) en een 
Kogelvingergekko (genus Sphaerodactylus). Ik had 
voorheen nog nooit van het genus Sphaerodactylus 
gehoord, maar er blijken tientallen soorten toe te 
behoren (RÖSLER, 1995). Het exemplaar in onze 
hut had een torale lengte van circa zes centimeter, 
een normale lengte voor adulten van dit genus. 
Opvallend waren de spitse kop en ronde pupillen. 
Anolis capito zagen we regelmatig naast onze hut op 
bananenplanten en op de grond. Om en nabij her 
huttencomplex hingen her en der Groene 
Leguanen (lguana iguana) in de bomen. Midden 
op de dag verlieten deze zo nu en dan hun veilige 
posities om op de grond plantaardig voedsel te zoe
ken. De eerste dagen wandelden we enkele keren 
door een droge rivierbedding het woud in. Langs de 
bedding zagen we vele ameiva's (Ameiva ftstiva). In 
het woud zagen we russen de bladeren op de bodem 
de schuwe, onopvallende skink Mabuya unimargi
nata. De bakermat van het genus Mabuya ligt in 
Afrika en Azië, waar dan ook de meeste soorten 
voorkomen. Hoe het geslacht het Amerikaanse 
continent heeft bereikt is onduidelijk. 
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Basilisk (Bnsilisws bnsiliscm) 
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Een hypothese is dat migratie over de oceaan op 
drij fh out heeft plaats gevonden (GRZ IM EK, 
1973). 
In de buurt van water waren grote aanrallen basilis
ken (Basilisws basiliscus) te zien. Deze basilisk 
wordt ook wel Jesus C hrisr Lizard genoemd. De 
reden hiervoor is dat deze soort, evenals Basiliscw 
plumiJruns en Basiliscus vittatus, in staar is om op de 
achterporen over wateroppervlakren re rennen. We 
z.1gen inderdaad enkele exemplaren op deze manier 
poeltjes oversteken, een leuke vertoning. We zagen 
slechts één slang, die helaas re snel verdween om 
determinatie roe re staan. AJ met al was ik na de 
eerste paar dagen nier erg tevreden met de waarne
mingen, vooral voor war betreft de slangen. Daar 
kwam, ironisch genoeg, verandering in roen we 
kaaimannen gingen zoeken. We hadden gehoord 
dar enkele kilomerers verderop een riviertje stroom
de waar kaaimannen te vinden waren. Op een mid
dag namen wij twee kajaks mee en peddelden langs 
de kusdijn naar de uitmondi ng van her riviertje. 
T ijdens de rocht werden we korre tijd vergezeld 
door dolfi jnen . Het riviertje bleek vrij smal re zijn 

Knolsraarrgckko ( TIJecadactylw mpimuda) 
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en al snel over te gaan in een seriepoeltjes met lang
zaam stromend water. Daar zagen wij inderdaad 
een Brilkaaiman (Cniman crocodilw) het water in 
glijden. Gefascineerd besloten wij terug te lopen 
naar her rotsige strand om daar uit het zicht van de 
kaaiman re wach ten op zijn eventuele terugkomst. 
We waren juist gaan zitten roen we plotseling voor 
ons een felgroene, lange slang russen de ro tsen 
zagen manoeuvreren. Her dier vluchtte met grote 
snelheid naar een eiland van dichte begroeiing. 
Toen ik mij snel russen de slang en zijn doel plaat
ste werd een enorme muil open gesperd. Ik was 
behoorlijk onder de indruk van her fe it dat zo'n 
kleine kopje zich kon omvormen rot zo' n groot 
smoelwerk. Gelukkig kwam mijn vrouw russenbei
de met een grote rak (een halve boom eigenlijk) 
waar de slang zich in kronkelde. Hij hield zich ver
volgens even rustig zodat wij hem goed konden 
bekijken. Her was een Groene Draadslang 
(Leptop/;is a/;aetulla). Deze soort is bekend om zijn 
agressieve gedrag en zijn grote muil is beroemd, ik 
ben al enkele malen een foto van die muil in slan
genboeken tegengekomen. Deze boombewonende 
soort is in struikgewas goed gecamoufleerd. 
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Ons exemplaar had echter de pech zich russen de 

rorsen van her strand begeven re hebben waar hij 
juisr opviel. Na deze onrmoering gingen wij rerug 
naar de poeltjes in de hoop de kaaiman nogmaals 
re zien. In plaats van de kaaiman kwamen wij een 

goeroe regen die zich vlakbij tezamen mer enkele 
volgelingen had gevestigd. Wij besforen dar wij 

weer voldoende bijzondere soorren hadden gezien 
en aanvaardden de terugreis. Thuisgekomen kre
gen we re ho ren dar enkele jaren geleden nog 
kaaimannen leefden in een moerasje in de buurr. 
De volgende dag namen we daar een kijkje. H er 
bleek een poeltje re zijn mer een oppervlakte van 
circa I 0 bij 20 merer. Daaromheen lag een mod

derig gebied dar vol srond mer plankworrel bomen. 

