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lnhoudso 
Herpetologische waarnemingen op Madagascar - deel 1 

Piet van Beest 48 

In het eerste deel van een op zijn minst driedelige serie over 

Madagascar neemt de auteur ons mee vanaf de hoofdstad 

Antananarivo naar het natuurgebied Ranomafana. We komen een 

groot aantal reptielen en amfibieën tegen, maar leren tevens veel 

over het eiland, de mensen en de plantenwereld aldaar. 

liolaemus tenius - Ervaringen met prachtaardleguaantjes 

Maarten de Ruiter 56 

Een aantal jaren geleden zag je de aardleguaantjes (Liolaemus) 

regelmatig in de handel, tegenwoordig nog nauwelijks. De auteur 

bespreekt het houden van de fraai gekleurde soort Liolaemus tenius 

in het terrarium en de kweekresultaten die hij met de dieren heeft 

behaald. 

Anolis krugi - Een kleine grasanolis van Puerto Rico Yann 

Horstink 60 

Zowel de leefwijze van Anolis krugi in het wild als het houden van 

de soort in het terrarium wordt beschreven in dit artikel, dat fraai 

wordt geïllustreerd met foto's uit de natuurlijke leefomgeving in 

Puerto Rico (de laatste verscheen, een uur na de opname, nog tij

dens het opmaken in onze mailbox) en in gevangenschap. 

Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier (5) 

A.A. Verveen 66 

Nauwkeurige bestudering van het eetgedrag van de Boa constrictor 

in gevangenschap en het nauwgezet vastleggen van alle gegevens lig

gen ten grondslag aan dit vijfde deeluit de serie, met als ondertitel 

'Eetgedrag: slagfelheid, kopzoeken, eetsnelheid.' 

Zeeschildpadden in Suriname - De lederschildpad als 'flag-

ship species' Maarlje Hilterman en Edo Goverse 78 

Sinds 2003 huisvest het Nederlands Comité voor IUCN een 

monitoringsproject voor lederschildpadden in Suriname. Hoe met 

zogenaamde PIT- tags populatiegrootte en andere ontwikkelingen in 

het oog worden gehouden leest u in dit boeiende verslag. 
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D
e unieke natuur van Madagaskar heeft mij 
altijd geboeid. H et heeft lang geduurd tot 
ik financieel in staat was verre reizen te gaan 

maken, maar toen het eenmaal zover was bleek het 

eiland mijn stoutste verwachtingen te overtreffen. 
Inmiddels ben ik zo gefascineerd geraakt, dat ik op 
het moment van het verschijnen van dit artikel mijn 
derde reis aan het voorbereiden ben. 

Geografie en klimaat 
Met een totale oppervlakte van 587.041 km2 is 
Madagaskar het op vier na grootste eiland ter wereld. 
Van noord naar zuid is het eiland 1.580 km lang en 
van oost naar west op het breedste gedeelte 570 km. 
H iermee is het even grootals Frankrijken België samen. 
Madagaskar ligt 400 km ten oosten van Mrika 
voor de kust van Mozambique op het zuide
lijk halfrond. Ongeveer 140 miljoen jaar gele
den ontstond Madagaskar toen het superconti
nent Gondwanaland uiteenviel in Mrika, Zuid
Amerika, Antarctica, Australië, India en Madagaskar. 

Het oostelijke deel van centraal Madagaskar bestaat 
uit een bergketen, die van noord naar zuid loopt. De 
hoogste berg, de Maromokotro is 2.876 meter hoog. 
Deze bergketen is verantwoordelijk voor de verschei
denheid aan klimaten, die het eiland bezit. 
Het centrale plateau, waar zich ook de hoofdstad 
Antananarivo bevindt, heeft een aangenaam kli
maat, met een duidelijke regentijd van december tot 
april. 's Zomers bedraagt de dagtemperanmr hier 
ongeveer 25°C en 's nachts koelt het af naar 15°C. 
In de winter kan het vooral 's nachts gemeen koud 

zijn en perioden met nachtvorst zijn geen zeldzaam-

Het eerste gedeelte van de reis gaat 
zuidwaarts vanaf de hoofdstad 
Antananarivo. In deze uitgave 
begeleiden we de auteur tot 
Ranomafana, in het vol
gende nummer trekken 
we verder naar het 
zuidwesten. Deel3 
beschrijft de herpetolo
gische waarnemingen 
in het noorden. 

