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Bij de voorplaat: Acanthosaura armata J.W.L. Smits 4 
Indien met enige zorg gehouden is Acanthosaura armata een aantrekkelijke 
soort voor een regenwoudterrarium, die desgewenst samen met andere 
soorten van hetzelfde genus kan worden gecombineerd.

Reptielen en amfibieën in Portugal J. ter Borg 8 
Portugal is een zeer interessant gebied voor liefhebbers van reptielen en 
amfibieën. Vooral de Serra da Estrela is aan te bevelen, maar ook de streek 
rond Piódão en voor liefhebbers van salamanders Fraga de Pena. Het is 
alleen te hopen dat de hevige bosbranden de afgelopen zomer niet te veel 
onherstelbare schade hebben aangericht.

Lyriocephalus scutatus: Nakweek tot F3 U. Bartelt, H. & M. de Bitter 20 
Na een uitvoerige beschrijving van de Lierkopagaam, Lyriocephalus scuta-

tus, in de natuur en in het terrarium, komen de diverse kweekpogingen 
met de bijbehorende problemen en de daarbij noodzakelijke chirurgische 
ingrepen aan bod. 

Roodwangschildpadden in de tuin J. ter Borg 32 
Enkele jaren ervaring met het overwinteren van Roodwangschildpadden 
(Trachemys scripta elegans) in een overdekte vijver in de tuin. Roodwang-
schilpadden kunnen buiten het hele jaar door in Nederland overleven, 
maar eigenlijk is het klimaat te koud, met korte, koude en regenachtige 
zomers. Door ze beschutting te geven in de vorm van een kas, kan hun 
welzijn flink verbeteren. De temperaturen bereiken hogere waarden dan 
normaal en hoog genoeg om de dieren voor een groter deel van het jaar 
actief te laten blijven.

Shelfordella tartara, een ondergewaardeerde kakkerlak A. Hissink 41 
Shelfordella tartara is voor veel soorten terrariumdieren een zeer geschikt 
voedseldier, maar is helaas bij tamelijk weinig terrariumhouders bekend.

Hoe een Afrikaanse vlinder voor verrassingen kan zorgen W. Kuitems 42 
De ietwat verlate verschijning van een Gonimbrasia thyrrea.
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Boekbespreking J. ter Borg 7 
“Amphibians and Reptiles of the Hashimite Kingdom of Jordan — An Atlas and 

a Fieldguide”. Een aanbevelenswaardig boek, zij het iets minder voor de iet-
wat gevoelige Uromastyx-liefhebber.
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Verspreiding Van Zuid-Thailand zuidelijk tot 
Singapore, West-Maleisië, op de eilanden Penang en 
Tioman, Sumatra en op de Indonesische Anamba-
eilanden.

Biotoop Tropisch regenwoud, op bomen in 
de onmiddellijke nabijheid van stromend water. 
Verreweg het grootste deel van de dag zitten de dieren 
op de stammen en takken van bomen, alleen als ze op 
zoek zijn naar voedsel komen ze ook op de grond.

Gedrag Zeer rustige dieren, die zich bij voor-
keur achter wat takken en bladeren buiten zicht 
ophouden. Worden ze gestoord, dan dreigen ze met 
opgeblazen keelzak, om vervolgens meestal snel een 
veiliger heenkomen te zoeken. Vaak zitten ze uren op 
dezelfde plaats, zo lang ze tenminste niets eetbaars 
bespeuren.

Beschrijving Voor mannetjes bedraagt de KRL 
ongeveer 14 cm, SL circa 16 cm; wijfjes blijven iets 

kleiner. Een duidelijke kam in de nek loopt door 
op de rug, meestal met een korte onderbreking ter 
hoogte van de schouders, maar blijft op de rug een 
stuk lager. De keelzak is bij beide geslachten oranje 
tot rood gekleurd. Typerend zijn de stekels boven en 
net achter het oog, die ook zowel bij mannetjes als bij 
vrouwtjes voorkomen. Door onderlinge gevechten 
zijn deze stekels vaak afgebroken of geheel afwezig, 
iets wat we ook vaak bij wildvangdieren zien. De 
grondkleur van de dieren is tamelijk variabel, van licht 
roestbruin tot okergeel of groenachtig, op de flanken 
is een min of meer duidelijk patroon van lichte vlek-
ken aanwezig, deels met een donkere omranding. Op 
de buikzijde overheerst een naar olijfgroen tenderend 
wit, poten en staart vertonen dwarsstrepen. De kleur 
kan tussen verschillende populatiessterk verschillen, 
maar varieert ook met de stemming der dieren.

Terrarium Bij voorkeur paarsgewijze te houden 
of één mannetje met twee of drie wijfjes. Minimale 
afmetingen van het terrarium 100x50x100 cm. 
Achterwanden en zijwanden te bekleden met kurk-
platen of boomschors. Inrichting met meerdere arm-
dikke takken, ruime beplanting en waterbak, eventu-
eel uit te rusten met een kleine waterval. De dieren 
drinken graag van het aflopende water en van drup-
pels op bladeren, maar niet direct uit de waterbak 
zelf. Minimaal éénmaal per dag grondig besproeien 
van het terrarium, zodat de relatieve luchtvochtigheid 
‘s nachts tussen de 90 en 100% bedraagt, overdag 
rond de 70%. Temperatuur 25-27º C, geen spotstra-
lers; de dieren houden niet van direct zonlicht. Voor 
de verwarming kan een warmtematje of -kabel goede 

Globaal verspreidingsgebied 
van Acanthosaura armata 

(in rood).

Indien met enige zorg gehouden is  

Acanthosaura armata een aantrekkelijke 

soort voor een regenwoudterrarium, die 

desgewenst samen met andere soorten van 

hetzelfde genus kan worden gecombineerd.
Bij de voorplaat

Acanthosaura
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Tekst en foto’s: 
John Smits 

Sint Franciscusweg 34 
6417 BD  Heerlen 
jwlsmits@xs4all.nl

SYSTEMATIEK
Klasse: Reptilia
Orde: Squamata
Suborde: Sauria
Infraorde: Iguania
Familie AGAMIDAE

Genus: Acanthosaura
Species: Acanthosaura armata 
  (HARDWICKE & GRAY, 1827)

diensten bewijzen, waarbij plaatsing onder waterbak 
voor een betere luchtvochtigheid kan zorgen. In 
de nacht moet de temperatuur tot ongeveer 22º C 
teruglopen. De verlichting middels TL-buizen blijft 
gedurende twaalf uur per dag aan. Vooral in kleinere 
terraria is het wenselijk een kleine ventilator op het 
luchtrooster aan te brengen, die enkele malen per dag 
gedurende een kwartiertje loopt. In de periode okto-
ber-november wordt de temperatuur teruggebracht 
tot circa 21º C en krijgen de dieren beperkt (eenmaal 
in de twee weken) voer.

Voeding De bekende voederinsekten (krekels, 
sprinkhanen, morio’s, wasmotten en de larven daar-
van) worden graag gegeten, evenals regenwormen. 
Eén tot tweemaal in de week voeren, waarbij er op 
gelet moet worden dat de dieren niet te veel binnen-
krijgen, want vervetting treedt tamelijk snel op. 

Voortplanting en kweek De dieren zijn met 
anderhalf jaar geslachtsrijp. Ongeveer vier maanden 
na de bevruchting leggen de vrouwtjes 9-15 eieren in 
een 10-15 cm diep hol, waarna de eieren weer met 

armata
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aarde worden toegedekt en de grond met bijzondere 
krachtige kopstoten wordt aangedrukt. Bij ongeveer 
25º C duurt het ongeveer zes maanden voordat de 
jongen uitkomen, hogere temperaturen zijn niet 
gewenst. De jongen, die na het uitkomen circa zeven 
centimeter groot zijn, kunnen in een groep worden 
grootgebracht in een terrarium dat aan dezelfde eisen 
als dat van de volwassen dieren voldoet. Ook het voer 
is hetzelfde als dat van de volwassen dieren, al dient 
uiteraard het formaat van de voedseldieren aange-
past te worden aan de grootte van de jonge dieren. 
Regelmatig toevoegen van een kalk- en vitaminepre-
paraat is noodzakelijk.

Houdbaarheid Indien met enige zorg gehouden 
is Acanthosaura armata een aantrekkelijke soort voor 
een regenwoudterrarium, die desgewenst samen met 
andere soorten van hetzelfde genus kan worden 
gecombineerd. Niet combineren met onrustige die-
ren en controleren of alle dieren in het terrarium 
voldoende voedsel krijgen, want armata is een echte 
slokop.

NAASTE VERWANTEN

Acanthosaura capra GÜNTHER, 1861
Cambodja, Laos, Vietnam. KRL 13, SL 17,5 cm, vrouwtjes iets kleiner. Grootste Acanthosaura-soort. Mist 
de bij andere soorten van het genus aanwezige stekel boven de ogen. De kkelzak, geel met groenachtige 
strepen, is duidelijk groter dan bij armata en er is een duidelijke scheiding tussen nek- en rugkam., die 
aan de basis breder zijn dan bij de andere soorten. Mannetjes hebben een groenachtige streep van oog tot 
schouder en ter weerszijden van de nekkam.

Acanthosaura crucigera BOULENGER, 1885
Burma, Thailand, Zuid-Vietnam, noorden van West-Maleisië. KRL 9-12, SL 14,5-18,5 cm, vrouwtjes 
hebben vooral een kortere staart (maximaal 14,5 cm). Kleiner en sierlijker dan armata. Nek- en rugkam 
door brede tussenruimte gescheiden. Sterk variabel in kleur, bovenste gedeelte kop tot onder de ogen 
altijd vrijwel zwart, evenals een ruitvormige vlek in de nekstreek. Dit masker maakt de soort gemakkelijk 
te onderscheiden. Komt in bergwouden tot op 1800 m voor, maar leeft ook in de bossen van het vlakke 
land.

Acanthosaura lepidogaster CUVIER, 1829
Birma, noorden van Thailand, Cambodja, Laos, Vietnam, Zuid-China en eiland Hainan. KRL 8-11 
cm, SL 12-16,5 cm. Kortere stekels boven oog en in de nek. Onderkant kop en zij- en onderkant nek 
vaak witachtig, maar geen duidelijk masker als bij crucigera. Groenachtige flanken met donkere vlekken. 
Bergwouden tot 900 m, waarschijnlijk iets meer bodembewonend dan de andere soorten. 

‘Acanthosaura schneideri’ AHL, 1926
Volgens MANTHEY & GROSSMANN (1997) geen Acanthosaura-soort, maar een synoniem van Dendragama 
boulengeri DORIA, 1888.

Nomenclatuur 
Agama armata HARDWICKE & GRAY, 1827
Lophyurus armatus DUMÉRIL & BIBRON, 1837 
Gonyocephalus (Acanthosaurus) armatus FITZINGER 

1843 
Goniocephalus armatus armatus SMITH, 1935
Goniocephalus armatus HENDRICKSON, 1966 
Agama armata WERMUTH, 1967
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BOEKBESPREKING

Een buitengewoon fraai en verzorgd boekje 
met harde kaft. Het betreft een Engelstalige 
verspreidingsgids en het is tot stand geko-

men door Jordaans-Tsjechische samenwerking op het 
gebied van de herpetogeografie. Een veldgids over 
een land dat helaas op korte termijn waarschijnlijk 
niet veel toeristen zal trekken, gezien de gespannen 
situatie in de regio. Maar wie weet worden ze daar 
nog eens verstandig. 
Na een inleiding  met technische informatie volgen 
hoofdstukken met geografie, klimaat, biogeogra-
fie, geschiedenis van de herpetologie in Jordanië, 
waarneming en verzameling in het veld, bedreiging 
en bescherming van de herpetofauna, beschermde 
natuurgebieden en reptielen en amfibieën in de 
culturele overleveringen, met een recept voor Dabb 
Mansaf, dat begint met de woorden: ”vang twee 
volwassen, goed volgroeide Uromastyx aegyptia”. Bij 
deze eerste hoofdstukken zijn ook de meeste biotoop-
foto’s te vinden. 
Hierna volgt een uitgebreid hoofdstuk over gifslan-
gen en gifbeten (veertien pagina’s) en sleutels voor de 
identificatie van amfibieën, amfibieënlarven, hage-
dissen, slangen en schildpadden (achttien pagina’s). 
Van pagina 93 tot en met 370 volgen dan de soort-
beschrijvingen.
Elke soort wordt beschreven aan de hand van de 
wetenschappelijke naam, de Engelse, Duitse en Franse 
naam (voor zover bekend), systematiek, verspreiding, 
verspreiding in Jordanië, habitat, beschrijving van 
het dier, gedrag, opmerkingen en literatuurreferen-
ties. Tevens wordt er telkens een verspreidingskaartje 
bijgevoegd, behalve bij de zeeschildpadden en bij een 

Amphibians and Reptiles of the Hashimite Kingdom of 
Jordan — An Atlas and a Fieldguide
A. M. DISI, D. MODRÝ, P. NEČAS & L. RIFAI, 2001
Voorwoord van W. BÖHME
Chimaira, Frankfurt am Main, ISBN: 3-930612-12-7
408 pagina’s, 229 kleurenfoto’s, (waarvan ruim 20 biotoopfoto’s), 
22 zwart-wit foto’s, 6 tekeningen
Prijs: ± € 40

negental reptielen en amfibieën waarvan de status 
niet geheel duidelijk is. Er zijn per soort één tot drie 
foto’s bijgevoegd, meestal zijn dat er twee. Deze zijn 
van uitstekende kwaliteit. Geen vage kiekjes, maar 
haarscherp en flink uitvergroot. Ook de tekst maakt 
een verzorgde indruk, met de nadruk op de identifi-
catie van de dieren.
Beschreven worden vier kikkers/padden, 45 hagedis-
sen, 34 slangen en zes schildpadden. Bij de dieren 
met onzekere status: een salamander, vijf hagedissen 
en drie slangen.
Dan volgt er nog een appendix met hoofdstukken 
over amfibieën en reptielen in de Koran en in de 
Bijbel, de exacte lengte- en breedtegraad van de bij 
de verspreiding genoemde vindplaatsen, een opsom-
ming van tegengifpreparaten, een lijst met Arabische 
namen voor de verschillende dieren (in Arabisch en 
Latijns schrift) en een literatuurlijst.
Zoals BÖHME in zijn voorwoord al aangeeft is dit, 
voor het hele Midden-Oosten, een uniek boek, o.a. 
door de toepassing van de verspreidingskaartjes met 
waarnemingshokken. Veel soorten komen ook in 
de omliggende landen voor, hetgeen ook nuttig is 
voor identificatie van daaruit afkomstige dieren, bij-
voorbeeld van uit Egypte afkomstige soorten, die de 
laatste tijd veel in de handel opduiken. 
Zoals gezegd een zeer fraai boek. Alleen al voor de 
foto’s een aanrader en als je nou ook nog van versprei-
dingsgidsen houdt een “must”.
En om de houders van Uromastyx aegyptia enigszins 
gerust te stellen, in plaats van met Doornstaartagamen 
kan de Dabb Mansaf ook geserveerd worden met een 
gekookte schapenkop. Jur ter Borg
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Reptielen en amfibieënin

Van 29 juni t/m 13 juli 2002 hield ik samen 
met mijn gezin een niet speciaal herpetolo-
gisch bedoelde vakantie in Portugal. Toch had 

deze streek wel mijn interesse, omdat ik nog nooit op 
het Iberisch schiereiland was geweest en ik met name 
nieuwsgierig was naar de daar voorkomende hagedis-
sen. We waren via een kennis van mijn echtgenote 
aan een adres gekomen van Nederlanders (Jan en Io), 
met een geitenboerderij in Midden-Portugal en die 
een bescheiden accommodatie ter beschikking had-
den in de vorm van een klein traditioneel gebouwd 
natuurstenen huisje en een plek om een tentje neer 
te zetten. Verder hadden we volop stromend water ter 
beschikking en een gasfles voor het koken. Deze plek, 
Vale de Asna, lag in een bergachtige en vrij dunbe-
volkte streek. Dit waren eigenlijk de enige concessies 
die we aan luxe moesten doen. We reisden namelijk 
per vliegtuig naar Porto en haalden daar een ruime 
auto op om ons door het land te kunnen verplaatsen. 
We zijn op verscheidene plekken in de regio geweest, 
op sommige meerdere keren. Deze zullen hier stuk 
voor stuk behandeld worden.