H er geheel was aan de ene kanr begrensd door her 

strand en aan de andere kanr door her regenwoud. 
We ploeterden, d iep wegzakkend in de modder, 
naar her poelrje en daar zagen we inderdaad vier 

kaaimankopjes boven her wateroppervlak uirsre
ken. Via een grove exrrapolarie scharre ik dar de 

kaaimannen een merer lang waren. Langs de 
warerkanr zagen we een Modderschild pad (Kino

sternon leucostomum) die zijn naam eer aandeed. 
We bestoren na zonsondergang rerug re keren aan

gezien kaaimannen 's nach ts actiever zijn . Toen 

kwamen we voor een verrassing re staan: wc zagen 
overal oplich tende oogjes van kaaimannen. In her 
poelrje zagen we zeker rwaalf kaaimannen. Ze 

waren behoorl ijk actief: er werd vrolijk rondge
zwommen en rwee maal sprong een exemplaar her 
warer uir, waarschijnlijk in een poging een prooi

dier re vangen. In her modderige gebied daarom

heen zagen we ook nog enkele exemplaren. Een 
rwee merer lang ind ividu lag in een poel rje van 

circa één bij één merer. De hoge dichtheid aan 
kaaimannen was waarschijnlijk her gevolg van de 

droogre. In de regenrijd sraar her gebied ongetwij
feld geheel onder water en hebben de kaaimannen 
bijgevolg een veel grorer gebied ror hun beschik
king. Op de terugweg o ntdekren we aan de regen

woudzijde van her moerasgebied een Riemboom
slang (! mamodes cencbon), die op ooghoogte in her 

stru ikgewas hing. Deze boombewonende slang is 
zijdelings afgeplat en zeer dun. De kop is zeker vier 
keer zo breed als de nek en herbergt rwee grore 
"karrenogen". Al mer al lijken de verhoudingen 
russen kop, ogen en lichaam nier helemaal re klop

pen. 
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Geelkopgekko ( Gonnrodes nlbogulnris) 

Deze soorr jaagr 's nachts in struikgewas op kikkers 
en kleine haged issen. H er dierrje was heel rusrig, ik 

kon her zonder problemen oppakken. Nadar ik her 

had reruggezer ging her direer dauwdruppels van de 
bladeren drinken, alsof er niers gebeurd was. De 

volgende avond zagen we in herzelfde gebied op her 
pad een Karoogslang (Leptodeim septentrionnlis). 

Deze soorr lijkt enigszins op de Riemboomslang 
maar heefr een minder extreem uiterlijk. De 

Karoogslang jaagr ook 's nachrs op kikkers en klei

ne hagedissen maar is meer rerresrrisch van aard . 
Een opmerkelijk derail is dar deze soorr ook kik
kerdril verorbert. 

TORTUGUERO 

Her narionale park Torruguero ligr in her Noord
Oosren van Cosra Rica en beslaar circa 24.000 hec

tares tropisch bos. Her park is een systeem van 
kanalen, lagunes en rivieren en is in 1975 opgericht 
ren behoeve van de bescherming van de G roene 
Zeeschildpad ( C/;e/onin mydns). De jaarlijkse neer
slag bed raagt h ier maar liefsr zo'n 500 centimeter. 

De luchrvochrigheid is dan ook her hele jaar hoog, 
behalve gedurende de korre (relatief) droge periode 
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lmnnrodes inorntllus 

van januari wc april. Wij namen onze increk in een 
hocelletje nabij de ingang van her park. Daar deden 
wij logischerwijs o nze eersec waarnem ingen. In de 

buurt van ons hocel kwamen grote aamallen basi
lisken (Basiliscus vittatlls) voo r. 's Avonds kwamen 

we op de muren van her hotel een oude bekende 

regen, de Tj itjak (Hemidactylus Jrenatus). Deze 
gekko zagen wij veelvuldig in Azië en her is een 
vreemde gewaarwording om deze soorr aan de 
andere kanc van de aardbol aan re treffen. De 

Tj itjak is dan ook geen oorspronkelijke bewoner 
van Cencraal Amerika, maar is hier door menselijk 

handelen eerecht gekomen. Na de inspectie van de 

directe omgeving van her hocel was her Nario nale 

park aan de beu re. D ichtbij her horel was maar één 
pad, dar bovendien maar anderhalve kilomeeer lang 
was. Exploraties re voer waren daarom beperkt qua 
diepgang. Wc bewandelden enkele malen overdag 

her pad. Helaas zagen wc weinig reptielen . 
Mogelijke redenen hiervoor waren onze beperkte 
actieradius, de relatieve d rukte en her feit dar her al 

enige rijd nier had geregend. Naast de gebruikelijke 
anol issen (Anolis polylepis) en ameiva's (Ameitlfl 
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Jestiva) vonden wc wch nog een opmerkel ijk rep
t iel, de Nach thaged is (Lepidophyma flavimacula
tllm). Deze vcrschool zich onder de losse bast van 

een omgevallen boom. De Nachthagedis leidt een 

vcrborgen bestaan. Her lichaam heeft een knobbe
lige, ruwe huid renvijl de kop juist bedekt is mcr 
grote, gladde schubben. Oogleden ontbreken. Al 
mcr al een bijzondere verschijn ing. Gezien de 
enigszins teleurstellende waarnemingen besloten 
wc ook na zonsondergang her pad re belopen. Dar 
deden we cwee keer en mee meer succes. Aan de 
rand van her bos troffen wc een Riemboomslang 

aan die zich op een scapelrjc homblokken bevond. 