heid. Het verschil tussen de dag- en nachttempera
tuur bedraagt het hele jaar door gemiddeld 15°C. 
De hellingen van de oostkant dalen af richting 
Indische oceaan en zijn het meest vochtige deel van 
het eiland. Oorspronkelijk was dit allemaal regen
woud. De oostkust is het hele jaar door heet en 
vochtig. Jaarlijks valt er 3.000 tot 3.500 mm regen. 
Er is een regentijd, waarin eenvoudig nog meer regen 
dan normaal valt. H et westen bevindt zich in de 

regenschaduw van het centrale hoogland en hier is 
het klimaat warm en droog. Naar mate men naar het 
zuiden gaat wordt het klimaat droger en warmer. In 
het uiterste zuidwesten valt nog maar 50 mm regen 
per jaar, soms regent het jaren aaneen helemaal niet. 

Flora en fauna 
Door de langdurige isolatie hebben flora en fauna 
zich onafhankelijk van de rest van de wereld kunnen 
ontwikkelen. Meer dan 75 procent van het aan
wezige leven is endemisch (uniek voor het eiland). 

Grote roofdieren en de moderne primaten, afge
zien van recentelijk de mens, hebben het eiland 
nooit bereikt. Het grootste roofdier op Madagaskar 
is de Nijlkrokodil (Crocodylus niloticus). Hoewel 

Madagaskar slechts 400 km van de kust van het 
Mrikaanse continent verwijderd ligt, zijn de meeste 
reptielen en amfibieën meer verwant met de fauna 
van Zuid-Amerika. De enige logische verklaring hier
voor ligt in de gemeenschappelijke oorsprong. 
Tot nu toe zijn er zo'n 250 soorten amfibieën en 
290 soorten reptielen beschreven. Vooral in de jaren 
negentig van de vorige eeuw zijn er tientallen nieuwe 
soorten ontdekt en nog steeds worden er nieuwe 
soorten gevonden. Van veel soorten kennen we alleen 
de naam en weten niets van de levenswijze. Van de 
meeste amfibieën is alleen de volwassen fase bekend, 

hoe de eieren en de larven er uitzien is nog een raadsel. 
Veel literatuur over de flora en fauna is er nog niet. 
Tijdens onze reis hebben wij voor de determinatie 
van de reptielen en amfibieën gebruik gemaakt 
van "A fieldguide to the Amphibians and Reptiles 
of Madagascar, second edition" (GLAw & VENCES, 

1994). Een aantal twijfelgevallen en niet determi
neerbare dieren zijn op basis van de dia's door Dr. 
Frank Glaw na terugkomst alsnog gedetermineerd. 

Dereis 
Slechts enkele reisorganisaties wagen zich aan het 
organiseren van groepsreizen naar Madagaskar. 
Aangezien mijn vriendin Margriet Hartman en ik 
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onze route en ons tempo van reizen zelf wilden 
bepalen, zagen we af van deelname aan een groeps
reis. Wij vonden in Tsara Travel te Groningen een 
reisorganisatie die in staat was onze wensen om te 
zetten in een voor ons tweeën op maat gemaakte 
reis. Het was voor ons noodzakelijk de reis te laten 
organiseren. De infrastructuur op het eiland is zeer 
slecht, er zijn slechts twee geasfalteerde wegen, van 
de hoofdstad Antananarivo naar Toleara en naar 

de havenstad Toamasina. Binnenlandse vluchten 
zijn beperkt beschikbaar, altijd overvol en vroeg
tijdige reserveringen zijn noodzakelijk. En aan
gezien wij niet meer dan één maand tot onze 
beschikking had den, is een vlucht naar het eiland 
boeken en ter p lekke iets organiseren geen optie, 
dat zou veel te veel kostbare tijd in beslag nemen. 
Onze reis bestond lÛt twee delen, ten eerste een rede
lijk toeristische route met 4WD van Antananarivo 
naar Toliara, onderweg verblijvend in de natuurpar
ken Ranomafana, lsalo en Beza-Mahafaly en eindi
gend in Toliara voor de vlucht naar Maroansetra in 
het noordoosten, waar we twee dagen verblijven op 
het eiland Nosy Mangabe en aansllûtend kamperen 
op het schiereilan d Masoala, het laatste grote aaneen
gesloten stuk ongerept regenwoud dat Madagaskar 
nog bezit. 