Het is nuttig enige literatuur ter beschikking te heb-
ben over de herpetofauna van de streek. De volgende 
literatuur stond mij in eerste instantie ter beschikking. 
Een zeer belangrijk boek was een Duitstalige versprei-
dingsgids “Die Amphibien und Reptilien Portugals, 
Madeiras und der Azoren” van MALKMUS (1995), 
met zeer duidelijke kaarten over het voorkomen van 
de dieren. Veel van de gegevens over de verspreiding 

J. ter Borg 
Nieuwemeerdijk 253 

1171 NP Badhoevedorp 
Foto’s van de auteur

van de dieren die in dit artikel worden genoemd 
zijn op dit boek gebaseerd. Verder voor de soort-
herkenning  van amfibieën was de Nederlandstalige 
“Amfibieëngids van Europa” (NÖLLERT & NÖLLERT, 
2001), een vertaling van de Duitstalige gids uit 
1992, onmisbaar. Dit boek is voorzien van duide-
lijke kleurenfoto’s. Tenslotte was voor de reptielen 
nodig de Nederlandstalige “Elseviers Reptielen- en 
Amfibieëngids” (ARNOLD ET AL, 1978), een vertaling 
van de Engelstalige gids. Dit boek is geïllustreerd met 
zeer fraaie tekeningen. Helaas is het al zeer gedateerd 
en schiet het met name op het Iberische Schiereiland 
bij de benoeming van de soorten tekort. Vandaar dat 
een iets recenter werk (BARBADILLO ESCRIVA, 1987), 
helaas Spaanstalig, nog enige hulp moest bieden. Dit 
betreft ook een gids met foto’s.

Al deze boeken lopen dus één of meerdere passen 
achter op de huidige stand van zaken wat betreft 
de naamgeving. De ontwikkelingen staan de laatste 
tijd niet stil en enkele van de namen zullen alweer 
achterhaald zijn. Ik heb grotendeels de naamge-
ving en verspreidingsgegevens aangehouden van het 
meest recente hierboven  genoemde werk (MALKMUS, 
1995), hoewel ook enkele andere namen zullen wor-
den vermeld die kennelijk meer ingang beginnen te 
krijgen. 
Zo blijken er in de tussentijd van enkele van de oudere 
hierboven genoemde boeken nieuwe uitgaven te zijn 
gedrukt (ARNOLD & OVENDEN 2002, BARBADILLO 
1999) en enkele relevante artikelen te zijn verschenen 
(MALKMUS 2002, SÁ-SOUSA & HARRIS 2002, HARRIS 
ET AL  2002).Psammodromus algirus, Vale de Asna➧
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Podarcis hispanica type 1, Vale de Asna

Vale de Asna
Dit was waar ons huisje zich bevond. Dit gebied ligt 
in de bergketen Serra do Açor, hemelsbreed zo’n 35 
km ten oosten van Coimbra, ongeveer een half uur 
rijden van Arganil (Beira Littoral). Deze plek was 
bereikbaar via een onverharde weg. Wij zaten 100 
meter lager op de helling, op een hoogte van ongeveer 
800 meter. Het betrof een naar het zuiden gerichte 
helling met terrassen gevormd met behulp van stapel-
muurtjes. Het had een half open begroeiing met o.a. 
olijfboompjes. Hier en daar was een stroompje, als 
overloop van de waterbassins die onze watervoorzie-
ning regelden. Uiteraard verbleven we hier tenminste 
een deel van elke dag en veel van de waarnemingen 
zijn dus diverse tot vele keren gedaan.
Wij kwamen de eerste dag aan het begin van de 
avond aan en wat vrij snel opviel was het roe-
pen van Vroedmeesterpadden, in dit geval zou dit 
Alytes obstetricans boscai betreffen. Ik heb de dieren 
echter nooit kunnen vinden. Omdat de Iberische 
Vroedmeesterpad, Alytes cisternasii een sterk vergelijk-
bare roep heeft, zou het ook nog dit dier kunnen zijn, 
maar volgens MALKMUS (1995) zouden die niet in dit 
gebied voorkomen maar verder naar het oosten. De 
Vroedmeesterpad komt in Portugal meestal tussen de 
300 en 1000 m hoogte voor, hoewel hij ook bekend 
is van de Serra da Estrela, op een hoogte van 1960 m. 

Grofweg komen ze in de noordwestelijke helft van 
het land voor, de Iberische Vroedmeesterpad daaren-
tegen in de zuidoostelijke helft. De Vroedmeesterpad 
is bekend van deze streek.
In het huisje werden we meteen verrast door een 
Muurgekko (Tarentola mauritanica). Dit is een plom-
pe afgeplatte gekko met hechtlamellen onder de 
tenen, grijsbruin met een door de knobbeltjes op de 
rug wat stekelig uiterlijk. In de loop der dagen zou-
den we ze nog vele malen zien. ’s Avonds en ’s nachts 
hoorde je ze zich vaak kwetterend langs de muren en 
het dak verplaatsen. In het huisje woonden een man-
netje en een vrouwtje en er werd ook een keer een 
juveniel gevonden. Ook in de met holle keramische 
stenen aangebouwde badruimte bevond zich een 
exemplaar en één keer werd op de stapelmuurtjes een 
exemplaar zonder staart gezien. De Muurgekko komt 
van de zeespiegel tot 800 m hoogte voor en bevindt 
zich hier dus op zijn hoogste punt van voorkomen. 
De dieren komen grofweg in de zuidoostelijke helft 
van het land voor, maar in een beperkt aantal geïso-
leerde gebieden, o.a. de Algarve en rond Lissabon. Er 
zijn wat oudere waarnemingen uit het gebied rond 
Coimbra, deze plek stond als zodanig nog niet op de 
kaart, maar de dieren horen waarschijnlijk bij deze 
populatie.
De ochtend van de tweede dag, toen wij in het zon-
netje aan het ontbijten waren, zagen we een halfwas 
hagedis lopen, waarschijnlijk betrof dit Podarcis his-
panica, de Spaanse Muurhagedis. Dit dier is moeilijk 
te onderscheiden van de Iberische Muurhagedis, 
Podarcis bocagei, en MALKMUS (1995) behandeld ze 
dan ook als één groep. Beide zijn zeer variabel van 
kleur, in het algemeen is P. bocagei wat forser en min-
der afgeplat dan P. hispanica, mannetjes van P. bocagei 
zijn vaak wat groen op de rug, mannetjes van P. his-
panica grijsbruin. De vrouwtjes lijken erg op elkaar. 
(ARNOLD et al, 1978, BARBADILLO ESCRIVA, 1987).  
MALKMUS (1995) spreekt zich niet duidelijk uit over 
de verschillen. Volgens hem zou P. hispanica in heel 
Portugal voorkomen en P. bocagei ten noorden van de 
Rio Tejo (de noordwestelijke helft). Bij P. hispanica 
wordt de ondersoort P. h. vaucheri onderscheiden 
(Zuid-Portugal), bij P. bocagei de ondersoorten P. 
b. carbonelli (Serra da Estrela) en P. b. berlengensis 
(Ilha Berlenga). In Portugal komt deze groep voor 
van zeeniveau tot 1500 m (Serra do Gerês, Serra da 
Estrela). Gezien deze problematiek is het dus niet 
100% zeker dat de gevonden hagedis dus inderdaad 
P. hispanica betrof. Meer waarnemingen aan deze 
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soort werden in dit gebied niet gedaan. Beide soorten 
zijn niet bekend van deze precieze locatie, maar deze 
waarneming past wel in het verspreidingskaartje, met 
een duidelijke nadruk voor de noordwestelijke helft 
van Portugal. 

Om het allemaal nog ingewikkelder te maken, blij-
ken er binnen de soort Podarcis hispanica enkele mor-
photypen te onderscheiden zijn (MALKMUS 2002, 
HARRIS ET AL 2002), mogelijk is er zelfs sprake van 
verschillende soorten (ARNOLD & OVENDEN 2002). 
Bovendien wordt P. bocagei carbonelli thans als een 
aparte soort gezien, Podarcis carbonelli, (MALKMUS 
2002, HARRIS ET AL 2002, SÁ-SOUSA & HARRIS 2002)  
terwijl de ondersoort Podarcis bocagei berlengensis 
thans Podarcis carbonelli berlengensis heet (MALKMUS 
2002, ARNOLD & OVENDEN 2002). Vandaar dat ik 
een foto van de door mij gevonden Podarcis hispanica 
naar Rudolf Malkmus heb gestuurd, en deze heeft 
het dier geïdentificeerd als Podarcis hispanica type 1 
(MALKMUS, pers. med.)
Eerlijk gezegd had ik min of meer verwacht nog heel 
wat Spaanse Muurhagedissen te vinden, maar de 
met kop en schouders meest algemene hagedis in dit 
gebied was de Algerijnse Zandloper, Psammodromus 
algirus. Deze werd nagenoeg elke dag wel gezien. 
Ze zijn goed herkenbaar aan hun sterk gekielde 
schubben, de bruine rug en de twee opvallende gele 
dorsolaterale lengtestrepen. Nagenoeg alle dieren zien 
er min of meer zo uit, mannetjes hebben daarnaast 
nog een oranje keel en wangen, jongere dieren vaak 
een oranje staart. Als je ze een paar keer gezien hebt 
herken je ze al gauw aan het typische vluchtpatroon. 
Het zijn bodembewonende hagedissen, die bij bena-
dering tussen de begroeiing vluchten, maar nooit erg 
ver. Als je dan stil blijft staan, dan komen ze in het 
algemeen weer voorzichtig tevoorschijn om hun oude 
(zon)plekje weer op te eisen. Vanaf dat moment zijn 
ze rustig en niet meer gauw verstoord. Het lukt op 

dat moment zeer gemakkelijk ook van heel dichtbij 
foto’s te maken, als je je maar rustig beweegt. Het is 
de meest verbreide reptielensoort van Portugal, die 
vrijwel overal wordt aangetroffen. Ze komen door-
gaans niet hoger voor dan 1000 m, in de Serra da 
Estrela tot 1460 m. Hoewel op deze locatie nog niet 
beschreven passen deze waarnemingen in het hele 
verspreidingspatroon van dit dier.

Een van de meest frustrerende dieren om goed waar 
te nemen of te fotograferen was de Hazelskink, 
Chalcides chalcides striatus. Deze wordt thans ook 
Chalcides striatus genoemd  (ARNOLD & OVENDEN 
2002, BARBADILLO 1999).  Dit is een langgerekte 
skink met rudimentaire pootjes, talrijke, dunne en 
donkere lengtestrepen en verder het uiterlijk van een 
Hazelworm. Daarmee houdt de gelijkenis op, want 
waar de Engelsen voor de Hazelworm de veelzeggen-
de term “Slow Worm” hanteren, heb ik zelden een 
zo snelle en schuwe hagedis gezien als de Hazelskink. 
Uiterst frustrerend als je ze wilt fotograferen. Ze 
waren te vinden op de terrassen, vlak voor de stapel-
muur tussen het halfhoge gras, waar ze in de ochtend 
lagen te zonnen. Elke ochtend maakte ik een ronde 
langs alle terrassen in de omgeving en altijd waren 
ze me te snel af. Op een gegeven moment ben ik op 
het bovenliggend terras gaan lopen om zo een niveau 
lager af te speuren naar deze dieren. Met resultaat, 
ik wist een foto te maken, maar bij nadere inspectie 
bleek dit een glad takje te zijn. Pas aan het eind van 
de vakantie lukte het me een foto te maken waar met 
wat goede wil een Hazelskink op is te herkennen. 
Ook Jan wist te melden dat ze veel in de streek voor-
kwamen. De katten kwamen regelmatig met deze 
dieren thuis. Er zijn waarnemingen uit heel Portugal, 
maar tamelijk verspreid, met een zekere nadruk op de 
noordwestelijke helft en in het zuiden de westkust, 

Natrix natrix astreptophora, Piód ão
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o.a. in de omgeving van Lissabon. De verspreide 
waarnemingen kunnen natuurlijk ook te maken heb-
ben met de schuwe aard van het beestje. Ze komen 
van zeeniveau tot ongeveer 1100 m hoogte (Serra do 
Gerês) voor. Gezien de spreiding van de waarnemin-
gen is het niet verwonderlijk dat het dier niet bekend 
is van dit gebied, maar de waarnemingen passen wel 
in het totale beeld. Tenslotte werden rond het huisje 
nog een slang (niet gedetermineerd) en enkele kleine 
bidsprinkhanen (niet gedetermineerd) gezien.

Jan en Io meldden me op een dag, dat er een heus 
zwembad in de buurt was. Dat leek ons vrij vreemd, 
gezien het geringe aantal bewoners van de streek. 
Zij doelden echter op een groot betonnen bassin dat 
aangelegd was als waterreservoir voor bluswerkzaam-
heden bij bosbranden. Op 6 juli zijn we daar gaan 
kijken, gewapend met een schepnet. De afmetingen 
waren ongeveer 10x5 m met een diepte van 2 m en 
de bak werd gevoed door bronwater. Het water was 
groenig en vrij ondoorzichtig. De omgeving was vrij 
vlak en kaal, met aan één zijde wat jonge bosaan-
plant. Gezien de steile en gladde wanden van de bak 
was het verrassend wat wij allemaal met het schepnet 
uit het water wisten te vissen.

Allereerst vonden we veel larven van de Spaanse 
Beekkikker, Rana iberica. De larven zijn bruin met 
een “peper en zout” vlekkenpatroon. Het is een dier 
van de bergachtige gebieden en komt voornamelijk 
voor in de noordelijke helft van het land, tussen de 
500 en 1100 m hoogte, tot 1940 m in de Serra da 
Estrela. Ook dit dier was nog niet uit deze streek 
gemeld, maar het voorkomen past wel goed in het 
totale verspreidingsgebied.
Ook vonden we grote larven van de Marmersalamander, 
Triturus marmoratus marmoratus. De dieren waren 
lichtbruin met kleine tot middelgrote, donkere vlek-
ken, met name op de staartzomen, en hadden 
grote uitwendige kieuwen. Deze soort komt in heel 
Portugal voor, in het zuiden met de ondersoort T. 
m. pygmaeus. Ze komen van zeeniveau tot 1930 m 
(Serra da Estrela) voor, met een voorkeur voor hoog-
tes tussen 100 en 600 m. Deze waarneming past in 
het bekende verspreidingspatroon. Overigens wordt 
de beschreven ondersoort thans meestal beschouwd 
als een aparte soort, Triturus pygmaeus (ARNOLD & 
OVENDEN 2002), hoewel BARBADILLO (1999) niet 
verder gaat dan de verwachting uit te spreken dat 
het om twee verschillende soorten gaat. NÖLLERT & 
NÖLLERT (2001) houden het nog op T. m. pygmaeus.

Rana iberica, Fraga de Pena
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Tussen de grote Marmersalamanderlarven vonden we 
ook enkele kleine salamanderlarfjes. Deze waren ook 
lichtbruin, maar zonder opvallende pigmentvlekken. 
Dit betrof waarschijnlijk de Vinpootsalamander, 
Triturus helveticus sequeirai. De enige soort waarmee 
die nog zou kunnen worden verward is de Spaanse 
watersalamander, Triturus boscai. Deze is later in de 
omgeving ook gevonden en ziet er toch iets anders 
uit.