De Riemboomslang staar bekend om zijn vcrmo

gen relatief grore afsrandcn zonder ondersteuning 
re overbruggen. Wc observeerden hoc deze slang 
van her ene naar her andere houtblok manoeu
vreerde. Her lichaam werd in horizontale richting 

kaarsrecht gcsrrckr en zo wist her dier een afstand 
cc overbruggen d ie in vcrhouding wr de lengte van 
her lichaam inderdaad zeer groot was. Langs de 

bosrand zagen wc ook een prachtige Roodoogma
kikikkcr (Agalyclmis callidryas) in her struikgewas. 
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In her bos oordekten we een verwam van de 
Riemboomslang, lmantodes inomnttts. Deze nacht
actieve boomslang heeft zulke grote ogen dat de 
oogkassen boven de kop uirsreken. In eerste instan
tie kon ik deze slang nier determineren. Daarom 
nam ik veel foto's. Naderhand kon ik op basis van 
lireratuur uir de Lacerta-bibliorheek (SAVAGE & 
VILLA, 1986, TAYLOR, 195 1) vasrsrellen welke 
soort her betrof. Verder zagen we nog een fan
tastisch gecamoufleerde Knolstaartgekko op de bast 
van een boom. De eerste dagen dat wij in 
Tortuguero waren was her zeer warm en droog. De 
vierde dag regende her echter de gehele dag. Die 
avond gingen wij met een gids per kano her park in. 
Dar was nier geheel legitiem, aangezien her verbo
den is om na zonsondergang her park re betreden. 
O nze gids bezat echter een boerderijtje in her park 
en in her geval van een confronrarie met parkwach
ters dienden wij "gewoon" re zeggen dar wij een 
kamer in zijn boerderij hadden gehuurd. Her eerste 
uur peddelden wij , om bovengenoemde reden, zon
der gebruikmaking van lampen her park in, her
geen nier bevorderend was voor de navigatie. 
Daarna mochten de lampen aan. W ij werden direer 

Riemboomslang (/mnurodes cencbon) 
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verblijd door rwee oplichtende oogjes: een 
Brilkaaiman. Nog een half uur peddelden wij ver
der her park in en wij zagen nog zeker rien kaai
mannen. Vervolgens gingen wij aan land om daar 
onze tocht voort re zetten. We hadden de gids 
gevraagd speciaal op slangen re letten. Wij 
moesren minstens rwee meter achrer hem blijven 
lopen wanr: "there may be dangerous snakes 
around". Dar klonk goed. We bewandelden gedu
rende een uur een pad dar paral lel liep aan de 
rivier. De gids liep eerst langs rwee Riemboom
slangen die op enkele merers van her water in laag 
struikgewas hingen. Vervolgens miste hij een 
prachtige Roodoogmakikikker die ons vanaf een 
groot blad verwonderd aanstaarde. Nadat onze 
gids even de weg kwij t was geweest, war ons enigs
zins beangstigde, liep hij straal langs een Koraal
slang (Micrums nigrocinctus) die open en bloot 
russen de worreis van een plankwortelboom lag en 
vrijwel een meter lang was. Her oranje-geel-zwart
geel patroon vair behoorl ijk op russen de bruine 
bladeren en dar is dan ook de bedoel ing: her ster
ke gif heeft een verlammende werking en een van 
de eerste symptomen van een beet zijn dichtval-
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lende oogleden ... De waarschuwingskieuren waren 
aan onze gids kennelijk nier besrced. De prach tige 

slang bleef nog zo'n tien seconden liggen en ver
dween rocn in een klein gar in de grond. Ik was al 

helemaa l in de zevende hemel, en was in de ver

o nderstelling dar we onze porrie slangen wel weer 
hadden gehad. Als klap op de vuurpijl stapre de 

gids echter bijna op een jonge Lanspumslang 
(Borhrops rzsper) die op her pad lag. De hevig ge
schrokken en geagiteerde slang gleed snel van her 

pad af. Ik hield hem nog even mer een srokje regen 
om zijn identiteit zeker te stellen. Als respons werd 
een vervaa rlijk stel gifranden gemond. Vervolgens 

gleed de slang de bosjes in waar h ij zich weer oprol

de, zodat wij hem nog even konden bewonderen. 
Daarna vcrween hij uit het zicht en daarmee ein

digde ons nachtel ijk avomuur. De gids was tijdens 
de terugweg opmerkelijk stil. Ik heb nog nooit in 

een dergelijk kon tijdsbesrek zoveel slangen gezien. 
Zeer waarschijnlijk was deze recordscore re danken 

aan her rijdstip en her feit dar her die dag regende 

na een lange periode van droogte. 
De volgende dag maakten wij 's ochtends dezelfde 

rocht, nu echter zonder gids. Het was nog steeds 

Brilbaiman (Caimrm crocodilw) 
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regenachtig. Wc 7~1gen slechts twee kaaimannen en 
van slangen was geen spoor te bekennen. Daaruit 
blijkt maar weer dat speurroeheen na zonsonder

gang relatief kansrijk zijn. Wel zagen we langs het 
water enkele G roene Basilisken (Brzsilisws plumi
frons) en russen boomworreis naast het pad twee 
fraaie Aardbeikikkenjes (Dendrobrztes pumilio). Een 

rochr in her tropische bos leven altijd iets op. 
Bovendien viel er buiren de "koudbloedige sfeer" 
genoeg re beleven. We werden bijvoorbeeld met 

vruchten bekogeld door een aap die nier comenr 
was met onze aanwezigheid. 