NATUURGEBIEDEN IN SOORTEN 

Madagaskar kent verschillende typen beschermde 
natuurgebieden. 
1. Strict Nature Reserves, voor de bescherming van 
ecosystemen en alleen toegankelijk voor weten
schappelijk onderzoek 
2. National Parr:s, voor de bescherming van ecosy
stemen en bijzondere landschappen, bezoek door 
toeristen mogelijk met een vergunning en onder 

begeleiding van een gids. 
3. Special Reserves, voor de bescherming van eco
systemen en bedreigde diersoorten. Sommige zijn 
net als de National Parcs toegankelijk met ver
gunning, andere gesloten voor wetenschappelijk 
onderzoek. 
4. Private Reserves, waardevolle ecosystemen in 
handen van particulieren. Toegankelijk tegen beta
ling. 
Het management van de Strict Narure Reserves, 
N ational Parcs en Special Reserves is in handen van 
de organisatie ANGAP. Deze verstrekt de vergun
ningen, geeft informatie, houdt toezicht en leidt de 
gidsen op. De inkomsten worden gedeeld met de 
lokale bevalkin . 
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Antananarivo - Antsirabe 
Na een comfortabele nachtvlucht op 11 april 2001 
van Parijs naar Antananarivo met Air Madagascar 
stond onze gids, die ons de gehele reis zou bege
leiden reeds op ons te wachten. In verband met 
ons slechte Frans, hadden wij om een Engelstalige 
gids verzocht. Aan de scherpe ogen van deze 
Solofoniray Razafimahazo, roepnaam Solofo, 
(spreek uit Soeloef) hebben wij heel veel waar

nemingen van reptielen en amfibieën te danken. 
Na aankomst laten we de hoofdstad meteen 
achter ons en vertrekken met de 4WD richting 
Ranomafana, plusminus 400 km naar het zuidoosten. 
April betekent in Madagaskar herfst en het einde van 
de regentijd. De regentijd valt in de zomermaanden 
december t/m maart. De gemiddelde temperatuur 
van Antananarivo en omgeving is in de zomer 21 •c 
en in de winter 14•C. In het centrale hoogland kan 
het 's winters gemeen koud worden en komt er vooral 

's nachts regelmatig vorst voor. 
Wij rijden op een hoogte van 1.200 tot 1.400 
meter door een gebied met kale zwaar geërodeerde 
heuvels. In de dalen bevinden zich overal rijstveld
jes. Onderweg miezert het regelmatig. Tijdens een 

Volwassen Calumma brevicornis man 

plaspauze zoeken we de struiken langs de weg af en 
vinden vrijwel direct een Tapijtkameleon, Furcifer 
!ateralis. Een volwassen mannetje. Al gauw komt 
Solofo met een tweede exemplaar. De confrontatie 
russen beide dieren leidt direct tot een paring. F 
lateralis heeft een maximale lengte van 25 cm en is 
heel variabel van kleur. Deze kameleon heeft een wijd 
verspreidingsgebied, de grootste dichtheden bevin
den zich op het centrale hoogland, maar ze worden 

ook gevonden aan de noordoost- en de zuidwest kust. 
Op de bladeren van een kruidachtige plant 
vinden we een slapende Heterixalis betsi
leo, een groen boomkikkertje van 2,5 cm met 
oranje poten en twee gele dorsolaterale strepen. 
Wij overnachten in Antsirabe, 170 km ten zuiden 
van Antananarivo. Op de muren van de hotelkamer 
bevindt zich een paartje Lygodactylus sp. Madagaskar 
kent zeventien soorten Lygodactylus, die moeilijk uit 
elkaar te houden zijn. Het zijn kleine, meestal bruine, 
dagactieve gekko's. 

Ranomafana 
Om Ranomafana te bereiken moeten we de hoofd
weg verlaten. Over een bar slecht pad met kuilen en 

52 • LACERTA maart-april 2004 



stenen dalen we af richting Indische oceaan. Over de 
ongeveer 35 km doen we 2,5 uur. Het narionale park 
Ranomafana bestaat uit 41.600 hectare montaan 
regenwoud en dankt zijn bestaan aan de ontdekking 