Er zijn maar heel weinig vindplaatsen van Triturus 
helveticus bekend in Portugal. Deze beperken zich 
allemaal tot de noordwestelijke helft. De dieren zou-
den voorkomen van zeeniveau tot 1140 m hoogte. 
Er zijn enkele oudere waarnemingen (van voor 1975) 
uit de omgeving van Coimbra, dus een melding uit 
dit gebied is niet onmogelijk, maar toch bijzonder. 
Op de helling boven ons huisje lag een fraaie poel, 
flink begroeid met draadalg, die al enige tijd mijn 
aandacht had getrokken. Temeer omdat Jan ver-
wachtte dat ik daarin wel Vuursalamanderlarven 
(Salamandra salamandra gallaica) zou kunnen vin-
den. Hij wist te melden, dat deze dieren daar in de 
omgeving ook voorkwamen en vaak bij regenachtig 
weer werden gezien. De Vuursalamander komt in 
heel Portugal voor, vaak in grote dichtheden, met 
alleen in het uiterste zuiden een andere ondersoort, S. 
s. crespoi. Ze hebben een zekere voorkeur voor hoog-
tes tussen 300 en 600 m, maar komen van zeeniveau 
tot 1870 m (Serra da Estrela) voor.
De betreffende poel bleek het begin van mijn drink-
watervoorziening te zijn. In de poel ontsprong een 
bronnetje en hier lag het begin van de waterslang die 
naar mijn kraan liep. Eens in de zoveel tijd groeide 
de poel dicht en liet Jan het water met de overtollige 
algen via een grote kraan weglopen. Hij bood aan dat 
meteen die dag (7 juli) te doen, zodat ik de bodem 
van de poel kon inspecteren.
In de poel woonde al jaren een grote Iberische 
Meerkikker, Rana perezi. Deze had ik al eerder opge-
merkt. Er was nooit een ander exemplaar bijgeko-
men, dus erg veel zullen ze daar niet voorkomen. Dit 
dier lijkt op onze inheemse groene kikkers. Het is de 
meest voorkomende amfibieënsoort van Portugal, die 
waarschijnlijk in elk inventarisatiehok wel te vinden 
moet zijn. De soort komt voor van zeeniveau (meest-
al niet vlak aan de kust) tot 1860 m hoogte (Serra 
da Estrela). Deze waarneming is dus niet vreemd, 
hoewel zoals reeds opgemerkt deze soort toch niet erg 
veel in de omgeving schijnt voor te komen.

Tijdens het leeglopen kwamen tussen de algen 
vandaan opeens drie halfwas tot bijna volwassen 
Adderringslangen, Natrix maura, tevoorschijn. Dat 
was natuurlijk het sein om het schepnet aan de 
kant te leggen en te water te gaan. Twee exemplaren 
werden gevangen, de derde wist in de omliggende 
begroeiing te ontsnappen. De kleur van dit dier is 
meestal grijsbruin, met een vlekkenpatroon op de 
rug in de vorm van een meer of minder duidelijke 
zigzagstreep. Het zijn echte waterslangen, die leven 
van visjes en amfibieën-larven. Dat deed me het erg-
ste verwachten wat betreft de larven in de poel. Ze 
komen in heel Portugal voor, soms in flinke dichthe-
den, maar zijn gebonden aan stilstaand of stromend 
water. Van zeeniveau tot 800 m zijn ze een veelvoor-
komende verschijning, meestal komen ze niet hoger 
voor dan 1100 m, hoewel er ook een waarneming is 
van 1650 m (Serra da Estrela). Bovenstaande vondst 
is dus geen verrassing, ook al is deze specifieke locatie 
niet in de verspreidingskaart opgenomen.

Triturus marmoratus larve, Vale de Asna

Rana perezi, Serra da Estrela
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voorkomt. Hij komt voor van zeeniveau tot 1870 
m (Serra da Estrela), maar blijft meestal onder de 
1300 m. Bovenstaande waarneming past weer in dit 
verspreidingspatroon.
Ik heb ook nog de bergruggen in de omgeving afge-
zocht, vooral in de hoop nog een Spaanse Zandloper, 
Psammodromus hispanicus te vinden, maar dat was 
ijdele hoop. De streek is enkele jaren terug getroffen 
door een bosbrand en is vrij open en verstoord. Er is 
alleen wat jonge aanplant van dennetjes.
Verder was er in de omgeving nog een oud, slecht 
onderhouden pad, dat ik enkele malen een stuk heb 
gevolgd. Hier werden alleen Algerijnse Zandlopers 
gezien.

Waterval van Sobral
Iets ten zuiden van Vale de Asna was een kleine water-
val/stroomversnelling, op ongeveer 700 m hoogte, 

dat als recreatieplek werd gebruikt 
door de plaatselijke bevolking. 
De beek is plaatselijk snelstro-
mend, met ook wat rustige 
plekken, de omgeving is half 
bebost met enkele kleine wei-
den.  Ik ben daar twee keer 

geweest (30 juni en 12 juli) en 
heb daar in de nabijheid wat 

rondgekeken. Allereerst werden 
er beide dagen veel Algerijnse 

Zandlopers (P. algirus) gezien. 
Deze vertoonden ook het typische 
vlucht en terugkeergedrag. Verder 

vond ik de laatste dag diverse larven 
en enkele halfwas en volwassen Rana 

iberica, en wel in de ondiepe en rus-
tig stromende delen van de beek. Met 

name het volwassen exemplaar had een 
zeer opvallende oranjebruin gekleurde rug. 

Helaas was hij me te snel af. Tenslotte vond 
ik hier nog een groot aantal pas gemetamorfo-

seerde Bufo bufo, tussen de stenen aan de oever.
Alle waarnemingen op deze plek passen goed bij 

de bekende gegevens van verspreiding.

Pena
Dit is een dorpje in de Serra da Lousã op ongeveer 
600 m hoogte, ten zuidoosten van Gois. Van hieruit 
wilden we op 3 juli een wandeling maken richting het 
dorpje Povorais. Er zijn in deze streek veel wandelpa-
den, die vroeger door de bewoners werden gebruikt. 

Het bleek dat de poel ook werd bewoond door enkele 
kleine forellen. Deze waren jaren terug hierin uitgezet 
in de vage hoop dat ze na enkele jaren een aardige 
vismaaltijd zouden opleveren. Helaas bleken ze in al 
die jaren nauwelijks gegroeid. Helaas voor mij was 
daarmee de kans op het vinden van amfibieënlarven 
nog kleiner geworden. De oogst was dan ook vrij 
schamel, wat betreft de aantallen. Er werden enkele 
larven van Rana iberica aangetroffen, maar ook een 
kleine larve van de Spaanse Watersalamander, Triturus 
boscai. Het dier was bruin met aan de staartpunt een 
iets vlezig uiteinde. Hierin verschilt hij van Triturus 
helveticus, maar ook wat betreft aanblik waren beide 
dieren verschillend. De Spaanse Watersalamander 
komt in heel Portugal voor, met een groter aantal 
waarnemingen in de noordelijke helft en wat minder 
in de kustgebieden van Midden-Portugal. Ze komen 
voor van zeeniveau tot 1870 m (Serra da Estrela), 
met een voorkeur voor 100 tot 600 m hoogte. Deze 
waarneming past in dit verspreidingspatroon, de 
Spaanse Watersalamander is ook bekend van dit 
inventarisatiehok.
Overigens kreeg, gezien het grote aantal dieren 
in de poel, het begrip “zuiver bronwater” hier 
wel een heel aparte dimensie. Maar na het 
doorspoelen van de waterleiding bleef het 
kraanwater goed smaken.
Als laatste valt nog te vermelden een plat-
gereden Gewone Pad, Bufo bufo, die ik na 
een regenachtige nacht vond op de weg 
boven het huisje. Dit verbaasde mij wel, 
gezien de toch wel zeer geringe verkeers-
drukte op deze onverharde weg, zeker ‘s 
nachts. Het kan in Portugal gaan om 
de nominaat vorm, de ondersoort B. 
b. spinosus of kruisingen hiertussen. 
MALKMUS (1995) geeft hier geen 
uitsluitsel over en behandeld ze 
als één groep.
Het is een wijd verspreide 
soort, die echter zelden tot 
nooit boven de boomgrens 

Natrix maura juveniel, 
Foz d’Égua
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Heden ten dage zijn ze verstandiger en reizen ze met 
de auto, de paden over latend aan de toeristen. Helaas 
heeft niemand ze verteld dat je paden moet openhou-
den en markeren, anders lopen de toeristen daar ook 
niet op. Daarnaast bestaan er soms wel wandelkaar-
ten, maar van deze wandeling was er alleen één in het 
Portugees. Dit alles zorgde ervoor, dat alleen het vin-
den van het begin van het pad een uur duurde. Het 
pad zelf was redelijk begaanbaar, maar gedeeltelijk 
overwoekerd met bramen en varens. Het voerde door 
deels dicht, deels halfopen bos. Onderweg werden 
alleen maar Algerijnse Zandlopers (P. algirus) gezien. 
Opvallend was wel, dat sommige daarvan, om beter 
van de zon te kunnen genieten, boven op de varens 
lagen te zonnen. Als je ze dan verstoorde schoten ze 
er als een raket vandoor. Het klimmen in struiken om 
te zonnen wordt ook beschreven door ARNOLD ET AL 
(1978, 2002) en MALKMUS (1995).
Onderweg naar huis zagen we nog een slang de weg 
oversteken. Ondanks een noodstop was ik te laat om 
hem te determineren.

Mata da Margaraça
Dit is een bosgebied ten zuidoosten van Benfeita, 
op 600 m hoogte in de Serra do Açor. Het is een 
beschermd gebied en dicht bebost en we bezochten 
het op 4 juli. Aan dieren werd hier niet al te veel 
gevonden. De onvermijdelijke Algerijnse Zandlopers 
natuurlijk, maar ook een hagedis die weer mogelijk 
een Podarcis hispanica was.

Fraga de Pena
Deze streek heeft niets met Pena hierboven te maken 
en ligt ook in een hele andere bergketen, de Serra 
do Açor. Het gebied ligt ten zuiden van Benfeita op 
een hoogte van 450 m en we bezochten deze plek 
op 8 juli. Het gebied is redelijk dicht bebost, er zijn 
enkele wandelpaden. Het is een plek die bekend is 
om de watervallen. In de snelstromende beek werd 
gezocht naar amfibieën. Er werden twee Rana ibe-
rica gevonden en enkele larven van deze soort. Ook 
werd er een slang zwemmend in het water een tiental 
meters beneden ons gezien. Tegen de tijd dat we 
daar aankwamen was de slang niet meer te vinden. 
Waarschijnlijk betrof dit Natrix maura. 
Op de beekoevers lagen grote kiezels en stenen. Als je 
een van de wat grotere stenen (15-20 cm) omkeerde 
dan zag je soms een langgerekte salamander met 
een goudbruine rug. Opvallend was dat de dieren 
zeer snel waren en meteen wegschoten, bijna als 

een hagedis. Dit betrof de Goudstreepsalamander, 
Chioglossa lusitanica. Door een netje onder stenen die 
in het ondiepe water lagen door te halen kon je ook 
de larven van deze soort vangen. Deze waren meer 
egaal bruin met vrij kleine uitwendige kieuwen. We 
hebben drie volwassen dieren gezien. Deze waren 
moeilijk te fotograferen, gezien hun snelle vlucht. De 
truc was scherpstellen op een plekje vlak naast een 
steen en dan iemand anders de steen laten omkeren. 
Met de larven ging het wat makkelijker, die konden 
in een bakje worden gefotografeerd. Hiervan hebben 
we een tiental gevangen (en natuurlijk weer losgela-
ten). De soort komt voor in de berggebieden van de 
noordwestelijke helft van Portugal. Ze hebben een 
voorkeur voor hoogten tussen 250 en 700 m, soms 
tot 1200 m (Serra da Estrela). De soort wordt meestal 
in of rond beken in bossen gevonden, boven het 
niveau waar vissen voorkomen. In de regio zijn alleen 
oudere waarnemingen bekend (van voor 1975) maar 
deze vondst past wel in het totale beeld.

Serra de Estrela
Dit is een berggebied in Beira Alta, in het verlengde 
van de Serra do Açor. Reeds enkele malen is deze 
naam al gevallen, hetgeen al doet vermoeden dat 
dit een voor herpetologen bijzonder gebied is. Het 
betreft een Parque Natural, hetgeen inhoudt dat er 
een beperkte bescherming voor het gebied wordt 
gehanteerd. MALKMUS (1995) benadrukt het belang 
van het aanscherpen van deze beschermingsmaatre-
gelen, door het gebied de status van Parque National 
te geven. 
We bezochten dit gebied voor het eerst op 1 juli. We 
reden het gebied in via de toeristische route langs 
São Romão, waar overigens weinig verkeer was. 
Onderweg, op een hoogte van ongeveer 1200 m, 
zagen we een bijna volwassen Parelhagedis, Timon 
lepidus (voorheen Lacerta lepida) de weg oversteken. 
Dit dier komt in heel Portugal voor, van de zeespie-
gel tot 1600 m in de Serra da Estrela, in halfopen 
biotopen. Deze waarneming past dus goed in dit 
verspreidingspatroon. Er zijn twee ondersoorten 
beschreven, T. l. nevadensis uit zuidoost Spanje en 
T. l. ibera (of moet dit nu iberus zijn?) uit noordwest 
Spanje en mogelijk het uiterste noordwesten van 
Portugal (MALKMUS 1995, ARNOLD & OVENDEN 
2002). BARBADILLO (1999) noemt de laatste onder-
soort echter niet.
De hoogste berg van dit gebied is de Torre, 1993 
m. Er loopt een weg naar de top en hier is een 
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parkeerplaats, een uitkijktoren en enkele winkeltjes 
voor toeristen. Ik was vooral geïnteresseerd in de 
in deze streek voorkomende Iberische Berghagedis, 
Iberolacerta monticola monticola. Die werd ook bijna 
direct gevonden, want op de parkeerplaats waren 
afwateringsgootjes, afgedekt met een rooster. Hierin 
werd het eerste exemplaar gezien. Er is van deze 
soort een ondersoort beschreven, in de Pyreneeën, 
die tegenwoordig de status van soort (Lacerta bon-
alli) heeft (ARNOLD & OVENDEN 2002, BARBADILLO 
1999), hoewel MALKMUS (1995) nog spreekt van 
Lacerta monticola bonalli. Bovenstaande auteurs 
beschrijven verder allen de ondersoorten L. m. cyreni 
(midden Spanje) en L. m. cantabrica (noordwest 
Spanje), terwijl ARNOLD & OVENDEN (2002) ook nog 
L. m. martinezricae uit west Spanje noemen. De hier 
beschreven nominaatvorm heeft een zeer beperkt ver-
spreidingsgebied, enkele vierkante kilometers van de 
Serra da Estrela. De dieren zouden voorkomen van 
1450-1975 m (MALKMUS 1995). De hier beschreven 
waarneming breidt dat gebied dus met nog enkele 
meters naar boven uit.
We zijn langzamerhand de berg een stuk afgedaald 
via een onduidelijk aangegeven voetpad, door een 

gebied dat ‘s winters waarschijnlijk een skipiste was. 
Onderweg zagen we een poeltje met een grote hoe-
veelheid paddenlarven. Het is onzeker welke soort dit 
betrof. Mogelijk zijn de Gewone pad (Bufo bufo), die 
in de Serra da Estrela tot 1870 m voorkomt, maar 
ook de Rugstreeppad (Bufo calamita) is mogelijk, die 
is in dit gebied aangetroffen tot 1900 m. 

In een stroompje iets lager op de berg werden enkele 
Rana perezi aangetroffen. Verder werden er regelma-
tig Iberische Berghagedissen gezien, meestal zonnend. 
Ze waren niet vreselijk schuw, maar toch iets minder 
benaderbaar dan de Algerijnse Zandloper. Naarmate 
we lager kwamen werden er steeds meer gezien. Op 
ongeveer 1750 meter was een verzameling poelen. 
Van verre hoorden we hier de Iberische Meerkikkers 
al kwaken. Deze waren hierin ook goed zichtbaar. In 
een stroompje onderweg vonden we nog een volwas-
sen Spaanse Beekkikker, Rana iberica. Ook zagen we 
hier grote hoeveelheden Iberische Berghagedissen. In 
het water van een van de meertjes, Covão do Meio, 
meende ik een larve van een Boomkikker te zien, wat 
mij op dat moment wat vreemd voorkwam, omdat 
het gebied bestond uit rotsen en vrij lage beplan-
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ting. Iets verderop, toen we terugliepen richting de 
top van de Torre, vonden we echter een volwas-
sen Boomkikker (Hyla arborea molleri). MALKMUS 
(1995) meldt dat het dier in dit gebied voorkomt tot 
1790 m. Deze waarneming sluit daar goed bij aan. 
Ook de overige waarnemingen sluiten goed aan bij 
MALKMUS (1995).