MANVEL ANTONIO 
Manuel Anronio is een klein (683 hectare} natio
naal park aan de Paci flsche kust. We verbleven hier 

slechts twee dagen. De eerste dag stonden wij al 

voor openingstijd bij de ingang van het park omdat 
we gehoord hadden dar her kleine park drukbez

ocht is. Wij hoopren dar dit wel mee zou vallen, 
maar het bleek juist een understatement re zijn. 

Een uur na opening van het park liepen reeds hor
des mensen m cr grote koelboxen door her park 
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richting het strand. De niet-strandgangers liepen 
met gidsen langs de verplichte onderdelen van het 
park (de luiaard bij de achtste boom aan de linker
kant etc.) Eén en ander was niet echt inspirerend. 
We zagen grote aantallen ameiva's (Ameiva undula
ta) en basilisken. In de drogere gebieden van het 
park zagen we ook een aantal Zwarte Leguanen 
( Ctenosaura similis), zowel juveniele dieren als adul
ten. Daar was ik wel blij mee, aangezien ik in de 
andere parken geen Zwarte leguanen had gezien. 
Bij thuiskomst bleek deze soort echter ook ons 
hotel te bewonen, zodat we geen dwingende reden 
meer konden verzinnen om de volgende dag nog
maals een bezoek aan het park te brengen. De 
laatste dag van onze vakantie maakten we daarom 
een ochtendwandeling door een gebied dat bij een 
naburig hotel behoorde. We kwamen hier geen 
mens tegen, hetgeen erg verfrissend was. Het 
gebied bestond uit een relatief droog bos. We strui
kelden hier over de zwart-groen gekleurde pijlgif
kikkers (Dendrobates auratus) die snel tussen de 
dorre bladeren of tussen boomwortels verdwenen. 
Het thema van deze wandeling was kennelijk kleu
ren want we zagen ook enkele Geelkopgekko's 
( Gonatodes albogularis). Het mannetje van deze 
soort heeft een zwarte staart, een blauw lichaam en 
een gele kop. Deze mooie gekko's bevonden zich 
op de stammen van holle bomen. Ze waren be
hoorlijk actief. Kennelijk is deze soort beslist geen 
principieel nachtdier. De Geelkopgekko vindt zijn 
oorsprong in Centraal- en Zuid-Amerika maar is 
geïntroduceerd in Zuidoost Azië. In dat opzicht is 
hij een tegenhanger van de Tjitjak. Tijdens de 
terugreis naar San José zagen we vanuit de bus nog 
enkele Amerikaanse krokodillen ( Crocodylus acutus) 
in een brede rivier liggen, een passende afsluiting 
van de vakantie. 
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HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
COSTARICA 
The aurhor visited three national parks during a 
vacation in Costa Rica. The vacation rook place 
during the dry season. During searches in daylight 
a representative set of reptiles and amphibians was 
observed, for instanee the Spectacled Cayman 
( Caiman crocodiles), Green Parrot Snake 
(Lepthophis ahaetulla), White-lipped Mud Turde 
(Kinosternon leucostomum), Gaudy Leaf Frog 
(Agalychnis callidryas) and Yellow-headed Gecko 
( Gonatodes albogularis). In daylight only two snakes 
were seen. The reason for this small quantity was 
probably the warm, dry weather. Hoping to find 
more snakes searches were organised after sunset. 
This proofed to be a fruitful strategy. After sunset 
eight snakes were seen. During a rainy evening, in 
one hours time, even four snakes were found, 
namely a Central American Coral Snake (Micrurus 
nigrocinctus), two Blunt-headed Tree Snakes 
(Imantodes cenchoa) and a Per-de-Lanee (Bothrops 
asper). 
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Wonen in India 

Don Vogelesang 
Villa "Irene", 13/B 

Adsulem, Benaulim, 
Salcete, Goa, 

403 716 India 
(E-mail: donovan@goatelecom.com) 