MADAGASKAR GASTRONOMISCH 

De maaltijden in Madagaskar bestaan altijd uit 
rijst met iets erbij, een klein beetje vlees of vis, 
war kruiden of groente. Alleen in de hoofdstad 
Antananarivo en een paar grore steden op het 
centrale hoogland is het mogelijk om brood of 
croissants bij her ontbijt re bestellen. Maaltijden 
zoals wij gewend zijn, ontbijt, lunch en diner kent 
men eigenlijk n iet. Buiten her centrale hoogland 
zijn de meeste Malgassiers al blij meréén maaltijd 
per dag, vaak alleen wat rijsL Madagaskar is één 
van de armste landen ter wereld en jaarlijks sterven 
hier nog mensen de hongerdood. 
De weinige restaurants die er zijn hebben duidelijk 
nog Franse invloeden en er ligt vaak een echte 
menukaart op tafel met uitgebreide keuzemoge
lijkheden. Pas als de bestelling wordt gedaan komt 
de aap uit de mouw, vandaag alleen kip met rijst, 
mijnheer. 

Ca/umma nasura 

in 1985 van een nieuwe lemur, Hapaümurauretu, de 
Gouden Bamboelemur. Het nationale park bevindt 
zich op een hoogte tussen 800 en 1200 meter. Het is 
er altijd vochtig, in de regenrijd regent her er gewoon 
langer en harder dan in de droge tijd. Tijdens ons ver
blijf van drie dagen begon her 's ochtends om l 0.30 
uur re regenen rot plusminus 22.00 uur, waarna het 
droog werd ror de volgende ochtend. De tempera
ruur is overdag ongeveer 25°C en 's nachts koelt her 
af tot ongeveer l4°C. In de winter (juni - augus
tus) kan een enkele keer nachtvorst voorkomen. 
Onze eerste middagwandeling, uiteraard in de regen, 
maken we in her gedeelte war Talarakely wordt 
genoemd. Her is her bij toeristen populairste deel 
van her park. Bij de parkingang 011rmoeten we 
Fidi, onze lokale gids. Hij is specialist op her gebied 
van reptielen en amfibieën. In een boom bij her 
informatiebord zit op een van de lage rakken een 
gigantische Kord1oornkamdeon (Calummtt b"vicor
nis) man. Dit is geen toeval, de gidsen vangen 
vaak spectaculaire dieren uit her woud en plaatsen 
die bij de ingang. Teleurgesrelde groepen toeristen, 
die tijdens hun gesramp door het bos niets heb
ben gezien, kunnen toch kennis maken met een 
indrukwekkende bewoner. Dit heeft uiteraard ook 
een positieve invloed op de hoogte van de fooien. 
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Furcifer balteatus 

Het pad naar het eigenlijke park daalt af naar een 
bruggetje over een riviertje. De hellingen zijn dicht 
bedekt met secondaire begroeiing, waaronder veel 
planten lLÎt de gernberfamilie. Tussen deze begroeiing 
vindt onze gids Calumma nasuta, een kleine kame
leon, niet groter dan 10 cm TL (totale lengte) met 
een naar verhouding idioot grote rostrale appendix 
(neusuitsteeksel) . 

Tijdens onze wandeling wordt Fidi getipt door een 
andere gids dat midden in het bos op een tak boven 
een riviertje een kameleon, Ful"cijer balteatus zit. Het 
blijkt een fors mannelijk exemplaar van ongeveer 35 

800PHIS 

HetgeslachtBoophidsendernisch voor Madagaskar. 
Het behoort tot de familie R~NIDAE, subfamilie 
RHAcoPHORINAE. Op dit moment zijn 37 soor
ten beschreven . Vrijwel alle Boophis-soorten zijn 
boomkikkers, nachtactief en zetten de eieren in 

open water af. Ze zijn gebonden aan de mon
tane regenwouden, in de kustbossen leven slechts 
enkele Boophis-soorten. In het door de mensen 
geschapen cultuurlandschap voelen ze zich niet 
thuis en wordt hun plaats ingenomen door het 
genus Heterixaiis. 