De tweede dag (10 juli) waren we van plan iets lager 
op de berg te gaan rondkijken, langs de toeristische 
route ter hoogte van de plek waar we de eerste dag 
de Parelhagedis hadden gezien. Helaas wilde het weer 
die dag niet meewerken. Hoewel we bij een halfbe-
wolkte hemel naar de Serra da Estrela waren vertrok-
ken, bleek de hemel ter plekke volledig bewolkt te 
zijn en was de berg in nevel gehuld. Nog mazzel dat 
een Portugese aannemer ergens een stapel bouwma-
teriaal had gedumpt, want hier bleek een volwassen 
vrouwtje van de Spaanse Smaragdhagedis, Lacerta 
schreiberi, te huizen. Het dier zat enigszins zichtbaar, 
waarschijnlijk in afwachting van de zon, en schoot 
onder de stapel rotzooi weg. Toen ik na enige tijd 
weer langs deze plek kwam zat het dier weer in het 
zicht. Ook lag er in de buurt een stuk vloerbedek-
king, waaronder een jonge Parelhagedis huisde. 
Nog hoger op de berg, bij de stuwdam van Lagoa 
Comprida (1600 m), werd nog een jonge Spaanse 
Smaragdhagedis gezien. Voor het overige werd die 
dag niets bijzonders gezien.

De Spaanse Smaragdhagedis komt vooral voor in de 
noordelijke helft van het land, bij voorkeur tussen 
de 500 en 1200 m hoogte, in de Serra da Estrela tot 
1775 m, in gebieden met een neerslag van meer dan 
900 mm per jaar. Meestal leven ze in de buurt van 
beekjes, alleen in gebieden met een hoge luchtvoch-
tigheid zijn ze op enige afstand van water te vinden. 
Bij de eerste vindplaats is geen stromend water 
gezien, ik kan me wel voorstellen dat deze locatie 
een redelijk hoge luchtvochtigheid heeft, aangezien 
dit op de westhelling van de berg was. De tweede 
vindplaats, nabij het stuwmeer, past nog beter bij 
het vochtminnende karakter van dit dier. Deze vind-
plaatsen komen goed overeen met de verspreidings-
gegevens in MALKMUS (1995).

Van Piódão naar Foz d’Égua en terug
Er is een wandelroute uitgezet tussen deze twee plaat-
sen in de Serra do Açor. Piódão is een dorpje dat zoveel 
mogelijk in de traditionele stijl wordt gehouden. Ook 

de akkertjes in de omgeving worden nog traditioneel 
geëxploiteerd. Dit levert nabij het dorp een heel apart 
gebied op. Het dorpje ligt op een hoogte van 680 m. 
Op 5 juli liepen wij deze route, eerst aan de westkant 
van het dal richting het noorden Van oudsher wordt 
het gebied via een vernuftig systeem van kanaaltjes 
langs de berghelling geïrrigeerd. Er stromen kunst-
matige beekjes, die af en toe worden afgedamd en 
omgeleid om een bepaald akkertje te bevloeien. Een 
gedeelte van het pad bleek ook tijdelijk door een boer 
te worden gebruikt om water aan te voeren, maar de 
man was erg behulpzaam met het pad weer gangbaar 
te maken. Het eerste stuk was vrij vochtig met veel 
bomen en schaduw. Hier werd een halfwas Iberische 
Ringslang (Natrix natrix astreptophora) gevangen. In 
de opwinding stapte ik daarbij met de volle lengte 
van mijn linkerbeen in een gat naast het pad, waaruit 
ik slechts met hulp van anderen kon worden bevrijd. 
Ik moest natuurlijk de slang blijven vasthouden. Ik 
hield er een bloedend en geschaafd been aan over.
Deze slang komt in heel Portugal voor, maar naar het 
zuiden toe in steeds geringere dichtheden. Vooral ten 
zuiden van de Rio Tejo komen ze weinig voor. Ze 
komen voor van de zeespiegel tot 1450 m (Serra do 
Larouco), maar meestal niet hoger dan 1100 m en 
vooral bij water dat niet door menselijk handelen is 
beïnvloed. In het betreffende inventarisatiehok was 
deze soort nog niet gemeld, maar gezien het totale 
verspreidingsplaatje, is deze vondst niet erg onwaar-
schijnlijk. Wat vreemd is, is dat dit dier juist wel werd 
aangetroffen bij een door de mensen gemanipuleerd 
watersysteem. Mogelijk heeft een dergelijk kleinscha-
lig en eeuwenoud irrigatiesysteem geen negatieve 
gevolgen voor deze soort.
Het fraaie pad ging na enige kilometers over in een 
onverharde weg. Hier werden alleen nog enkele 
Algerijnse Zandlopers gezien. 
Foz d’Égua is een klein gehuchtje op ongeveer 480 
m hoogte, waar een tweetal stroompjes samenkomen. 
Deze zijn afgedamd, waardoor er een soort natuurlijk 
zwembad ontstaat. Regelmatig komen hier ook toe-
risten om te zwemmen. Wij zochten ook een plekje 
aan het water, en een van ons ontdekte daarin een 
heel klein slangetje, dan kon worden gevangen. Dit 
bleek een juveniele Adderringslang te zijn. Het dier 
was zo klein, dat het pasgeboren leek. Het diertje 
was zeker ruim minder dan 20 cm lang. Theoretisch 
kan het wel om een pasgeboren dier gaan, uitgaande 
van een broedduur van 6-13 weken (ARNOLD & 
OVENDEN 2002) en een eiafzetting tussen mei en 



 18 ■ LACERTA januari-februari 2004

juni (MALKMUS 1995). De terugweg naar Piódão liep 
langs de oostkant van het dal. Dit was een bebost 
gebied met veel open plekken. Langs het pad waren 
weer veel Algerijnse Zandlopers te zien. Ongeveer 
een kilometer voor we Piódão zouden bereiken zag 
ik een grote grijze slang op het pad liggen te zonnen, 
die ons kennelijk niet had voelen aankomen. Groot 
en grijs, dat kon alleen maar een hagedisslang zijn 
(Malpolon monspessulanus). Ik greep het dier snel 
beet, maar hij probeerde te ontsnappen door woest 
heen en weer te slingeren. In het geworstel deed ik 
een stap teveel naar rechts en verdween naast het pad 
in de diepte, deze keer met twee benen. Dat had een 
val van vijf meter kunnen worden, maar gelukkig 
bleef ik hangen in de braamstruiken. De slang had ik 
uiteraard nog steeds vast. Om mij uit deze penibele 
situatie te redden moest ik de slang aan een van de 
anderen overgeven, het dier had het toch te druk met 
proberen te ontsnappen en vertoonde nog geen agres-
sieve neigingen. De ander twee trokken mij toen naar 
boven, op eigen kracht lukte dat mij niet. Daarna 
nam ik de slang weer over en trok hem voorzichtig uit 
de begroeiing. Meteen beet het dier stevig toe in mijn 
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hand. Zoals waarschijnlijk bekend betreft het hier 
een opistoglyphe gifslang, met de giftanden achter in 
de bek. Dat betekent, dat bij een beet in bijvoorbeeld 
de vingers gif kan worden toegediend. Hoewel zeer 
effectief bij zijn prooidieren, worden de verschijnse-
len van een gifbeet bij de mens na langdurig bijten 
in de hand omschreven als een verdoofd gevoel en 
stijfheid in de arm, zwelling en zelfs koorts. De ver-
schijnselen kunnen enkele uren aanhouden (ARNOLD 
& OVENDEN 2002). Het dier had mij bovenop de 
hand gebeten met alleen de voorste rijen tanden en 
kon vrij eenvoudig losgemaakt worden. Op zich heb 
ik bij het vangen van de slang een berekend risico 
genomen, ik wist zeker wat het was en ik kende de 
gevaren. Toch raad ik het niemand aan dit zo te doen. 
Probleem is echter dat je deze dieren dan bijna nooit 
kunt fotograferen, want ze zijn zeer schuw. Uiteraard 
had ik voor dit soort gelegenheden wel een paar ste-
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vige leren handschoenen bij me, maar die had ik in 
de warmte natuurlijk niet aangetrokken. Toch hoop 
ik dat ander mensen wat dat betreft verstandiger zijn 
dan ik. Wat je in ieder geval zeker niet moet doen, 
en wat ik zelf beslist ook niet zou doen, is een echt 
gevaarlijke slang pakken of een slang waarvan je niet 
100% zeker weet wat het is. 
Deze soort komt vrij veel voor, van de zeespiegel tot 
1410 m in de Serra da Estrela, maar meestal niet 
hoger dan 1000 m. Hun verspreidingsgebied lijkt 
vaak sterk op dat van de Parelhagedis, een potentiële 
prooi. Deze waarneming past in dit beeld.

Op de rest van de route richting Piódão zagen we 
alleen nog Algerijnse Zandlopers. Op 11 juli liepen 
we nogmaals in deze omgeving, deze keer startend 
in Foz d’Égua, eerst richting Chãs d’Égua lopend 
maar later afbuigend naar Piódão. Dit gebied was 
wat dichter bebost dan de oostkant van het dal waar 
we op 5 juli liepen. Er werden uitsluitend Algerijnse 
Zandlopers gezien. Ook de terugweg langs de oost-
kant van het dal leverde niets anders op.

Tenslotte
Portugal is een zeer interessant gebied voor liefheb-
bers van reptielen en amfibieën, hetgeen uit het 
bovenstaande moge blijken. Nog interessanter is, 
dat er nog allerlei ontwikkelingen gaande zijn rond 
de naamgeving van de inheemse Portugese reptielen 
en amfibieën. Een zaak die ik met belangstelling zal 
blijven volgen. Uiteraard zijn er een hoop soorten die 
ik deze keer nog niet heb gezien. Maar de ervaringen 
waren dermate goed, dat ik zeker in de komende 
jaren dit land nogmaals ga bezoeken. Ik kan het 
iedereen aanraden ook eens een vakantie in dat land 
te plannen, waarbij vooral de Serra da Estrela aan te 
bevelen is, maar ook de streek rond Piódão en voor 
liefhebbers van salamanders Fraga de Pena. Maar 
vermoedelijk is er nog veel meer te ontdekken. Het is 
alleen te hopen dat de hevige bosbranden de afgelo-
pen zomer niet te veel (onherstelbare) schade hebben 
aangericht.

Reptiles and amphibians in Portugal
The author spend two weeks in July 2002 in Beira, 
Portugal. The following observations were made:
Vale de Asna (Serra do Açor): the sound of several 
Alytes obstreticans boscai (probably), several Tarentola 
mauritanica, one Podarcis hispanica type 1, many 
Psammodromus algirus, several Chalcides chalcides 
striatus, larvae of Rana iberica, Triturus marmora-
tus marmoratus, Triturus helveticus sequeirai and 
Triturus boscai, one adult Rana perezi, one dead 
Bufo bufo, three Natrix maura (half-grown and 
adult).
Waterfall of Sobral (Serra do Açor): many Psam-
modromus algirus, several larvae, juvenile and adult 
Rana iberica, many juvenile Bufo bufo.
Pena (Serra da Lousã): several Psammodromus 
algirus.
Mata da Margaraça (Serra do Açor): several Psam-
modromus algirus, one Podarcis hispanica (prob-
ably).
Fraga de Pena (Serra do Açor): several larvae and 
two adult Rana iberica, one Natrix maura (prob-
ably), several larvae and three adult Chioglossa 
lusitanica.
Serra da Estrela: Near the top of mount Torre 
(between 1750 and 1993 m): many Iberolacerta 
monticola monticola, many larvae of Bufo species, 
many adult Rana perezi, one adult Rana iberica, 
one adult Hyla arborea molleri. Around 1200 m, 
one adult and one juvenile Timon lepidus, one adult 
Lacerta schreiberi. At 1600 m one juvenile Lacerta 
schreiberi. 
Between Piódão and Foz d’Égua (Serra do Açor): 
one half-grown Natrix natrix astreptophora, one 
juvenile Natrix maura (probably newly hatched), 
several Psammodromus algirus and one adult 
Malpolon monspessulanus. 
It is stated that Portugal is a very interesting place 
for spotting reptiles and amphibians in nature.

SUMMARY
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Lyriocephalus MERREM, 1820
Lyriocephalus MERREM, Tentamen Systematis 
Amphibiorum, 1820 , p. 49, (type of genus, 
Lyriocephalus margaritaceus).
Het genus Lyriocephalus is monotypisch en 
komt alleen voor in Sri Lanka.

Lyriocephalus scutatus (LINNAEUS, 1758)
Lacerta scutata LINNAEUS, Systeme Naturae, 
ed. 10, 1758, p. 201 (Based on a figure in Seba, 
Thesaurus, vol. 1, p. 173, fig. 3 (type locality, 
“amboyna” ex errore. Restricted  to Ceylon)).
Lyriocephalus margaritaceus MERREM, 
Tentamen Systematics Amphibiorum, 1820, p. 
49 (Based on Seba).
Lyriocephalus scutatus KELAART, Prod. Faun. 

Zeylanicae, 1852 (1853), p. 166; Günther, 
Reptiles of British India, 1876, p. 99; Boulenger, 
Catalogue of the Lizards in the British Museum, 
vol. 1, pp. 281-282 (synonymy); Boulenger, the 
Fauna of British India, including Ceylon and 
Burma; Reptilia and Batrachia, 1895, pp. 121-
122; Deraniyagala, Ceylon Journ. Sci., B, vol. 
16, 1931, p. 147-148, pl. 33, and ibid. vol. 17, 
1932, p. 46.
Lyriocephalus macgregorii GRAY, Illustration on 
Indian Zoology, vol. 2, pl. 68, fig. 1.
Lyriocephalus scutatus Moody, S.M (1980), 
Phylogenetic and historical biogeographical 
relationship of the genera in the family 
Agamidae (Reptilia:Lacertilia). Ph.D.Thesis, 
University of Michigan at Ann Arbour: 373 pp.
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Bijzondere kenmerken van Lyriocephalus zijn 
enerzijds de knobbel op de neus, anderzijds de 
verdikkingen aan de zijranden van de boven-

kant van de kop, die naar achteren spits toelopen 
waardoor de kop van bovenaf gezien de vorm van een 
lier heeft. Dit verklaart ook de Nederlandse naam: 
Lierkopagaam. Lyriocephalus is in staat de ogen apart 
van elkaar te bewegen, wat inhoudt dat de dieren ook 
direct naar achteren kunnen zien. Het is vastgesteld 
bij het houden in het terrarium dat de dieren nade-
rende personen met één oog fixeren.
MANTHEY  (1992) geeft voor de mannelijke die-
ren een kop-romplengte van 127-170mm en een 
staartlengte van 116- 170mm. Het vrouwtje is niet 
echt kleiner. Beide geslachten hebben een nekkam 
die ze op kunnen zetten en een gele keelzak; deze 
kenmerken zijn bij de mannetjes iets meer ontwik-
keld. De agamen hebben een doorlopende rugkam, 
die bestaat uit driehoekige stekels, die duidelijk van 
elkaar afstaan. Deze stekels lopen ook verder op de 
staart. De kleur is afhankelijk van het geslacht, de 
leeftijd, en de gemoedstoestand en varieert tussen 

groen en bruin. De mannetjes hebben een witblauwe 
buikzijde, bij de vrouwtjes is de buikzijde bruingeel. 
De binnenkant van de mond is bij beiden opvallend 
rood.