In 1996 zijn wij van Nederland naar India verhuisd 
en hebben ons gevestigd in de zuidwestelijk gelegen 
staat Goa. We wonen in het zuiden van de provin
cie Salcete, enkele kilometers van de kust verwij
derd. 
India is een land met een populatie van meer dan 
één miljard mensen en heeft tevens een grote ver
scheidenheid aan dieren. Dit is mogelijk omdat het 
grootste deel van de bevolking Hindoe is, ze zullen 
dieren niet onnodig kwellen of doden. Goa, als 
oude Portugese kolonie, is overwegend Rooms 
Katholiek en hier is de omgang met dieren ver
schillend. 
Aangezien we in Nederland in de Randstad hebben 
gewoond, is ons contact met de natuur altijd tot 
een minimum beperkt gebleven. In deze omgeving 
is er geen ontkomen aan en ga je meer oog voor de 
natuur krijgen. Dit begint met de constatering dat 
er in je eigen ruin veel meer leeft dan dat je ooit had 
kunnen voorstellen. 
We hadden een grote bouwpur op het terrein. Als 
rechtgeaarde Nederlander wil je naruurlijk best wel 
een vijver in de tuin. Ik heb de put laren afwerken 
met waterdicht beton en heb uit een nabijgelegen 
natuurlijke vijver enkele waterlelies en ander groen 
gehaald. Vervolgens hebben we er wat lokale vis in 
uitgezet en tientallen Neon Tetra's. In dit gebied 
komt malaria voor en deze visjes leven van de lar
ven van de mug, welke op water worden afgezet. 
Malaria wordt overgebracht door muggen die 
besmet zijn met een micro-organisme, Plasmodium 
genaamd. Wij kennen hier twee soorten: P. vivax, 
die goed te genezen is en P. folciparum. Laatste ver
oorzaakt de malaria tropica. Dit is een gevaarlijke 
vorm en in enkele gevallen dodelijk bij te late her
kenning. 
Uit het aan onze tuin grenzende rijstveld zijn de 
kikkers en Indische klepweekschildpadjes (Lissemys 
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punctata) etc. vanzelf op het water afgekomen. Nu 
er volop leven in de vijver zit, komt de ijsvogel 
(Aicedo atthis) ook regelmatig op bezoek. 
Naruurlijk weet je uit documentatie en van de loka
le bevolking dat er ook veel slangen in deze omge
ving huizen. De tuinslang was tot die rijd de meest 
bekende slang voor mij en in een natuurlijke omge
ving was de eerste confrontatie met een echte slang 
toch wel beangstigend. In de ruin zaten onze katten 
in een kring met grote belangstelling te kijken naar 
een Russell's Adder (Vipera russellz). De karten 
hadden hem behoorlijk opgezweept en her sissen 
was indrukwekkend. De volgende twee slangen die 
ik kon ontdekken waren de Srriped Keelback 
(Amphiesma stolata) en de Vine Snake (Ahaetulla 
nasu.tus). 
Je enthousiasme is dan gewekt en je spreekt met de 
lokale bevolking over de overige soorten in de 
omgeving. Gevreesd voor zijn gif wordt de Krair 
(Bungarus caeruleus) en de Brilslang (Naja naja). 
Laatste is in India voor veel mensen een heilige 
slang en de bevolking behandelt hem dan ook met 
ontzag. De inwoners hier geloven dat als je een 
Cobra verwondt, hij je spoor altijd zal vinden en je 
op een goede dag zal opzoeken om revanche te 
nemen. 
Wij hebben inmiddels ook al enkele malen bezoek 
gehad van de Brilslang en geleerd dar als jij geen 
onbeheerst gedrag vertoont, hij gewoon zal vertrek
ken. De Mangoesren (Herpestes edwardst) leven ook 
in de buurt, we zien ze echter zelden. Na de eerste 
grote regenbuien in de monsoon worden de 
meeste slangen gesignaleerd, hun schuilplaatsen 
(lege holen) komen dan immers onder water re 
staan. 
Het zou teveel zijn om alle dieren in de omgeving 
te beschrijven, echter ik wil er nog twee aanhalen. 
De palmeekhoorns (Ftmambulus pennantt) hebben 
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een luizenleventje hoog in de palmen. Ze huizen 
inde kruinen samen met een klein soort ratten en 
eten de rijpe kokosnoten leeg. We hebben genoeg 
noren aan de bomen, het probleem is echter dar de 
aangegeten noren loslaren en zodoende loop je de 
kans zo'n projectiel op je hoofd re krijgen. 
In de kruin van een kokospalm hebben we ook een 
nest van Pariah Kites (Milvus migrans) gehad. 
Tijdens onze afwezigheid hebben inwoners uit her 
dorp her nest geplunderd en er twee jongen uit 
gestolen. Nu enkele maanden later is het vrouwtje 
nog steeds aanwezig en heeft haar schuwheid voor 
ons verloren. Ze weet precies wanneer de hond zijn 
eren geserveerd krijgt en pikt de botten onder z'n 
neus uit de voerbak. Aanraken is nier mogelijk, 
maar als we rustig in de ruin zitten, benadert ze je 
rot op twee meter. Deze roofvogel is ook bekend als 
de Zwarte Wouw en wordt in Nederland af en roe 
waargenomen. 
Naruurlijk zijn er uit de omgeving ook zaken re 
melden die geheel niet in de haak zijn. De vissers 
krijgen nogal war zeeschildpadden in de netten en 
ze worden nier altijd teruggezet. Ook worden er op 
her strand nog eieren geroofd van de twee soorten 
die op onze kust nesren maken. De Warana 

Lacerta 60(1) * 2002 

(Lepidochelys olivacea) is er gelukkig nog in over
vloed, echter her Lederschildpad (Dermochelys 
coriacea) wordt zeldzamer. 
Tor zover dit korre bericht uit India. 