cm. F balteatus is herkenbaar aan de dubbele rosteale 

appendix en een wirte diagonale lijn over de flank. 
Na het avondeten lopen we dezelfde route nogrnaals 
in het donker en uiteraard weer in de regen. In de 
secondaire begroeiing naast het pad vinden we nu 
Uroplatus phantasticus. Fidi vertelt dat deze bizarre 
gekko's overdag op de stammetjes van de planten vlak 
boven de grond met de kop naar beneden slapen en 
dan nauwelijks te vinden zijn. 
Het doel van de avondwandeling is de top van de 
heuvel Belle Vue, waar een groep veel te vette civet

katten, Fossa fossana, zich laten voeren door de toe
risten. Op de terugweg worden we begeleid door kik
kerkoren. Het geluid komt ondermeer uit langs een 
riviertje groeiende Pandanus sp., in Nederland ook 
wel schroefpalm genoemd, hoewel het helemaal geen 
palm is. In deze planten bevindt zich in de bladoksel 
veel ruimte en er staat vaak water in. Bij voorzichtige 
inspectie, de bladranden zijn net een zaag, vinden we 
de veroorzaker, Boophis viridis, een groene boomkik
ker van 3 cm groot. 
De volgende dag gaan we met Fidi en Solofo en de auto 
naar een ander deel van het park, Vohiparara. Dit deel 
wordt minder bezocht en is volgens Fidi pas enkele 
jaren toegankelijk voor toeristen. Voor die tijd werd 
er wetenschappelijk onderzoek verricht. Vohiparara 
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is minder heuvelachtig en de paden zijn er glibberig. 
In de schroefpalmen langs een stroompje treffen 
we twee soorten kikkers aan. Mantidactylus libe1· en 

Mantidactylus pulcher. Beide zijn ldeine, 2,5 tot 3 cm 
grote boombewenende kikkertjes. 
De schroefpalmen blijken ook te worden bewoond 
door Pheisurna Lineata. Op de bosbodem, tussen 
het dode blad vinden we nog twee andere soorten 
kikkers, Mantidactylus asper en Agiyptodactylus rnada
gascariensis, een nauwe verwant aan Mantidactyius. 
Aglyptodactylus is een monotypisch genus, een genus 
met slechts één vertegenwoordiger en komt in alle 
primaire en secundaire regenwouden op Madagaskar 
voor. Op het eerste gezicht lijken ze op onze bruine 
kikker. Dat geldt ook voor veel Mantidactylus-soor
ten en waarschijnlijk is dat de reden dat dit geslacht 
in tegenstelling rot Mantel/a nooit populair in de 
terrariumwereld is geworden. 
Fidi weet een plek waar een grote populatie Mantei/a 
rnadagascariensis te vinden is. Op de weg er naar 
toe passeren we een ijzeren brug en vinden op de 
brugletming de Pauwoogdaggekko, Phelsurna quadri
ocel!ata quad1·ioceilata. Op de plek van de Mantella's 
gekomen, een rommelige helling begroeit met gras, 
bamboe en stekelige stnûken zoeken we met zijn 
allen een uur lang de hele helling af. Geen enkele 
Mantei/a te vinden. Hebben de kikkertjes zich ver
stopt of zijn ze allemaal weggevangen? Af. rnadagas
cariensis wordt natuurlijk wel in grote hoeveelheden 
geëxporteerd. 
Teleurgesteld gaan we weer terug. Ons humeur 
komt weer helemaal terug als we op de stnû
ken Dichaetantera cordifo!a, een plant uit de fami
lie der MELASTOMATACE.AE, de Giraffenekkevers 

Tracheiophorus giraffa vinden. Kleine rood en zwart 
geldeurde kevertjes, waarvan de mannetjes een nek 

Mantidactylus liber op pandanusblad 

MANT/DACTYLUS 

Het geslacht Mantidactylus is endemisch voor 
Madagaskar en zo divers dat een onderverdeling 
in subgenera noodzakelijk is gebleken. Er zijn 60 
soorten in 12 subgenera bekend. A1antidactyius 
behoort samen met het bekendere genus Mantel/a 
tot de familie RANIDAE, subfamilie MANTEUINAE. 

De overeenkomsten zijn dat ze vrijwel allemaal 
dagactief zijn en de eieren op het land afZetten, 

nooit in water. Van de meeste soorten is weinig 
tot niets bekend over de voortplanting. Men ver
moedt dat veel soorten de ontwikkeling tot ltet 
volwassen stadium in zijn gelteel in de eiklomp 
doormaken. Ze hebben een levenswijze en uiter
lijk dat veel overeenkomt met dat van het genus 
Eleuterodactyius, de fluitkikkers van de nieuwe 
wereld. 

hebben die wel drie maal de lichaamslengte bedraagt. 
In het midden van de nek bevindt zich een soort 

scharnier. De kevers zijn geheel afuankelijk van die 
ene soort plant. Zowel de volwassen kevers als de 
larven eten de bladeren en de eieren worden in een 

omgeknikt blad gelegd. 
De volgende ochtend gaan we naar de ingang van 
het park om afscheid van Fidi te nemen. Onze 
volgende bestemming is het nationale park Isalo. 
Op het moment van afscheid breekt zowaar de 
zon door. Oireet zien we in de nog Ideesnatte 
berm op de zonnige plekjes Zonasaurus ornatus, een 
hagedis uit de familie van de schildhagedissen, de 
GERRHOSAURIDAE, te voorschijn komen. Een paar 
meter verder verschijm het skinkje Mabuya boettgeri. 