DERANIYAGALA (1953) beschrijft de verwantschap 
tussen Lyriocephalus en de genera Ceratophora en 
Cophotis. Hij vatte deze soorten in de onderfamilie 
LYRIOCEPHALINAE samen. Dit gebeurde op grond 
van gemeenschappelijke uiterlijke kenmerken zoals 
aanhangsel aan de neus, het niet zichtbaar tympani-
cum en de ongelijkmatige rugbeschubbing, alhoewel 
deze kenmerken ook bij andere agaam-soorten voor-
komen. De bouw van de schedel van Lyriocephalus 
vertoont gelijkenis met die van de Kameleons, en 
op grond hiervan werd door TAYLOR (1953) en 
WERMUTH (1974) opnieuw over de afstamming van 
de kameleons nagedacht. Daarentegen beschouw-
de SMITH (1935) Gonocephalus chamaeleontinus als 
naaste verwant van Lyriocephalus. De werkelijke 
verwantschappen van Lyriocephalus zijn tot op heden 
nog niet duidelijk.
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Leefgebied van Lyriocephalus
Lyriocephalus scutatus komt voor in de vochtige 
regenwouden van het heuvelland van Sri Lanka en 
ze leven daar op een hoogte van 150-1600 m. De 
relatieve luchtvochtigheid is daar 80-100% en de 
doorsnee dagtemperatuur ongeveer 23ºC. ‘s Nachts 
zakt de temperatuur tot ver onder de 20ºC.
Op de volgende plaatsen zijn dieren waargeno-
men: Gammaduwa en Ratnapura (DERANIYAGALA, 
1953), Peradeniya (TAYLOR, 1953), Galle district 
(KANDAMBY, 1994). DE SILVA (1990) beschrijft een 
stabiele populatie van de soort rondom Kandy en 
Kogama. BANDARATHILAKE (1994) beschrijft een 
populatie buiten het vochtige gebied tussen Colombo 
en Matara. Verdere vindplaatsen zijn Udawattakele, 
Gannoruwa forests (Kandy), Alagalla, Sinharaja 
forest, Uda Maliboda en Harpugastenne  in het Peak 
Widerness Nationalpark, als ook Dagavilla. Binnen 
het Victoria-Randenigala-Rantambe Nationalpark 
worden Kaluntenne en Idamekelle als vindplaatsen 
genoemd. (BAMBARADENIYA ET AL, 1997). Alle leef-
gebieden bevinden zich in het zuidwestelijk deel van 
Sri Lanka. Voor dit gebied is karakteristiek dat het 
geen droge periode kent; het hele jaar door bedraagt 
de neerslag meer dan 2000 mm. Tevens is de gemid-
delde temperatuur van de koudste maand meer dan 
20ºC.
Zonder de invloed van de mensen zou dit gebied 
een altijd groen regenwoud zijn. Nu beperkt het 
leefgebied van  Lyriocephalus zich  tot enkele moeilijk 
toegankelijke stukken bos, die onderling niet meer 
met elkaar in verbinding staan.
Het biotoop van de agamen wordt gevormd door 
boomtoppen die voor een gesloten bladerdak zorgen. 
Belangrijkste boomsoorten zijn de soorten Mesua, 
Doona en Dipterocarpus. Er is maar weinig kreupel-
hout. De volwassen dieren zitten met de kop omhoog 
verticaal op de stammen, waarbij ook de korte staart 
als steun gebruikt wordt. De jonge dieren bevinden 
zich vooral in de buurt van de bodem. Als de dieren 
benaderd worden blijven ze ofwel doodstil zitten, of 
ze draaien achter een boomstam weg.

Vijanden van Lyriocephalus
Natuurlijke vijanden van deze agamen zijn arenden 
(Ictinaetus malayensis en Spizaetus ssp.) en neus-
hoornvogels (Ocyceros gingalensis). Sommige mie-
rensoorten (Solenopsis) eten de versgelegde eieren en 
sommige zelfs de jonge dieren (CZAJA, pers. med.). 
Lierkopagamen die in de buurt van de mensen 

komen (tuinen e.d.) worden ook vaak het slachtoffer 
van katten.

Parasieten
Volgens CRUSZ & NUGALIYADDE (1978) zijn de vol-
gende parasieten bij Lierkopagamen aangetoond:
- Trematoden (Zeylanurotrema lyriocephali), 
- Nematoden (Cometeterakis lyriocephali, Meteterakis 
sinharajensis en Meteterakis longispiculata)

Voedsel
Volgens veldwaarnemingen werden de volgende soor-
ten insecten gegeten: mieren, termieten, muskieten, 
kleine vlinders, motten (BAMBARADENIYA ET AL, 
1997). DERANIYAGALA (1953) geeft aan dat ze voor-
namelijk jonge scheuten en knoppen eten. SMITH 
(1935) vermeldt naast de insecten (hoofdvoedsel) 
ook vruchten en andere plantensoorten als voedsel. 
In gevangenschap zouden ze zelfs gekookte rijst eten. 
Wij hebben nooit waargenomen dat ze plantaardig 
voedsel aten.
In het terrarium eten ze naast wormen en larven ook 
insecten als krekels en sprinkhanen. Wormen en lar-
ven die ze graag eten zijn: dauwpieren, regenwormen, 
wasmotlarven, moriowormen en rozenkeverlarven.
Als de agamen eten trekken ze eerst de bovenlip in de 
buurt van de neusknobbel op, de knobbel zelf wordt 
teruggetrokken. Pas dan wordt de mond opengemaakt 
en het voedsel gepakt. Het terugtrekken van de neus-
knobbel gebeurt ter bescherming ervan. Soortgelijk 
gedrag werd ook bij Hoornagamen (Ceratophora) 
waargenomen (BARTELT, 1995). Insecten worden 
intensief gekauwd, dauwpieren en regenwormen 
echter worden (onder het maken van  slingerende 
kopbewegingen) geheel doorgeslikt. Daarmee wordt 
voorkomen dat de wormen te veel slijm afscheiden. 
Omdat de dieren veel vochtbevattende voedseldieren 
krijgen is de wateropname beperkt. Slechts één keer 
per twee à drie dagen wordt er gedronken.

Voortplanting in hun eigen biotoop
Op Sri Lanka werden de volgende waarnemingen 
gedaan: 
Het afzetten van eieren werd in Gannoruwa forest 
(Kandy) in de maanden juni, september en okto-
ber waargenomen (BAMBARADENIYA ET AL, 1997). 
DERANIYAGALA (1953) geeft maart, mei, juni en 
december als legmaanden aan. Belangrijk is dat de 
eileg periode parallel met de regentijd afloopt. De 
eieren worden in een los zandhumus mengsel begra-
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ven, ze worden ongeveer 20-25 cm diep gelegd en de 
breedte van het nest bedraagt ongeveer 30 cm. Na 
het leggen van de eieren wordt het gat met het uit-
gegraven materiaal weer laag voor laag dichtgemaakt, 
waarbij iedere laag met behulp van de kop flink 
aangestampt wordt.
In het biotoop bedroeg de grootte van de legsels drie 
tot negen eieren. De zachtschalige eieren waren wit 
en ovaal, de gemiddelde lengte was 20-21 mm en de 
breedte 12-13 mm. Er werd een incubatietijd van 
35-36 dagen vastgesteld en de grootte van de uitge-
komen jongen was gemiddeld 8 cm.

Eigen ervaringen
Het terrarium De dieren werden paarwijze gehou-
den in een terrarium van 70x50x125 cm (lxbxh). De 
bodem bestond uit een 15cm dikke laag van turf, 
zand en bladeren. In de bodem was een watergedeelte 
van 10 liter Het water werd door een klein pompje 
constant in beweging gehouden. Dit is belangrijk 
omdat veel regenwoudagamen alleen stromend water 
opnemen en water ook alleen als het beweegt als 
zodanig herkennen.

De zij- en achterwand bestond uit 3 cm dikke 
kurkplaten, die samen met  wijnranken voldoende 
klimmogelijkheid boden. De beplanting bestond 
uit varens, orchideeën, Scindapsus sp., Ficus sp. en 
Aglaonema sp. Alle planten werden dagelijks flink nat 
gesproeid en 1x per 2 weken werd water gegeven.
De belichting bestond uit 4 TL-lampen (3x Osram 
Universal wit 36W en 1x Zoomed Reptisun 5,0). 
De lampen waren van 9.00- 21.00 uur aan. Overdag 
lag de temperatuur bijna altijd rond de 22ºC. en ’s 
nachts zakte deze tot 17-18ºC. Bij warme zomerda-
gen steeg de temperatuur ook wel eens tot 27ºC. 
Om de luchtvochtigheid te verhogen werd er een 
vernevelaar geïnstalleerd, (Burg, met 10 liter tank) 
die naar behoefte werd aangezet.

Gedrag Lierkopagamen zijn zeer rustige dieren, 
die urenlang verticaal aan de tak stil zitten. Als ze 
gestoord worden, b.v. door het bezig zijn in het ter-
rarium, draaien ze zich naar de achterkant van de tak 
weg om zich te verstoppen. Als een dier al eens in de 
hand genomen moest worden om het te verzorgen, 
toonde het geen enkele vorm van agressie.

Lodewijk
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TOMEY (1983) beschrijft, dat dieren die vastgepakt 
worden zich dood houden. Dit heb ik nooit waar-
genomen. Als het terrarium gesproeid werd, zochten 
de dieren gelijk het water op om te baden, waarbij ze 
duidelijk genoten van de waterstraal van het pompje. 
Na het baden werd regelmatig de ontlasting in het 
water gedaan.

Voortplanting Bij Lyriocephalus verliep de paring 
altijd zeer heftig. De vrouwtjes werden bijna letter-
lijk overvallen en met de nagels vastgeklemd. Dan 
volgde de beet in de nekkam van het vrouwtje en het 
mannetje probeerde door kromming van de rug de 
hemipenis in de cloaca van het vrouwtje binnen te 
brengen. Als de paring succesvol was geweest begon 
het vrouwtje na acht tot tien weken een geschikte 
plaats voor de eieren te zoeken. Hierbij werden ver-
schillende proefgravingen gedaan, wat wel een week 
kon duren. Als ze dan eindelijk de beste plaats had 
gevonden, begon het vrouwtje een gat te graven. 
Hierin werden dan acht tot zestien eieren (het aan-
tal is afhankelijk van de leeftijd van het vrouwtje) 

gelegd. In het terrarium werden er iedere zes tot acht 
weken eieren gelegd. Na de ei-afzetting werd het gat 
dichtgemaakt. Laag voor laag werd door kopstoten 
stevig aangestampt.
Een van mijn vrouwtjes had ’s nachts de ei-afzetting 
onderbroken en sliep toen staand in het gat, waarbij 
de kop op de rand steunde. ’s Morgens ging ze toen 
weer gewoon verder en rond 10 uur werd het gat 
dichtgemaakt. Daarna genoot ze uitgebreid van een 
bad.
De eieren werden uit het terrarium verwijderd en in 
plastic doosjes (krekeldoosjes) gedaan, die met een 
mengsel van turf en zand gevuld waren. Dit mengsel 
werd alleen maar vochtig gehouden. De incubatietijd 
bedroeg afhankelijk van de  temperatuur  (23-26ºC) 
100-170 dagen, waarbij de lagere temperaturen, 
en de daardoor langere incubatietijd, voor sterkere 
jongen zorgden. Jongen die bij de geboorte kleiner 
waren dan 6 cm stierven in de eerste vier maanden 
(KIEHLMANN 1980, PRINZ & PRINZ 1986, BARTELT 
2003).
Onder bovengenoemde omstandigheden werden in de 
periode 1997-1999 in totaal twintig Lierkopagamen 
nagekweekt en groot gebracht. Het voedsel voor de 
jongen bestond in het begin uit kleine wormpjes en 
kleine insecten, die rijkelijk bestrooid werden met 
vitaminen en mineralen (Korvimin ZVT, Vitakal 
etc.) 
Na twee tot drie maanden werden de jongen uit 
elkaar gehaald en in grotere dichtbeplante terraria 
gezet. Hier bleven ze in totdat ze geslachtsrijp waren 
(ongeveer tien maanden). Rond dit tijdstip hebben ze 
ook de slagtanden die, net als de tanden van  gifslan-
gen, in de boven- en onderkaak liggen.
Vanwege plaatsgebrek werden de nakweekdieren 
weggegeven.
Een veel voorkomend probleem bij Lyriocephalus is 
legnood bij de vrouwtjes, iets dat ook KIEHLMANN 
(1980) reeds vaststelde. Dit verschijnsel herkent 
men door diepliggende ogen, sterk mager worden en 
algemene zwakte. Ikzelf kon een dier door intensieve 
bestraling met UV (Osram Vitalux) redden. Hierbij 
bestraalde ik het betreffende vrouwtje dagelijks  1-
1½ uur, in totaal gedurende veertien dagen. Na drie 
dagen werden reeds de eerste eieren afgezet. De rest 
volgde in de dagen erna. Dit dier herstelde daarna 
weer volledig. Vanaf deze tijd bestraalde ik zwangere 
vrouwtjes regelmatig met UV en er deden zich geen 
legnood problemen meer voor.

Krüümel
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De eerste ervaringen
Op 4/7/1999 hebben we bij Uwe Bartelt een koppel 
Lyriocephalus scutatus afgehaald. Het ging hierbij om 
een wildvang-mannetje (Napoleon) van meer dan 
acht jaar oud en een nakweek vrouwtje F1 (Josefien) 
van vier jaar oud. Beide dieren kwamen in een ter-
rarium van 90x55x105 cm (lxbxh). De helft van het 
bodemgedeelte is water.

Beide dieren waren handtam, en aten vanaf het begin 
zonder problemen.
Na een tijd bleek dat het vrouwtje zwanger was; een 
paring hebben we niet gezien. Vanaf midden augus-
tus at het vrouwtje niet meer. De UV-lamp werd nu 
in plaats van 5 minuten, 15 minuten per dag inge-
schakeld. Omdat er nog steeds geen reactie was werd 
dit vanaf  21 augustus verlengd tot 30 minuten.

dagboek
 4/9/99:  Ze zit de hele dag op de grond, maar graaft niet. Ze zit veel met het achterlijf in het water, is agressief, en haar ogen beginnen in te vallen. Ze wordt gedwangvoederd met wat gek-kopapje (poeder met vitaminen, dat met water vloeibaar gemaakt wordt).10/9/99: Het mannetje wordt uit het terrarium gehaald. Het vrouwtje krijgt twee spuiten van de dierenarts:
0,3 ml Calcium Sandoz
0,25 ml Oxytocin
Het vrouwtje legt één ei in het water; het ei wordt in de broedstoof gelegd; verder geen reactie.11/9/99: Het vrouwtje wordt buiten in een kooi gezet; ze lijkt wat levendiger, maar er komen geen eieren meer. 
14/9/99: Ze krijgt nogmaals twee spuiten:
0,25 ml Oxytocin
5 ml Fysiologische zoutoplossing
15/9/99: 0,3 ml Oxytocin: nog steeds geen reactie. Het dier wordt gemasseerd in een Kamillebad, en de UV-verlichting wordt verlengd tot 60 minuten.16/9/99: Omdat er geen reactie volgt wordt er besloten om te opereren (Dr. Haffmans, Tegelen). Gewicht voor de operatie: 100 gram
Narcose: 0,5 mg Zoletil (slaapt, maar is niet volledig verdoofd)Lokale narcose: 0,25ml Lidocaïne 2%
Er wordt een snee gemaakt van 3 cm en er worden zeven eieren uit de baarmoeder gehaald. Met hechtingen Vicryl 0,7 en een atraumatische naald wordt de wond gesloten. Er volgt nog een nabehandeling met antibioticum: Synulex, 3 mg 2x dd (oraal), tien dagen.17/9/99:’s Morgens vroeg vinden we nog een ei. De totaal negen eieren worden in de broedstoof gelegd bij een temperatuur van 24ºC. Het vrouwtje krijgt de antibiotica gemengd met “gek-kopapje”. De eerste dagen accepteert zij de antibiotica prima en kruipt rond in het quarantai-neterrarium.

22/9/99: Het gaat moeilijker; ze weigert de mond open te doen, en slaapt steeds meer. We pro-beren nog door middel van extra UV,  en Calcium Sandoz-oplossing met water verbetering te krijgen, maar ze blijft te zwak.
26/9/99: zit ze nog maar alleen met de mond open en neemt ook geen water meer op, waarop besloten wordt haar in te laten slapen. 

Deel 2
NAKWEEKERVARINGEN MET Lyriocephalus HAY & MARLEEN DE BITTER
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Hoewel de eieren er slecht uitzien komt er na 109 
dagen (3/1/2000) één ei uit, een jong van 6,5 cm: 
Krüümel, F2. Dit diertje wordt in een vol beplant 
terrarium gezet van 80x30x60 cm (lxbxh). Er worden 
verticale takjes ingezet en als planten worden enkele 
dwergpalmpjes (Chrysalidocarpus lutescens) genomen, 
omdat het diertje ook hierin verticaal kan leven.
Krüümel wordt hoofdzakelijk uit de hand gevoerd 
met insecten (krekeltjes, sprinkhaantjes, wasmotlar-
ven) en enchytraeën. Ze kent helemaal geen stress en 
groeit prima: op 1/7/2000 is ze al 10 cm. Na een tijd 
is het duidelijk dat het een vrouwtje is (kleur van de 
buik is geelbruin).