LIVING IN INDIA 
Since 1996 the aurhor is living in India. Alrhough 
ar first nor very aware of rhe animals around rhe 
house, his interest increased during rhe years. 
There is a pond in his garden, wirh local fishand 
planrs, and Neon Terras (Paracheirodon innest). 
The Neon Terras are introduced ro ger rid of the 
larvae of rhe malaria mosquiro. Other animals, for 
insrance frogs and Indian Flap-shelled T urdes 
(Lissemys punctata) found rheir way ro rhe water by 
rhemselves. Several snakes were seen in rhe garden, 
like rhe Russells Viper ( Vipera russellz), rhe Srriped 
Keelback (Amphiesma stolata), rhe Vine Snake 
(Ahaetulla nasutus) and rhe Common Cobra (Naja 
naja). In rhe neighbourhood Kraits (Bungarus cae
ruleus) can he found. Ar the coasr rhe Olive Ridley 
(Lepidochelys olivacea) can be found, as well as rhe 
Leatherback (Dermochelys coriacea), rhough rhe 
numbers of this last one are dwindling. 
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De Aga-pad 

Maarren de Ruiter 
Pr. Beatrixstraat 9 
4793 CV Fijnaart 

INLEIDING 
Hoewel kikkers en padden een vast onderdeel vor
men binnen de terrariumwereld, is het aanral 
publicaties over deze dieren relatief gering. 
Eigenlijk zijn het alleen de pijlgifkikkers en man
tella's waar regelmatig over geschreven wordt. 
De 'echte' padden van het geslacht Bufo zijn alom 
bekend en in iedere goede terrariumzaak zijn altijd 
wel enkele vertegenwoordigers van dit geslacht aan
wezig maar de enige meldingen in de herpetologi
sche literatuur vinden we gewoonlijk in reisberich
ten. 
Dat het toch zeer interessante dieren zijn om te 
houden en dat het zelfs mogelijk is ze te kweken, 
wil ik in dit artikeltje uiteenzetten. 

VERSPREIDING, FAUNAVERVALSING EN 
DE PROBLEMEN 
De Aga-pad - of ook wel terecht Reuzenpad 
genoemd - (Bufo marinus) komt oorspronkelijk uit 
Midden- en Zuid-Amerika. Rond 1920 zochten 
suikerrietboeren op Puerto Rico naar een natuur
lijke vijand van de Grijsrug- of suikerriet kever 
(Dermolepida albahirtum) en importeerde een aan
tal Aga-padden. Hoewel ze zeker ook een bijdrage 
leverde bij de bestrijding van de suikerrierkever, 
vormde ze al snel een plaag en aten ze naast de 
kevers ook alles andere wat ze tegenkwamen. 
Omdat de mens zoals bekend, hardleers is, besloot 
in 1935 een Australiër ook Aga-padden naar 
Australië te halen om ook hier een einde re maken 
aan de keverplaag in de suikerriervelden. 1 02 Aga
padden werden in de buurt van Honolulu (Hawaï 
-waar deze soort in 1932 ingevoerd was) verzameld 
en naar Australië gebracht. Hier werden ze bij de 
Little Mulgrave Rivier losgelaten, maar in plaats 
van in de suikerrietvelden hun werk te doen, ver
spreidde deze dieren zich in de nabij gelegen bos
sen. Een nieuwe poging werd ondernomen en tien
duizenden dikkopjes werden in het noorden van 
Queensland uitgezet. Deze poging was wel een 
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'succes' met als gevolg dat men nu in Queensland 
met een enorme paddenplaag zit. Naast het pro
bleem, dat de padden alles opvreten wat in hun 
muil past - wat als gevolg heeft dat verschillende 
inheemse soorten sterk in aanral achteruit gegaan 
zijn - is er ook nog het probleem dat de Aga-pad 
tamelijk giftig is. Grotere roofdieren die proberen 
deze pad re verspijzen - bijvoorbeeld slangen, vara
nen, kookaburra's, maar ook honden en katten -
moeren dit vaak met de dood bekopen. Hoewel er 
in Australië tegenwoordig zelfs professionele pad
denjagers zijn, die de dieren vangen voor de leerin
dustrie en als proefdieren voor scholen, universitei
ten en laboratoria, zijn de aanrallen zo enorm, dat 
een algehele uitroeiing zeer onwaarschijnlijk is. 

EIGEN ERVARINGEN 
Mijn eigen ervaringen met de Aga-pad beperken 
zich tot twee exemplaren die ik in de privé-collec
tie van de heer Henk Wareman verzorgd heb. In 
een tropische kas - welke dicht beplant was met 
allerlei planren en struiken - hield Henk een 
indrukwekkende collectie kleinere insecten- en 
vruchtetende vogels en om het bodemgedeelte een 
beetje te beleven, werden twee grote exemplaren 
van de Aga-pad aangeschaft. In het begin ging alles 
goed en deden ze zich tegoed aan de meel- en 
moriowormen, krekels, treksprinkhanen, kleine 
muisjes en nestjonge ratten. Hoewel ik de ervaring 
heb dat padden over het algemeen niet erg actief 
zijn en zich graag verstoppen, waren de Aga-pad
den regelmatig te zien op her pad wat door de kas 
liep. Van het vijvertje met waterval, wat zich in het 
verblijf bevond, maakte ze echter zelden gebruik en 
ik had de indruk dat wanneer ze er al inzaten, dit 
per ongeluk gebeurde. 
Toen het aanral vogels na enkele maanden op 
onverklaarbare wijze begon te slinken, kwamen de 
padden al snel als mogelijke oorzaak in betracht en 
werden daarom uit de kas genomen en in een eigen 
terrarium ondergebracht. Omdat ik tegen die rijd 
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naar Duitsland verhuisde om als dierenverzorger in 
een dierenruin re gaan werken, weer ik niet precies 
wat er daarna met de padden is gebeurd. 