In deel2 zetten we onze reis in zuidelijke richting voort. 
Daarbij wordt ook de literatuur vermeld. 

A summary will be presentedat the end of part 2. 

De giraffenekkever, Trachelophorus giraffa 
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L1 
0 ok de terrariumwereld ontkomt niet aan 

trends. Na een korte periode van grote popu
lariteit raken sommige soorten weer uit de 

gratie. Vaak ligt de oorzaak hiervan in de handel. Als 
het mogelijk wordt uit een bepaald land, dat jaren
lang de grens gesloten had voor export, weer dieren 
te importeren, verschijnen talrijke 'onbekende' soor

ten in de winkel. Ook de aardleguaantjes (geslacht 
Lio1aemus ) zijn enige tijd een dergelijke trend 
geweest. Tegenwoordig ziet men ze nog nauwelijks. 
Vooral het Prachtaardleguaantje, Liolaemus tenuis, 
maar ook vele anders soorten uit deze familie werden 

geregeld door Nederlandse en Duitse handelaren 
aangeboden. Ook werden er soms soorten onder 
fantasienamen aangeboden, zoals Liolaemus 'altist
mus ', Liolaemus 'monticolalliarius ' en Liolaemus 
'multiformis '. Kweekresultaten kwamen zelden voor 

en zijn mij alleen bekend met de Prachtaardleguaan. 
Dit zowel in het toenmalige Oost- als ook West
Duitsland (eigen observatie, FRENZEL 1987, 1988). 

Het geslacht Liolaemus 
De aardleguaantjes van het geslacht Liolaemus 
behoren tot de familie !GUANIDAE en de subfamilie 
TROPIDURINAE. Het zijn dus leguaanachtigen. Er 
zijn ongeveer 1 )0 soorten beschreven. Het versprei
dingsgebied ligt in Zuid Amerika, voornamelijk in 
Chili. Hier wordt het merendeel van de tot nu toe 

bekende soorten gevonden. Ze leven voornamelijk 
in de droge, open gebieden. Ook zijn er wel soorten 
die in licht vochtige bergwouden leven. Liolaemus 
multifotmis wordt in het Andesgebergte zelfs tot op 

(DUM~RIL & BIBRON 1837) 

een hoogte van 5000m gevonden. De meeste soorten 
zijn eierleggend. Vooral de soorten die op grotere 
hoogte voorkomen zijn levendbarend. De dieren 
leven over het algemeen van insecten, af en toe wordt 

plantaardig voedsel gegeten. Liolaemus tenuis komt 
uitsluitend voor in Chili. Hier bewoont het dier ver

schillende droge biotopen. Het zijn dieren die zich 
goed aanpassen aan de omstandigheden. Ook heb
ben ze zich al als cultuurvolger ontpopt. Er is een vrij 
grote populatie in Santiago, de hoofdstad van Chili, 
waar ze in nûnen, parken en op muren leven. 

Beschrijving 
Liolaemus tenuis is een vrij kleine kleurrijke hage
dis. Volgroeid meten ze tussen de 15 en 18 cm (totale 
lengte) . De mannetjes zijn erg kleurrijk. De voorste 
helft van het bovenlichaam is zwart en groen gevlekt, 
wat overgaat naar geel en zwart gevlekt richting de 
flanken. Ongeveer halverwege het lichaam tot aan 
de achterpoten en het puntje van de staart zijn de 
dieren helder licht- en donkerblauw gekleurd. Ook 
het blauwe deel van de mannetjes is zwart gevlekt. 
De vrouwtjes zijn ook fraai gekleurd, zij het veel 
minder intensief, en de groene kleur domineert bij 
de vrouwtjes. De schubstructuur is heel fijn, waar
door de dieren heel 'zacht' aanvoelen. 