Het tweede koppel
Het oude mannetje (Napoleon) is op 19/10/2000 
gestorven maar gelukkig hadden we intussen nog een 
nakweekmannetje (Lodewijk) gekregen (van PETER 
JANZEN, Duisburg; nakweek van UWE BARTELT).
Krüümel (F2) zit al enigen tijd in het grote terrarium 
van 90x55x105 en als ze bijna twee jaar oud is wordt 
Lodewijk erbij gezet (eind 2001) Op 23/2/2002 
wordt een paring gezien.

Op 4/4/2002 wordt Lodewijk apart gezet, zodat 
Krüümel rust krijgt. Op 15/6/2002 vinden we acht 
eieren in het water. Ze heeft voorheen niet gegraven. 
De eieren worden in de broedstoof in vermiculiet 
gelegd bij 24ºC. Zeven eieren zijn roze, één is wit 
(legsel 1).
Op 1/8/2002 worden de dieren weer bij elkaar gezet 
en drie dagen later volgt er een paring. Op het einde 
van de maand wordt Lodewijk weer uit het terra-
rium gehaald, omdat hij niet ophoud met paren en 
Krüümel intussen weer dik is. Op 18 en 19/9/2002 
worden er in totaal acht eieren gevonden, weer in 
het water.
Ook deze eieren worden in de broedstoof gelegd 
(legsel 2).
Sinds 1/9/2002 is Lodewijk niet meer bij Krüümel 
geweest, en toch is ze 1/11/2002 weer dik! Ditmaal 
wordt ze de eieren echter niet kwijt, en wordt de hulp 
van de dierenarts ingeroepen. Omdat we de vorige 
keer te lang gewacht hadden, wordt besloten nu eer-
der in te grijpen zodat Krüümel niet te zwak wordt 
voor een eventuele operatie.

Legsel 1
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De operatie wordt dit keer gedaan door twee die-
renartsen: Dr.HAFFMANS (Tegelen) en D. NAB 
(Venlo). Ook is er nog telefonisch contact met 
Dierenartsenpraktijk MAAS/V.D. KAMP in Waalwijk.
Besloten wordt om te proberen de baarmoeder te 
laten zitten, omdat er  nauwelijks meer dieren van 
deze soort in gevangenschap zijn (normaal gesproken 
wordt bij een dergelijke operatie de baarmoeder vaak 
verwijdert om te voorkomen dat het probleem zich 
herhaalt).
Gewicht voor de operatie: 100 gram, na de opera-
tie 78 gram. De verdoving wordt dit keer met een 
masker gedaan. Er worden twee sneden gemaakt en 
er worden vijftien eieren uit de baarmoeder gehaald 
(legsel 3).
De eieren zijn 17x11mm. De eieren worden ook 
weer in de broedstoof gelegd. Krüümel komt in 
een quarantaineterrarium. Antibiotica: er wordt een 
oplossing gemaakt van 0,02 ml Sulfratim in 0,5 ml 
gekkopapje. Hiervan wordt iedere dag 0,25 ml gege-
ven, in totaal zeven dagen.
Intussen is het terrarium in tweeën gedeeld, zodat de 
dieren voorlopig apart kunnen blijven.

Verdere legsels                  
Op 22/12/2002 wordt Krüümel weer in haar eigen 
terrarium gezet, tot dan toe hebben we haar gedwang-
voerd, en het duurt nog tot 6/1/2003 tot ze weer zelf-
standig eet. Pas op 1/2/2003 komt Lodewijk aan de 
andere kant van het terrarium. Er is dan uitsluitend 
indirect zichtcontact door spiegeling in de ruiten.
Ondanks het feit dat Krüümel alleen zit, wordt ze 
toch weer dik; ze leeft teruggetrokken en eet ontzet-

tend veel.
Vanaf 5/5/2003 weigert ze alle voedsel. Op 13/5/2003 
komt Dr. NAB op bezoek  (kraamvisite voor de jonge 
dieren die inmiddels geboren zijn) en ook zij consta-
teert dat Krüümel weer zwanger is.
Er wordt een extra luchtpompje in het water geplaatst, 
zodat er wat meer beweging in het water is, hierdoor 
gaat ze wat vaker in het water. Ook kruipt ze wat 
meer rond in het terrarium, maar verder gebeurt er 
niets.
Vanaf 23/5/2003 wordt ze regelmatig (om de andere 
dag) gedwangvoerd met gekkopapje, en extra kalk 
en vitaminen, omdat ze er niet goed uitziet: mager 
(behalve haar buik dan) en met ingevallen ogen. 
28/5/2003: In plaats van de UV te verlengen wordt 
besloten  haar naar buiten te zetten, in een kooi. 
’s Nachts wordt ze wel naar binnen gehaald in ver-
band met de katten. Ook de volgende dag is ze bui-
ten (in de schaduw) en dit doet haar zichtbaar goed.
Omdat ze ’s morgens 30/5/2003 al onrustig door het 
terrarium kruipt en buiten geen legmogelijkheid is, 
wordt besloten haar nu binnen te laten. Een dag later 
vinden we tien eieren: zes in het water en vier op het 
zand. Ze heeft weer niet gegraven. De eieren worden 
natuurlijk weer in de broedstoof gelegd (legsel 4).
’s Middags eet ze al weer een paar grote regenwormen. 
De operatie is dus succesvol geweest: de baarmoeder 
functioneert weer prima!
Vanaf die dag zijn ze allebei bijna de hele zomer bui-
ten; allebei in een aparte kooi, zonder zichtcontact. 
’s Avonds worden ze wel telkens uit de kooi in het 
terrarium gezet, maar het op en neer lijkt voor hen 
beiden geen probleem. Ze hebben nauwelijks last van 
stress en zien er allebei super uit. Toch is Krüümel 
intussen weer zwanger, en nog steeds zonder dat 
Lodewijk erbij is geweest!
Het leggen van de eieren gaat dit keer wel anders als 
voorgaande keren. Ze blijft gewoon eten en zo af en 
toe zien we haar boven het water gaan hangen en 
perst ze er een ei uit.
Op deze manier legt ze gedurende twee weken in 
totaal zeven eieren. Omdat er daarna nog een bult 
zichtbaar blijft wordt er op 21/10/2003 een röntgen-
foto gemaakt, maar hieruit blijkt dat er geen eieren 
zijn achtergebleven (legsel 5).
We gaan er vanuit dat dit het laatste legsel is geweest, 
maar zullen zeker tot volgend jaar wachten voor 
Lodewijk weer bij haar mag, zodat ze voldoende kans 
krijgt om weer nieuwe krachten te verzamelen.

1/12/2002:  ze eet niet meer; dagelijks 
wordt ze in een kamille-bad gemasseerd.
3/12/2002:  dwangvoederen: 
“gekkopapje”met extra kalk.
4/12/2002:  0,3 ml Calcium Sandoz,  0,25 
ml Oxytocin
10/12/2002: weer 0,25 ml Oxytocin: totaal 
geen reactie.
11/12/2002: er worden röntgenopnamen 
gemaakt, waarop zeer vele eieren te zien 
zijn. Besloten wordt om te  opereren.
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De eieren en jongen
Legsel 1: Van acht eieren komen drie dieren uit 
na 85-88 dagen (7/9-9/9/2002). Omdat de tempera-
tuur buiten erg hoog was, is de temperatuur in de 
broedstoof ook vaak hoger geweest, soms zelfs 28ºC. 
Vandaar dat de eieren veel korter gelegen hebben dan 
nodig was. De dieren waren nog geen 6 cm groot. 
Eén diertje zat wel volgroeid in het ei, maar was er 
helaas niet uit gekomen. De andere eieren waren 
niks.
De eerste drie weken aten de jongen regelmatig: 
kleine krekeltjes, wasmotlarven, stukjes regenworm, 
buffalo- wormpjes (allemaal met Korvimin). De 
diertjes waren echter weinig actief en zaten de meeste 
tijd op de grond.
Vanaf begin oktober werd wat extra vochtigheid 
gegeven. Van dun gekkopapje worden een paar 
druppels op de mond gedaan. In de hand nemen van 
deze diertjes gaat helemaal niet, ze houden zich dan 
dood. Helaas sterven ondanks alle pogingen twee 
diertjes een week later. Het laatste diertje eet nog een 
paar keer zelf, maar begint dan ook stressig te wor-
den, en weigert vanaf 19/11/2002 ook alle voedsel. 
Waarschijnlijk waren ze door de korte incubatietijd 
te zwak.

Legsel 2: Deze eieren bleken allemaal onbevrucht 
(beschimmeld en ingevallen) en werden na 6 weken 
in de broedstoof weggedaan.

Legsel 3: Vijftien eieren werden op 11/12/02, 
na de operatie, in de broedstoof gelegd, in voch-
tige vermiculiet en bij een temperatuur van 23ºC. 
Hieruit ontwikkelden zich twaalf jongen. De diertjes 
kwamen uit  in een tijd van 114-126 dagen. Bijna 
iedere dag kwam er een diertje uit, zoals bij een esta-
fette. Als een tweede ei open ging, kwam het eerste 
er helemaal uit. Om ervoor te zorgen dat we nu wel 
een paar dieren groot kregen werden vijf diertjes 
naar Uwe Bartelt gebracht, zeven hielden we er zelf. 
Van alle dieren waren er twee die 6,5 cm waren, de 
andere 6 cm.

Helaas hebben we niet alle diertjes in leven kunnen 
houden. Uwe Bartelt verzorgt nog drie diertjes. Hij 
houdt ze alledrie bij elkaar. Wijzelf hebben nog vier 
diertjes en houden ze allemaal apart.

In tabel 1 valt te zien, dat de diertjes die bij het 
uitkomen 6,5 cm waren wezenlijk beter groeiden 
en het diertje dat het langste in het ei zat het beste 
gaat van allemaal. Met name nr. 1 is op het moment 
(19/11/2003) nog erg zwak, en een slechte eter en 
hiervan ben ik dan ook niet zeker of zij het redt. Nr. 
2 en nr. 4 zitten inmiddels in een groter terrarium 
van 40x50x60 cm (lxbxh), wel ieder apart. Het lijkt 
erop dat we in ieder geval deze beide dieren groot 
krijgen. Ook bij Uwe zijn er drie uitstekende diertjes, 
zodat we in de toekomst hiermee verder kunnen.
Tabel 2 geeft een indruk van de voedselopname. De 
diertjes worden altijd met het pincet gevoerd, zelf 
eten wil dus zeggen dat ze het van het pincet pak-

Tabel 1. Groei van de jongen van legsel 3
G R O E I Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
Geboren op: 5/4/03 5/4/03 6/4/03 12/4/03
Grootte 6 cm 6,5 cm 6 cm 6,5 cm
25/7/03 8 cm/ 3 g 10 cm/ 6 g 7,5 cm/ 3 g 11 cm/ 6 g
29/10/03 9 cm 13 cm 9,5 cm 14 cm

Krüümel-jong
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Tabel 2. Voedseltabel van de jonge diertjes van legsel 3. 
z = zelf, m = in mond gedaan, d = dwang 

DATUM Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
15/4/03 1 krekeltje z 1 krekeltje z — —
17/4         3 wasmotlarf z 3 wasmotlarf z 1 wasmotlarf m 3 wasmotlarf z
19/4        1 regenworm m 1 regenw stuk z 1 regenw stuk m 1 regenw stuk m
21/4 1 wasmotlarf m 3 wasmotlarf z 3 wasmotlarf m 3 wasmotlarf m
22/4  — 2 buffaloworm z 1 buffaloworm m —
23/4 1 krekeltje m 3 krekeltjes z 1 krekeltje z 3 krekeltjes z
26/4 1 wasmotlarf m 3 wasmotlarf z 3 wasmotlarf m 3 wasmotlarf m
     
14/11 — 2 regenw.heel z 1 regenw.heel z 3 regenw.heel z

16/11         1 krekeltje z 4 krekeltjes z 2 krekeltjes z 2 krekeltjes z

18/11 4 wasmotlarf z 4 wasmotlarf z 6 wasmotlarf z 5 wasmotlarf z

ken. Bij in de mond gedaan: de diertjes reageren bij 
benadering/aanraken door de mond open te maken, 
hiervan wordt dan gebruik gemaakt door er voedsel 
in te doen. Dwangvoeren wordt bijna nooit gedaan 
omdat dit zoveel stress oplevert dat ze zich dood hou-
den en helemaal niet meer eten.

Legsel 4: Van dit legsel (tien eieren) blijken slechts 
drie eieren bevrucht.
Hiervan komt na 98 dagen (buiten is het weer tro-
pisch geweest) één jong uit op 6/9/2003. Dit diertje 
is nog geen 5,5 cm groot, en heeft eigenlijk geen over-
levingskans. Enkele dagen later sterft het diertje dan 
ook. De andere bevruchte eieren komen niet uit.
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Legsel 5: Door de rare manier van leggen (zo af en 
toe een ei), was vanaf het begin al duidelijk dat dit 
waarschijnlijk niks werd, en de eieren bleken dan ook 
allemaal onbevrucht. De dierenarts (HAFFMANS) had 
ook al aangegeven dat normaal gesproken het aantal 
bevruchte eieren  ieder legsel afneemt (wanneer het 
meerdere legsels van één paring betreft) en dit klopt 
dus ook dit geval.

3. SAMENVATTING KWEEKRESULTATEN
• UWE BARTELT is het gelukt deze moeilijk te hou-

den agamen verschillende keren en meerdere 
generaties (F2) na te kweken.

• Bij HAY & MARLEEN DE BITTER zijn reeds F3 
nakweken.

• Als men op tijd ingrijpt is het zelfs mogelijk 
deze gevoelige dieren te opereren.

• Het F2 vrouwtje heeft meerdere (bevruchte) 
legsels gehad, zonder dat het mannetje er nog 
bij was. Opslaan van zaad is ook bij deze dieren 
mogelijk.

Een overzicht van de nakweek is te zien in schema 1.

4. CONCLUSIE EN TOEKOMST
Lyriocephalus scutatus is een heel moeilijk te houden 
terrariumdier, dat uitsluitend in handen van ervaren 
liefhebbers hoort. Door de wetgeving op Sri Lanka 
mogen er geen dieren van deze soort meer geëxpor-
teerd worden, waar wij volledig achterstaan, omdat ze 
in gevangenschap nauwelijks overlevingskans hebben
Op Sri Lanka is er nu een Beschermingsproject voor 
deze dieren (DE SILVA 2000). Wij willen proberen 
met de paar dieren die er nu nog in gevangenschap 
zijn verder te kweken, om deze soort ook buiten Sri 
Lanka te behouden.