KWEEK 
De k·week van padden is nog steeds een zeldzame 
gebeurtenis en voor zover ik weet, is de Aga-pad rot 
nu roe slechts in één dierentuin met (overweldi
gend) succes gekweekt namelijk in de At Al Ain 
Zoo in Abu Dhabi -Arabië. 
Overigens wordt er de laatste jaren - onregelmatig 
ook in andere dierenruinen met deze dieren ge-

Bufo mnrinm. Foro \Y/. Fcrwcrda 
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kweekt, o.a. enkele jaren terug in Artis. 
In 1982 schafte men hier vier exemplaren aan en 
dit bleken later drie mannetjes en één wijfje te zijn. 
Na ze eerst in een klein terrarium aan de gevan
genschapomstandigheden te hebben laren wennen 
verhuisden ze naar een groot terrarium van 
2.0x0.9x 1.2 m (lxbxh). De helft van dir verbl ijf 
besrond uir een waterpartij die 12 ror 17 cm diep 
was. Her landgedeelte was beplant mer Pandanus 
en Philodendron en de verlichting besrond uit vier 
T L-lampen (rwee True-lighr en rwee "Tropical 
Daylighr") en om enkele warmere plaatsen re cre
ëren waren er ook nog drie spotjes van 150 W. 
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Hiermee werd een temperatuur van 25 tot 30°C. in 
het terrarium bereikt. De kweek begon in 1983 en 
op één dag (6 januari) legde her wijfje van 's mor
gens vroeg tot 's avonds ongeveer 25.000 eitjes. 
Een groot gedeelte van de eitjes beschimmelde al 
snel en daarom werd slechts een klein gedeelte van 
de eitjes in het terrarium gelaten. De rest werd ver
deeld over twee aquaria en in één van deze twee 
werd her antischimmel-middel "Merhylene Blue®" 
toegevoegd. Bij een watertemperatuur van 27°C 
ontwikkelde zich in alle drie de verblijven de eitjes 
en twee dagen later kwamen de eerste kikkervisjes 
uit het ei. 
Op 10 januari waren de kikkervisjes 7 mm en reeds 
drie dagen later 13 tot 15mm. Op een dieet van 
algen, vlokkenvisvoer en Mazuri Dier A® pellets 
ging de groei razendsnel en weer twee dagen later 
maren ze 17 tot 20mm. Weer een dag later ( 16 
januari) werden de achterpootjes zichtbaar en de 
groei ging gewoon door en op 22 januari waren ze 
reeds 35mm. Op 24 januari, bij een lengte van 38 
tot 40mm, werden de voorpootjes zichtbaar en 
reeds drie dagen later deden de eerste jongen 
pogingen het water te verlaten! Nu begon het pro
bleem om genoeg voer te vinden voor de jongen. 
De insectenkweek was al snel uitgeput en ook het 
vangen van weideplankton was bijna onbegonnen 
werk door de enorme eetlust van de jonge padjes. 
Op 1 maart nam men waar dat de grotere jongen 
hun kleinere broertjes en zusjes begonnen op te 
eten, maar bij de enorme aantallen was dit niet echt 
een probleem. 
Op 9 maarr produceerde het kweekpaar weer een 
legsel en de jonge padjes die dit legsel opleverde, 
werden als voer voor de eerste jongen gebruikt. 
Hetzelfde lot was weggelegd voor de jongen die uit 
de legsels van april en juni kwamen. 
Een bijzonderheid was nog dat in ieder legsel wel 
enkele albino's opdoken. Deze werden apart gezet 
en kregen speciale zorg maar desondanks stierven ze 
alle kort voordat de voorpootjes zich ontwikkelden. 
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SLOTWOORD 
Het is opmerkelijk dat een soort die het zo goed (ja, 
zelfs te goed) doet in de natuur, slechts zo zelden 
gekweekt wordt in gevangenschap. Onder de juiste 
omstandigheden is het echter mogelijk, zoals het 
succes in At Al Ain Zoo wel bewijst. Voor u echter 
ook een kweekpoging wilt gaan wagen, zorg dat u 
voldoende levend voer voorradig, heeft!! 

THE GIANT TOAD 
The aurhor gives a short summary of rhe native 
history of Bufo marinus (Giant Toad, Marine Toad 
or Cane Toad) and its disastrous release in 
Australia. Of Sourh-American origin the Cane 
Toad feit well at home in Australia, eating and dis
placing native species. 
Kept in a heated glasshouse the toads rhe aurhor 
attended ro proved to be quite active, also in dayti
me. The food in captivity consisred of mealworms, 
giant mealworms, locusts, baby mice and baby rats. 
The author did nor personally breed rhe toads, but 
gives a description ofbreeding at the At Al Ain Zoo 
in Abu Dhabi. In a well planred paludarium with 
dimensions 2.0x0.9x1.2 m (lxwxh), half water with 
an average water level of 15 cm, a temperature of 
23-30°C and equipped with 450 W of hearing 
lamps some 25000 eggs were laid by a female with 
three male companions. Most eggs feil prey to fun
gus. Most of the surviving eggs were housed in two 
aquariums, ro one of them some Methylen Blue® 
was added. The eggs harched in two days at 27°C, 
regardless rhe container they were in. The larvae 
were fed wirh algae, tropical fish food and Mazuri 
Diet A® pellets. The first larvae metamorphosed at 
an age of 21 days. In a momh's time cannibalism 
was reporred between the young toads. Furrher 
harehes of rhe breeding group were used as food for 
rhe first hatch. In every hatch rhere were some albi
no's, but rhey never survived beyond metamorpho
sis. When arrempring to breed wirh rhis toad, rake 
care to have an ample supply of live food! 
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Boekbespreking 