Het terrarium 
In 1986 kon ik bij een Nederlandse importeur vier 
exemplaren Liolaemus tenuis aanschaffen. De die
ren verluûsden met mij mee naar West-Duitsland, 

waar ik indertijd woonde en werkte. De dieren 
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werden ondergebracht in een terrarium met de afme
tingen van 70x50x50 cm (lxbxh). Op de bodem van 
het terrarium heb ik een laag bosgrond aangebracht 
met daaroverheen een dikke laag eikenbladeren. 
Tegen de achterwand van het terrarium was een 
kalksteen gezet. Met een beitel heb ik in deze steen 
verscheidene nissen en holen gemaakt. Enkele dunne 
klimtakken van berkenbomen maakte de inrichting 
kompleet. Een gloeilamp zorgde overdag voor een 
temperatuur van w 'n 30°C en 's nachts als de lamp 
uitging daalde de temperatuur tot w ' n 21 °C. 

Verzorging 
Ik voerde mijn dieren hoofdzakelijk met krekels en 
meel- en buffalowormen. Ik kon deze voedseldieren 
van mijn werk meenemen, daar ik destijds in een 
dierentuin werkte. Ook spinnen, pissebedden en oor
wormen, die ik geregeld tegenkwam en ving, verdwe
nen in het terrarium en werden gegeten. Een plastic 
deksel van een glazen pot diende als drinkbakje. Ik 
heb de hagedissen zelden zien drinken. Ik sproeide de 
dieren om de dag; dit stelden ze zeer op prijs. 

Kweek 
Als gevolg van onderlinge agressie zag ik mij na korte 
tijd genoodzaakt twee dieren in een ander, identiek 
terrarium onder te brengen. Ondanks het feit dat de 
dieren gezond oogden, gebeurde er op het gebied van 
de voortplanting niets. Na enkele maanden stie1f een 
van de dieren. Een nieuwe poging het overge
bleven dier bij de andere twee te zetten 
mislukte. 

FRENZEL P.,1987. Erfolgreiche Erstnacbzucht von 
Liolaemus tenuis, einem selten gepflegten 
Erdleguan aus Chili. Sauria 9 (1): 9 - 12. 

FRENZEL P., 1988. Erfolgreiche Ersmachzucht von 
Liolaemus tenuis - einem selten gepflegter 
Erdleguan aus Chili. Elaphe 10 (1): 2-4. 

MuoOE P., 1993. De Groene Aardleguaan (Lio
laemus tenuis) en enkele opmerkingen over 
andere Liolaemus soorten uit Chili. Lacerta 51: 
121-125. 

MuooE P., 1996. Aardleguaantjes: Liolaemus. 
In: H. in den Bosch (red.), 1996. Reptielen 
en Amfibieën. Beginnersgids. Jubileumuitgave 
Lacerta: 29-31. 

Korte tijd nadat ook een tweede legtlaantje stierf 
kwam ik in kontact met de heer FLORJAN ScHMIDT, 
een jonge terrariumliefhebber die zeer in aardlegu
aantjes géinteresseerd was. Hij beschikte echter over 
betrekkelijk weinig kennis van deze dieren. Hij had 
een groepje van zes exemplaren die hij samen met 
enkele Roodkeelanolissen (Anolis carolinensis) in 
een soort regenwoudterrarium hield. Nadat ik hem 
verrelde dat deze aardleguaantjes uit de vrij droge 
gebieden van Chili afkomstig waren, richtte hij een 
speciaalterrarium van 1 00x50x 100 cm (lxbxh) voor 
ze in waarvan de achterwand als een rotswand werd 
gedecoreerd. Op de bodem bracht hij een laag 
rivierzand aan van ongeveer 10 cm. Enkele flinke 
klimtakken werden in het midden van het terrarium 
gezet. 
Het groepje van zes dieren leefde harmonisch samen. 

Dit in tegenstelling tot mijn eigen ervaringen en 
ook die van anderen, zoals MuooE (1993, 1996). 
Ik besloot mijn overgebleven twee dieren aan 
hem te geven. Deze uitbreiding verstoorde de 
groep niet. Door middel van gloeilampen werd 
de temperatuur in het terrarium op circa 28•C 

gehouden. Op de plaats waar een spotje op 
de rotswand gericht stond liep de 
temperatuur op tot 4o•c. Hier 

waren geregeld enkele aardle
guaantjes aan het wnnen. 