Lyriocephalus scutatus: 
Breeding up to F3

This article gives a description of Lyriocephalus scu-
tatus. A description is given on the habitat, preda-
tors, food and propagation in nature. The authors 
go extensively into the matter of husbandry of this 
species in captivity. This encompasses an extensive 
description of several attempts to breed these ani-
mals and the problems belonging to them. These 
include chirurgical interventions. Only partly the 
breeding-attempts were to some extent successful. 
It is concluded that the husbandry and breeding of 
Lyriocephalus scutatus is very difficult. This animal 
is now protected in Sri Lanka. With the now availa-
ble animals in captivity an effort is made to sustain 
a lasting  population outside that country.
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Jarenlang is de Roodwangschildpad het meest 
bekende reptiel in de Nederlandse huiskamers 
geweest. Er zijn waarschijnlijk miljoenen baby-

schildpadjes van deze soort geïmporteerd, helaas met 
als gevolg dat er ook vele vroegtijdig zijn doodge-
gaan. Echter gelukkig niet allemaal. Ondanks dat er 
al enkele jaren geen Roodwangschildpadden meer 
mogen worden ingevoerd, bestaat er nog een grote 
populatie van deze dieren bij liefhebbers, maar helaas 
ook in schildpaddenopvangcentra en in sloten en 
vijvers in de “natuur”. 
Nu worden deze dieren redelijk groot (25 cm schild-
lengte voor de vrouwtjes is niet ongewoon), hetgeen 
huisvesting binnenshuis op den duur wat grootse vor-
men doet aannemen. Dat is waarschijnlijk de reden 
van het opduiken van deze dieren in opvangcentra 
en de sloten. Als er de beschikking is over een tuin 
en men bekend is met het concept buitenterrarium, 
dan ligt de huisvesting in een vijver al gauw voor de 
hand. Het feit dat de dieren jarenlang in bijvoorbeeld 
stadsparken overleven is een steun voor deze optie. In 
het verleden zijn er ook ervaringen met Roodwangen 
in een vijver in Lacerta beschreven (MANTEL 1997, 
ROOZENDAAL 1991)

Nu komt deze ondersoort van nature voor in het zui-
den en midden van de Verenigde Staten. Dat is echt 
een stuk zuidelijker dan Nederland. Het meest noor-
delijke puntje van hun verspreidingsgebied ligt op 
ongeveer 40°NB, wat ongeveer dezelfde breedtegraad 
is als die van Madrid. Er heerst daar een landklimaat, 
met hete zomers en koude winters. Kortom, het kli-
maat in Nederland schiet vreselijk tekort. Eigenlijk 
is het een wonder dat de dieren in Nederland buiten 
jaren achtereen kunnen overleven. Dit geeft toch 
wel aan dat het vreselijk sterke dieren zijn. Eigenlijk 
zijn onze zomers te kort, te koud en te nat. Ook 
zouden onze winters te mild zijn, waardoor de dieren 
halverwege geneigd zouden zijn hun winterslaap te 
onderbreken. Dit laatste acht ik minder waarschijn-
lijk, omdat de bergketens, anders dan in Europa, in 
Noord-Amerika van noord naar zuid lopen, hetgeen 
voor plotselinge weersomslagen kan zorgen als ’s win-
ters plotseling warme lucht uit het Caribische gebied 
het continent in stroomt. 
Nu houd ik al vele jaren Europese hagedissen in een 
buitenterrarium, waarbij ik met uitzondering van 
de maanden juni, juli en augustus, steeds zorg voor 
afscherming van de dieren met glas. Redenen voor 

Roodwangschildpadden 
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deze handelwijze:
1) de temperaturen lopen in de zon achter glas zeer 
hoog op, zodat ze Zuideuropese waarden bereiken. Ik 
moet zelfs glas wegnemen in de zomer;
2) de temperaturen bereiken eerder in het voorjaar 
tot later in het najaar waarden die hoog genoeg zijn 
om de dieren actief te laten zijn. Ik verleng zo dus de 
actieve periode van het jaar;
3) buiten is meer ruimte dan binnen;
4) er hoeft meestal geen aanvullende verwarming te 
worden toegepast, dus energiezuinig;
In de winter gaan de dieren in winterslaap en ver-
dwijnen ze onder de grond. Dezelfde principes zijn 
ook toepasbaar op de Roodwangschildpadden. Ook 
zij overwinteren, ook zij hebben meer warmte nodig 
en meer ruimte.

De vijver
Ik heb gekozen voor een polyester, rechthoekige vij-
ver van 2,8x1,1x0,6 m (lxbxh). Deze is bestand tegen 
vorst en scherpe schildpaddenklauwen. Aan één zijde 
van de vijver mondt een PVC pijp uit die regenwater 
van een naastgelegen hobbykas naar de vijver voert. 
Aan de andere zijde is een overloop, die overtollig 

water afvoert naar een achter de tuin gelegen sloot. 
In het water liggen twee boomstammen half op de 
kant, waarvan de schildpadden graag gebruik maken 
om op te zonnen. Verder heb ik aan één korte kant 
van de vijver in het water bakstenen en flagstones 
gestapeld om een gemakkelijker klim naar het water-
oppervlak mogelijk te maken, indien dit nodig zou 
zijn. 
In het water drijft een grote hoeveelheid waterplan-
ten. Deels zijn dit planten, o.a. Waterpest, die ik uit 
een andere vijver in mijn tuin haal, deels Eendekroos. 
De Waterpest wordt meestal wel opgegeten, de ove-
rige, kennelijk minder smakelijke planten vullen een 
groot deel van het water op, maar geven de schild-
padden ook veel steun als ze aan het oppervlak van 
het water willen drijven of zonnen. Het Eendekroos 
vormt vaak een probleem. Het zeer voedselrijke 
water zorgt voor een enorme groei-explosie en het 
kroos moet zeer regelmatig worden weggeschept, 
anders krijgen de echte waterplanten geen kans meer. 
Voordeel is wel dat met het verwijderen van het 
kroos ook veel meststoffen uit het water verdwijnen. 
Tenslotte lijkt me de beperkte hoeveelheid water die 
van het dak van de andere kas wordt aangevoerd niet 

in de tuin

Enkele jaren ervaring met het overwinteren van 
Roodwangschildpadden (Trachemys scripta 

elegans) in een overdekte vijver in de tuin

Jur ter Borg 
Nieuwemeerdijk 253 
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foto’s van de auteur



 34 ■ LACERTA januari-februari 2004

genoeg om de vijver echt schoon te houden. Als extra 
aanvullende verversing van het water maak ik gebruik 
van regenwater van het dak van mijn garage, dat ik 
verzamel in een grote plastic ton van ongeveer 150 
liter. Dit water hevel ik enkele malen per seizoen, 
nadat het enige tijd flink heeft geregend en het water 
flink is doorgespoeld, in de vijver. Al deze maatrege-
len lijken redelijk effectief, omdat het water, ondanks 
de vaak flinke hoeveelheid voedsel die wordt gevoerd, 
niet stinkt en niet troebel is.

De kas 
De afmetingen hiervan bedragen 4,0x1,75x0,4 m 
(lxbxh) met een nok van 0,6 m hoogte. De kas heb 
ik op een vorig woonadres enige jaren gebruikt als 
behuizing voor Europese hagedissen (TER BORG 
2000). De lange kant is gericht op het zuidwesten en 
omdat achter de tuin een weiland ligt, ontvangt de 
kas het grootste gedeelte van de dag zon. 
Het betreft een zelfgebouwde kas, welke is gecon-
strueerd met aluminium hoek- en T-profielen, die 
onderling verbonden zijn d.m.v. popnagels. Met deze 
materialen is zeer snel een vrijwel onderhoudsvrije 
kas te maken. De bevestiging van de profielen is kin-
derlijk eenvoudig. Twee profielen met een griptang 

op elkaar knellen, gaatje boren, passende popnagel 
erin steken en met een popnageltang vastzetten. De 
staanders bestaan uit hoek- en T-profielen, hierin 
kunnen passende glasplaten met enkel klodders sili-
conenkit worden vastgelijmd. Dit heeft meteen een 
stabiliserend effect op de basisconstructie. De daar-
opvolgende constructie van het schuine dak vereist 
iets meer denkwerk en planning, maar is ook niet 
overdreven moeilijk. Op het dak liggen losse glazen 
dakplaten, die een stukje omhoog kunnen worden 
geschoven en vervolgens naar beneden onder twee 
nokjes, waardoor de glasplaten zelfs voor plotselinge 
windstoten niet meer gevoelig zijn. Een goede tip om 
aan goedkoop glas te komen is op zoek te gaan naar 
een sloperij van tuinbouwkassen. O.a. in de regio 
Aalsmeer zijn die te vinden. Daar is vaak een grote 
hoeveelheid oud glas van diverse afmetingen beschik-
baar voor enkele euro’s per plaat van b.v. 120x59,5 
cm. Aluminium is wat prijzig, maar hoeft bij niet te 
hoge constructies niet al te breed en dik te zijn. Voor 
deze kas heb ik breedtes van 2 cm gebruikt
De aluminium constructie is vastgeschroefd op een 
gemetselde bak met een hoogte van 40 cm en een 
betonnen fundering van 25x15 cm (hxb), gewapend 
met enkele stukken betonijzer. De bovenkant van 

Kas met vijver
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de gemetselde bak steekt 10 cm boven het maaiveld 
uit.
De vijver is aan drie kanten omgeven met aarde en 
allerlei woekerende planten, die regelmatig moeten 
worden teruggesnoeid, aan één korte zijde (aan de 
westzijde) is een flink zandstrand gemaakt van onge-
veer 1x1 m dat extra vrij wordt gehouden van plan-
ten. Dit is de plek waar de zon het langst schijnt.
De lange kant van de kas is gericht op het zuidwes-
ten. Aan deze kant worden in de zomermaanden 
juni, juli en augustus de platen glas vervangen door 
roosters van kippengaas, waardoor de dieren ook 
direct zonlicht kunnen ontvangen. Het gaas is uit-
sluitend bedoeld om al te nieuwsgierige katten buiten 
de kas te houden.  

De dieren
Het betreft opvangdieren uit het schildpaddenasiel in 
Alphen a/d Rijn. Deze waren voor een gering bedrag 
(toen 25,--) over te nemen, bovendien ontlast je deze 
organisatie weer een beetje. Het betrof twee volwas-
sen mannen, lengte rugschild 15 cm, en twee vol-
wassen vrouwen, lengte rugschild 20 cm. De dieren 
hadden harde schilden en zagen er gezond en stevig 
uit. Ik heb ze de eerste maand binnen gehouden, in 

een aquarium van 1,50x0,45x0,55 m (lxbxh), met 
een waterhoogte van 30 cm. Dit deed ik omdat ik 
graag wilde dat de dieren wat aan mij zouden wen-
nen, zodat ze niet te gauw gestresst zouden raken als 
ik ze hanteerde. 
Dit deed ik als reactie op de ervaringen van 
MANTEL (1997), die beschrijft dat een groot aantal 
Roodwangen, die vanuit een situatie waar ze al vijf-
tien jaar in een vijver in een kas overwinterden, vlak 
voor de winterslaap in een nieuwe behuizing werden 
ondergebracht. Dit was een grote kas waarin enkele 
bakken als vijver waren ingegraven. De dieren kwa-
men in de loop van de winter dood boven drijven. 
Naar zijn mening waren de dieren gestresst geraakt 
door de verhuizing en mede door het koude water 
in problemen geraakt en verdronken. Zo hoorde ik 
ook eens een verhaal over een tuin met twee vijvers 
met Roodwangen. In een bepaalde winter zakte er 
iemand door het ijs van één van de vijvers. Hierin 
bleken alle schildpadden aan het eind van de winter 
te zijn gestorven. In de andere vijver leefden alle die-
ren nog (VELDHUIJZEN, pers. med.). Ik denk dus dat 
er zeker een kern van waarheid in de overpeinzingen 
van Mantel zit. 
Vandaar dat ik me had voorgenomen de dieren zo 

Twee zonnende Roodwang vrouwen
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Jaar
Eerste keer 
zonnend

Eerste keer 
etend

Laatste keer 
zonnend

1998 17 november*

1999 20 februari 13 maart 4 november

2000 5 februari 11 maart 31 oktober

2001 15 februari 27 oktober

2002 26 februari 31 oktober

2003 22 februari 26 maart 10 oktober

Tabel 1. 
Eerste en laatste waarneming van zonnende schildpadden.

Het voedsel
Roodwangen zijn gemakkelijke eters en zijn niet 
kieskeurig. Dit maakt de keuze van het type voedsel 
zeer groot. In praktijk houd ik rekening met het feit 
dat het water niet gefilterd wordt, zodat ik soorten 
voedsel kies die het water niet te erg vervuilen of troe-
bel maken. In het begin voerde ik vaak Delikat, dit 
zijn iets zachte kattenbrokjes in folieverpakking. Dit 
kon zo in het water worden gestrooid en had verder 
als voordeel dat het bleef drijven. Op een gegeven 
moment was dit product niet  meer te verkrijgen en 
ben ik op ander hoofdvoedsel overgegaan. Meestal 
geef ik nu kattenvoer (brokjes) uit blik en ontdooide 
diepvries spiering. De spiering blijft enigszins op 
de waterplanten hangen, het kattenvoer zinkt naar 
de bodem. Dit vind ik lastig, omdat ik niet weet of 
de dieren het voer dan gemakkelijk kunnen vinden. 
Ook heb ik geen zicht op hoeveel er wordt gegeten. 
Vandaar dat ik onder de waterspiegel een voederpla-
teautje heb gemaakt, waar ik het voedsel op leg. Ik 
heb twee balkonhaken voor plantenbakken aan de 
rand van de vijver vastgemaakt. Voor plantenbakken 
zijn bijpassende lekplateaus met opstaand randje te 
verkrijgen, en daarvan heb ik er een op de haken 
bevestigd (aanpassing met een decoupeerzaag 

was nodig). Het geheel moest worden 
verzwaard met een paar stukken 
flagstone, want het plastic 

bleek te gaan drijven en ik 
wilde verder voorkomen 
dat de schildpadden 

het plateau te gemak-
kelijk om zouden 
kunnen gooien. De 
dieren weten het 
voedsel op deze 

min mogelijk gestresst over te brengen naar de vij-
ver. Dit heeft er mede mee te maken, dat zelfs in de 
zomer een vijver met stilstaand water op de bodem 
zeer koud kan zijn, hoewel het water aan het opper-
vlak al lekker warm aanvoelt. Vandaar dat ik geen 
enkel risico wou nemen en de dieren dus binnenshuis 
liet wennen aan oppakken en uit de hand voeren. 
Deze tactiek werkte zeer goed, want toen ik de dieren 
uiteindelijk overbracht, gebeurde dat zonder paniek 
en kwamen de dieren meteen uit de hand eten.

Gedrag 
Het meest opvallend is, dat de dieren waar en wan-
neer ze maar kunnen zitten te zonnen, meestal op 
de boomstammen, soms op de rand van de vijver. 
Zelfs als al het glas nog op de kas ligt en eind mei de 
hele dag de zon schijnt weten ze niet van ophouden. 
Temperaturen van 40°C in de schaduw zijn dan niet 
ongewoon. Zodra de zon ’s morgens een gunstige 
plek bereikt zitten de eerste schildpadden daar al 
te zonnen.  Ze wisselen in de loop van de dag van 
plaats, om steeds de meest gunstige plekken te benut-
ten. Als de zon echt verdwenen is zijn alle schildpad-
den in het water.
De dieren zijn duidelijk wat schuwer dan wanneer 
ze binnenshuis zouden worden gehouden, maar 
hierin zijn veel individuele verschillen. Als je naar 
de kas loopt zie je alle hoofden alert omhoog gaan. 
Vervolgens springen de twee meest schuwe dieren 
het water in, na enkele ogenblikken gevolgd door 
het derde dier. De laatste schildpad, een vrouwtje, 
is helemaal niet schuw en blijft meestal zitten tot ik 
een glasplaat verwijder, bijvoorbeeld om ze te voeren. 
Ook dan is dit verschil in schuwheid goed te zien. 
De laatste schildpad is altijd het eerste ter plekke om 
te beginnen te eten, gevolgd door de één na laatste. 
De overige dieren gaan meestal pas eten als ik enige 
afstand neem van de kas. Tot dat moment steken 
ze af en toe hun kop boven water om te 
kijken of ik al weg ben.
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plek goed te vinden.
Verder voer ik twee of drie keer per seizoen waterplan-
ten uit een andere tuinvijver, voornamelijk waterpest. 
Een deel hiervan wordt opgegeten, inclusief de eraan 
hangende slakjes en andere diertjes. Verder voer ik 
eens in de maand een handje meelwormen, die zich 
hebben kunnen voeden met Carmix. Tenslotte voer 
ik onregelmatig ook dingen die ik in de tuin vind, 
zoals wormen en huisjesslakken, of sporadisch een 
kikker die door mijn katten is doodgemaakt.
De voederfrequentie varieert sterk per seizoen. In de 
zomermaanden voer ik bij zonnig weer om de dag 
een hoeveelheid van ongeveer een eetlepel per dier. 
Als het bewolkt is voer ik niet. Ook in de zomer 
krijgen de dieren dus vrij onregelmatig te eten. In 
voor en naseizoen varieert dit van om de twee dagen 
tot één keer per week. Ik houd steeds in gedachten 
dat de dieren goed moeten kunnen opwarmen om 
het eten te kunnen verteren. Vlak voor en na de win-
terslaap probeer ik steeds te kijken of ze al/nog eten 
door bij zonnig weer wat spiering op de waterplanten 
te gooien. Als dat niet verdwijnt haal ik het weg en 
probeer het enige tijd later bij zonnig weer opnieuw 
(voorjaar) of stop met voeren (najaar).