Collins Field Guide. Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. 
E.N. Arnold, J.A. Burton, O.W. Ovenden, 1978. 
Harper Collins Publishers, London. 
272 pagina's, 262 kleurentekeningen, 256 zwartwit tekeningen, 126 verspreidingskaartjes. 

Vanaf eind zeventiger jaren hadden we een goede Nederlandstalige verspreidingsgids voor Europese reptielen 
en amfibieën ter beschikking, Elseviers Reptielen- en Amfibieëngids, maar die is al vele jaren niet meer ver
krijgbaar. Nu was deze gids een exacte vertaling van de Engelstalige Collins Field Guide (alleen met een sum
miere bespreking van de Nederlandse verspreiding i.p.v. de Engelse) en die wordt nog steeds gedrukt en is 
dus nog volop verkrijgbaar. Hiervan is in 1978 reeds een boekbespreking in Lacerta verschenen van de hand 
van Dr. M. S. Hoogmoed van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. Hoewel hij enkele kant
tekeningen maakte bij de tekst en de tekeningen en ook kritiek had op het nauwelijks hanteren van het begrip 
ondersoort, kon hij het boek echter van harte aanbevelen. Omdat herpetologisch geïnteresseerden nog 
steeds op vakantie in Europa de waargenomen reptielen en amfibieën willen kunnen determineren en er 
regelmatig gevraagd wordt om een goed naslagwerk hiervoor, lijkt het nuttig om dit boek nogmaals onder de 
loep te nemen. 
Het boek kenmerkt zich door duidelijke beschrijvingen, buitengewoon fraaie kleurentekeningen en redelijke 
verspreidingskaartjes van de dieren. Per soort worden beschreven: verspreiding, identificatie, leefwijze, varia
biliteit en onderscheid van vergelijkbare soorten. Verder bij de kikkers en padden iets over het geluid en bij 
de gifslangen iets over de giftigheid. Op zich dus een zeer fraai en bruikbaar boek. 
Nu het probleem: het betreft nog exact dezelfde uitgave als die van 1978. Dat betekent, dat de versprei
dingsgegevens wel eens niet meer helemaal hoeven te kloppen. Verder zegt het boek alle Europese soorten 
reptielen en amfibieën te behandelen en dat zal in 1978 waarschijnlijk wel aardig hebben geklopt. Helaas (of 
gelukkig) zijn er sindsdien diverse ontwikkelingen en ontdekkingen op herpetologisch gebied geweest. 
Sommige ondersoorten hebben een soortstatus gekregen (bijvoorbeeld Hyla sarda, Triturus carnifex, T. dohro
gicus, T. karelinit), sommige populaties van soorten hebben een andere naam gekregen (Rana perezi, 
Discoglossus galganoi, Lacerta honallz) en sommige soorten zijn echt nieuw ontdekt (Alytes muletensis, 
Discoglossus montalentii, Rana pyrenaica, Salamandra lanzat). Verder is bijvoorbeeld het genus Hydromantes 
van Sardinië thans opgedeeld in vier soorten (was één) en die van het vasteland van Italië in drie soorten (was 
ook één). De soort Lacerta viridis is opgesplitst in twee soorten, de westelijke groep wordt tegenwoordig 
Lacerta hilineata genoemd. En echt, deze lijst is verre van compleet, dit is niet mijn specialisatie. Zo zullen er 
nog wel meer tekortkomingen zijn. Hoewel je met dit boek in de hand vermoedelijk vast wel een eind komt 
bij de identificatie van een deel van de Europese herpetofauna, weet je dat je op sommige punten en in be
paalde gebieden (bv Spanje) tekortschiet. 
Het ware mooi geweest als het boek na ruim 20 jaar eens was aangevuld en bijgewerkt, het had direct weer 
het standaardwerk voor de gewone liefhebber kunnen worden, maar helaas. 
Misschien dat één van de herpetologisch geschoolde leden van Lacerta zich hierop wil storten en een aan
vulling schrijft voor de ontbrekende soorten, dat bijvoorbeeld als aparte Lacerta-uitgave aan het boekje kan 
worden toegevoegd. Want de gids is zeker niet waardeloos, alleen in de tijd stil blijven staan. 

Overigens is er sinds kort een Nederlandstalige gids voor de amfibieën van Europa beschikbaar (A. Nöllert 
& C. Nöllert, 2001. Amfibieëngids van Europa. Tirion-uitgeverij, Baarn. ISBN 90 5210 419 0), een verta
ling uit het Duits en oorspronkelijk uit 1992. In een van de komende tijdschriften zullen we hier ook een 
boekbespreking aan wijden. 

Jur ter Borg 
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