De winterslaap
Tot nu toe overwinteren de dieren steeds zonder 
problemen. Ik probeer steeds bij te houden wanneer 
de dieren voor het eerst in het voorjaar  boven water 
komen en wanneer ze voor het laatst in het najaar 
zichtbaar zijn. Dit is geen waterdichte controle, 
omdat ik niet altijd bij zonnig weer thuis ben om dit 
even te bekijken. Soms bel ik bij gunstig weer vanaf 
mijn werk naar mijn kinderen, die dan even kijken 
of ze al wat zien. Zo tekent zich toch een patroon 
af, de dieren komen tevoorschijn ergens in februari 
en verdwijnen eind oktober (zie tabel 1). Alleen de 
eerste winter verliep wat ongewoon. Op 17 novem-
ber 1998 zag ik de laatste schildpad zonnend. Op 
12 december zag ik nog wat beweging in het water. 
Geheel onverwacht bleek er op 31 december een 
schildpad in de zon te zitten. Mogelijk betrof het hier 
onwennigheid aan de winterslaap. De dieren zijn hun 
hele leven waarschijnlijk nooit geconfronteerd met 
dit fenomeen en het is opmerkelijk dat ze zich toch 
uiteindelijk zo goed hebben weten aan te passen.

Voortplanting
Omdat de dieren een min of meer natuurlijke jaar-
cyclus doormaken, is het niet verwonderlijk dat de 

Roodwang man
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dieren ook pogingen doen zich voort te planten. 
Reeds het tweede jaar, op 22 juni 1999, vond ik twee 
niet begraven eieren op het landgedeelte. Op 28 juni 
bleken er zeven eieren in het zand begraven te zijn. 
Hiervan waren er vier kapot getrapt, de overige zagen 
er niet florissant uit. Verder vond ik op 7 juli nog een 
ei. De eieren zijn niet geïncubeerd. In 2000 is niet 
opgelet of er eieren werden gelegd. Dat bleek wel 
te zijn gebeurd, omdat ik in 2001 de resten hiervan 
vond. Op 28 juni 2001 vond ik een legsel van zes 
eieren, op 8 cm diepte en half onder een flagstone. 
Ik had de dag daarvoor ’s morgens vroeg voor de zon 
scheen, een vrouwtje hard van het landgedeelte naar 
het water zien sprinten. Dit was zeer ongebruikelijk, 
dus ik was hierna alert. Ook de weken hierna werden 
eieren gelegd. Op 22 juli vond ik een legsel van vier 
eieren en op 1 september nog een van drie eieren. Dit 
laatste legsel kan mogelijk al langere tijd in het zand 
hebben gelegen. Eigenlijk vond ik de eieren er geen 
van alle erg florissant uitzien, een beetje gelig en niet 
mooi wit, maar ik besloot dat jaar toch maar eens een 
kweekpoging te wagen. 

Het uitbroeden
De eieren werden begraven in plastic bamibakjes 
gevuld met vochtig zand. De vochtigheid werd in de 
loop van de incubatie op het gevoel op peil gehou-
den door af en toe een beetje water aan het zand 
toe te voegen (op enige afstand van de eieren). De 
eieren werden bebroed in een eenvoudige broedstoof, 
gemaakt van een piepschuimdoos, verwarmd door 
een 25W gloeilamp, terwijl de temperatuur d.m.v. 
een tweetal aquariumthermostaten werd gereguleerd. 
De dubbele uitvoering van de thermostaat is als 
beveiliging tegen haperen van de eerste thermostaat. 
De eerste thermostaat staat afgesteld op 29,5°C, 
indien deze uitvalt neemt de tweede thermostaat de 
beveiliging over. Deze laatste thermostaat staat afge-
steld op 30,5°C. In praktijk hapert deze constructie 
nooit, dus de temperatuur in de broedstoof was 
maximaal 29,5°C. Nu is er bij veel reptielen, en met 
name bij schildpadden, een effect van de broedtem-
peratuur op het uiteindelijke geslacht van de jonge 
dieren (TER BORG 1981). Constante temperaturen 
van 29,5°C leveren uiteindelijk alleen vrouwtjes op. 
Vandaar dat ik na twee weken besloot de temperatuur 
in de broedstoof te laten variëren over het etmaal. Dit 

gebeurde heel simpel, ’s nachts werd de elektriciteit 
d.m.v. een tijdklok uitgeschakeld. De temperatuur 
liep dan langzaam terug tot ongeveer 18°C, tot de 
lamp ‘s morgens weer aanging. De nachtelijke afkoe-
ling duurde ongeveer 11 uur. 
Het eerste jong kwam uit op 15 september, gevolgd 
door jongen op 16, 17 en 19 september. De ove-
rige eieren van dit legsel waren onbevrucht. Van het 
tweede legsel werden er drie jongen geboren op 5 
oktober en 9 oktober (twee jongen). Het laatste ei 
van dit legsel bevatte een al geruime tijd afgestorven 
embryo. 
Het laatste legsel leverde op 27 oktober twee jongen 
op. Het laatste ei was ingevallen en werd na twee 
dagen geopend. Het bevatte een levend, maar nog 
onvolgroeid jong, dat de ingreep niet overleefde.
De eerste twee legsels lieten dus incubatietijden van 
76-83 dagen zien. Het laatste, later gevonden legsel 
week hiervan met 56 dagen sterk af. Vermoedelijk 
heeft een deel van de ontwikkeling dus buiten plaats-
gevonden, uitsluitend op zonnewarmte.

De jongen
Na een aarzelend begin, gedroegen de negen jongen 
zich als normale Roodwangen. Ze aten graag en 
gretig. Ondertussen hebben de meeste hiervan hun 
weg naar anderen gevonden. Drie ervan zijn al vrij 
vroeg overgedragen, de overige zes zijn nog zo lang 
onder mijn hoede gebleven (tot eind 2003), dat hun 
geslacht met enige zekerheid kon worden bepaald. 
Het betreft twee zekere mannen en vier zeer waar-
schijnlijke vrouwen. De variatie in de broedtempera-
tuur heeft dus toch enig effect gehad. 
Drie jongen zijn ondergebracht op mijn werk, 
drie (thans nog twee) verblijven nog bij mij thuis. Pas uitgekomen Roodwang met eitand
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Opvallend is dat alle dieren uit zichzelf in de winter 
minder beginnen te eten. De omstandigheden van 
beide groepen verschillen wel. Op mijn werk heerst 
altijd een vrij stabiele kamertemperatuur, bij mij 
thuis staan de dieren in een onverwarmd souterrain, 
dat vooral ’s winters flink kan afkoelen. Wel is er bij 
beide groepen een jaarlijkse daglengtevariatie, zodat 
dit waarschijnlijk de drijvende kracht is achter hun 
verminderde eetlust.

Conclusie
Roodwangschildpadden zijn zeer goed onder semi-
natuurlijke omstandigheden buiten te houden. Ik 
denk dat extra beschutting in de vorm van een kas 
hierbij veel goed doet. Kennelijk zijn de hierdoor 
ontstane hogere temperaturen en langere jaarlijkse 
activiteitsperiode stimulerend genoeg om onder deze 
omstandigheden voortplanting mogelijk te maken.

Several years of experience with the hibernation of Red-eared sliders 
(Trachemys scripta elegans) in a pond in a greenhouse
Red-eared sliders can survive outside year in year out in the Netherlands, but the climate is strictly 
speaking too cold, with short, cold and rainy summers. Giving them some cover by using a greenhouse 
enhances their well-being notably. Temperatures rise to higher levels than normally and reach a high 
enough level for the animals to stay active for a longer part of the year.
A pond of 2,8x1,1x0,6 m (lxwxh) was covered with a small greenhouse of 4,0x1,75x0,6 m (lxwxh). Two 
adult males and two adult females were housed in the pond in the summer of 1998. Until now they 
have survived very well. The animals are basking whenever the sun is shining, even when temperatures in 
the shade reach 40°C. Depending on the weather usually the animals are last seen basking at the end of 
October. They start again after hibernation during February. The animals are fed cat-food and smelt every 
other day during the summer, once a month mealworms that are fed “carmix” (vitamin/mineral supple-
ment). The frequency of feeding is considerably lower at the beginning and the end of the season.
Starting in 1999 the females produced eggs in the summer. In 2001 the eggs of that year were incubated. 
Thirteen eggs of three clutches were incubated at temperatures varying from 18°C in the night to 29,5°C 
during the day. This variation was necessary to produce animals of both sexes in the offspring. Seven eggs 
hatched after 76-83 days, two after 56 days. These last animals were from a clutch that was found in 
September and had probably laid there for some time, so they were already partly incubated.
It is concluded, that Red-eared sliders can survive and breed under these conditions, so it offers an alter-
native method for keeping these animals in a responsible way.
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Shelfordella tartara is voor veel soorten ter-

rariumdieren een zeer geschikt voedseldier, 

maar is helaas bij tamelijk weinig terrarium-

houders bekend.
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Foto van de auteur

Afgelopen zomer kocht ik op een reptielenbeurs 
een bakje met een flinke hoeveelheid relatief 
kleine kakkerlakken met de naam Shelfordella 

tartara, die werden aangeprezen als geschikt voer 
voor allerlei terrariumdieren. Deze soort is nog maar 
bij weinig mensen bekend. Ten onrechte, want het 
blijkt inderdaad dat kleinere hagedissen, zoals ano-
lissen, Phelsuma’s en gekko’s, maar ook amfibieën 
zoals vuurbuikpadjes, deze dieren graag eten. Dit zal 
vooral liggen aan het feit dat de dieren niet zo hard 
gepantserd zijn als veel andere tropische kakkerlak-
ken. Bovendien hebben ze een snelle, “nerveuze” 
manier van lopen, waar de terrariumdieren heel fel 
op reageren. Een nadeel is wel dat de dieren, zoals 
alle kakkerlakken, heel lichtschuw zijn en de neiging 
hebben om zich snel in donkere (en zo nauw moge-
lijke) hoekjes te verstoppen. Daarom is het handig 
zo te voeren dat de hagedissen er meteen bij zijn en 
de kakkerlakken geen ontsnapkans krijgen. Maar dat 
geldt bij krekels natuurlijk net zo. 
De dieren worden ongeveer drie centimeter lang; ik 
gebruik voor mijn (kleine) terrariumdieren vooral de 
halfwas exemplaren. De mannetjes zijn (na de laatste 
vervelling) gevleugeld, de vrouwtjes niet. Ik weet 
trouwens niet of ze kunnen vliegen, maar ik heb ze 
nooit ook maar een poging zien doen. Ze kunnen 
echter, zoals gezegd, wel bijzonder hard lopen.

Huisvesting
Deze kakkerlak is gemakkelijk te houden en vermeer-
deren. Ze moeten gehuisvest worden in bakken met 
gladde wanden en zeer goed sluitende deksels. Ze 
kunnen gelukkig niet tegen gladde wanden op lopen, 
wat het bewaren gemakkelijker maakt. Ik gebruik 
turf als bodemsubstraat en eikartonnetjes om het 
loopoppervlak te vergroten. Een bodemsubstraat is 
voor de dieren niet echt nodig, maar ik gebruik een 
bodemverwarming en het substraat voorkomt dat het 
de dieren eventueel toch “te heet onder de voeten” 
wordt. Het voedsel bestaat uit havermout, katten-
brokjes, (droog) visvoer en fruit, bij voorkeur appel. 
Kannibalisme komt alleen voor als er te weinig wordt 
gevoerd. Als er echter voldoende voedsel is, kunnen 
er zeker 15 volwassen dieren in een bakje van 20 bij 
20. De luchtvochtigheid is vrij hoog, namelijk 60-
70%. Dit ook met het oog op de bodemverwarming; 
de dieren kunnen op zich in een normaal, “droog” 
klimaat leven. In een dergelijke warme en vochtige 
omgeving kunnen schimmel en ongedierte zich snel 
ontwikkelen; het is belangrijk om de bak geregeld te 
verschonen. De dieren kunnen bij kamertemperatuur 
bewaard worden, maar ze groeien en kweken goed 
bij 28-32ºC. Dan ontwikkelen ze zich in ongeveer 
acht tot tien weken van pasgeboren larve tot volwas-
sen dier.

Shelfordella tartara
Een ondergewaardeerde kakkerlak

Shelfordella tartara, paartje met eicocon
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Vermeerdering
De vrouwtjes leggen meestal met tussenpozen van 
enkele dagen zes worstvormige eipakketten op een 
beschutte plaats, meestal onder of in een eikarton. 
Na enkele weken komen er tien tot twintig jonge 
kakkerlakjes uit, ongeveer 2 mm groot. De eipak-
ketten kunnen bij de ouders gelaten worden, maar 
het gevaar van kannibalisme is ook hier natuurlijk 
aanwezig. Overigens kunnen de kakkerlakken bij 
ontsnapping wel langere tijd in de woning in leven 
blijven, maar ze zijn vrijwel zeker niet in staat zich 
voort te planten. 

Conclusie
Al met al is deze kakkerlak, denk ik, een leuke afwis-
seling in het menu van hagedissen of amfibieën. 
Ze kunnen natuurlijk ook aan geleedpotigen zoals 
spinnen, schorpioenen of bidsprinkhanen gegeven 
worden. Ik zou zeggen: probeer het gewoon eens. 
Mocht iemand nog tips over of ervaringen met deze 
kakkerlakken hebben, dan houd ik mij van harte 
aanbevolen.

Met dank aan Michael Broekman.

Shelfordella tartara, 
an unappreciated cockroach

The author describes a not yet well-known cock-
roach, that can be used to feed small reptiles and 
amphibians. Most of these animals like them, but 
the insects tend to hide from light, so it is recom-
mended to feed them in a controlled way. They 
grow up to 3 cm. Adult males have wings, but up 
till now the author hasn’t seen that they use them 
for flying. They can be bred in containers with 
smooth sides and a well-fitting lid. The bottom 
is covered with peat-dust and is heated with a 
heating-cable. Humidity inside the container 60-
70%. The containers should be cleaned frequently. 
Their food consists of rolled oats, dry cat-food, 
fish-food and apple. They should be fed plentiful, 
to avoid cannibalism. In a container of 20x20 cm 
fifteen adults can be housed. At a temperature of 
28-32°C they breed very well. Females produce 
every few days six egg-capsules. After a few weeks 
from each of them ten to twenty 2 mm juveniles 
will hatch. After eight to ten weeks they are full-
grown.

SUMMARY

Op een avond begin november ontdekte ik 
plotseling een vlinder die op het elektrici-
teitsdraad zat waaraan in onze woonkamer 

een lamp hangt. Eerst veronderstelde ik dat het een 
inheemse soort was want toevallig had ik dezelfde dag 
in huis een heuse dagpauwoog aangetroffen. Maar 
enig onderzoek leerde dat het ging om een vrouwtje 
van Gonimbrasia thyrrea, een Afrikaanse vlindersoort. 
Met deze vlinder heb ik enkele jaren terug in een ter-
rarium gekweekt. Een van de poppen zag er indertijd 
zo slecht uit dat ik daar niets meer van verwachtte. 
En voor de aarigheid werd die op een plankje in de 
woonkamer gelegd temidden van wat andere natuur-
lijke curiositeiten als bijzondere schelpen, (lege) 
eitjes, enz. 
En wat bleek? Na zeker twee jaar op dat plankje te 
hebben gelegen, onderhevig aan behoorlijke tem-

peratuurschommelingen (zomers kan het daar met 
de zon erop heel warm worden), is deze vlinder dus 
alsnog te voorschijn gekomen. We vonden de pop in 
tweeën gebroken…. Wie had dat gedacht?

Gonimbrasia thyrrea

Hoe een Afrikaanse vlinder voor 
verrassingen kan zorgen….

Tekst en foto: Wim Kuitems
Noorderpad 52, 1674 NT Opperdoes
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