Het werd al snel duide
lijk dat er twee vrouwtjes 

drachtig waren. Paringen zijn 
nooit waargenomen. Volgens 

FRENZEL (1987) duren de parin-
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Experiences with the rainbow snow swift, 
Lio/aemus tenius (OUMtRtL&BtBRON 1837) 
Sametimes particular species are temporarily very popular. After some time this popuiacity vanishes. This 
was also the case wirh the Rainbow Snow Swift Liolaemus tenius. A few years ago there was a lor of them 
forsale in the pet-shops but rhere were not many reports of breeding results. This colourfullizard lives in 
dry environments in Chile. There is also a popularion in Santiago. In 1986 d1e author bougln four lizards. 
The animals were housed in a dry terrarimn, decorated wim leaves and stones. The terrarium measured 
70x50x50 cm (lxwxh). Daytime temperature was 2s•c. The basking area with a spotlight reaches 4o•c. 
They eat all kinds of smal! ittsects, like crickets. Due to mutual aggression, separation of the animals was 
necessary. Unfortllllately, rwo of the lizards died after a while. The remaining rwo lizards were accom
modated with a terrarimn keeper friend. They were placed in a group with six other Liolaemus tenius. 
Acclimatizarion was without problems or aggression. The terrariwn measured 100x50xl00 cm (lxwxh). 
After some üme rwo of the females produced two durehes of eggs, one of three eggs and a clutch of four 
eggs. Befarehand the females were taken out of the group and were housed separately. After laying d1e eggs 
and a recovery period, the owner replaced them in the group. All seven eggs were fertilized, only rwo 
rhe eggs hatcl1ed after an incubation period of approximately rwo monrhs. The juveniles were housed in a 
small terrarimn. fast on a varied dier of small insects. 

gen slechts 3-5 seconden. Beide dieren werden zeer 
dik en begonnen op verschillende plaatsen holen in 
het zand te graven. Om een betere controle te hebben 
werden de drachtige vrouwtjes individueel in een klein 
terrarium geplaatst. Hier legde het ene wijfje een legsel 
van drie eitjes. Het andere wijfje produceerde een leg
sel van vier eitjes. Na het leggen van de eitjes bleken 
beide dieren sterk vermagerd. Ze werden nog rwee 
weken in het aparte terrarium gelaten, totdat ze weer 
voldoende op sterkte waren. Hierna werden ze terug
gezet in het grote terrarium, bij de andere dieren. 

zeven eitjes werden in een bakje met zand in een 
~~~eslote:n aquarium gezet, waar de relatieve lucht-

vochtigheid circa 100% bedroeg en de temperatuur 
28°C. Alle zeven eitjes waren bevrucht en onrwikkel

den zich ogenschijnlijk goed. Uiteindelijk kwamen 
er slechts rwee uit na een broedtijd van respectie
velijk 59 en 63 dagen. De andere eitjes bevatten na 
controle volledig onrwikkelde maar dode jongen. 
De rwee jonge dieren werden samen ondergebracht 
in een klein opkweekterrarium. Op een afWisselend 
dieet van allerlei kleine insecten groeiden de diertjes 
snel op. 
Ik ben korte tijd later weer verhuisd en heb de 
dere ontwikkelingen in de kweekgroep helaas 
verder kunnen volgen. 
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60. 

I n juni 2003 kreeg ik het aanbod van een deel
nemer van de Anolis Contact Group of ik zijn 
groep Anolis kmgi wilde overnemen. Aangezien 

het een soort is waar ik voorheen ook al naar zocht, 

ben ik hier uiteraard op in gegaan. Het betrof een 
groep wildvangdieren uit het El Yunque Rainforest 
(groengele variant), bestaande uit één man en vier 
vrouwen die zich opmerkelijk goed samen zouden 
laten houden (normaliter zijn vrouwelijke at10lissen 

ook onderling agressief tegen elkaar; bij slechts een 
aantal kleinere soorten bestaat er een uitzondering 
op deze regel). Niet veel later kreeg ik het bericht 
van twee andere ACG-deelnemers of ik hun laatste 
dieren (mede afkomstig van dezelfde groep dieren als 
de andere) ook niet wilde. Aangezien dit een onver
wante man en een vrouw betrof, ook nog eens uit 

dezelfde populatie, heb ik hen ook aangenomen. De 

Een kleine grasanolis van Puerto Rico 

Yann Horstink 
Passavantlaan 5 
6821 JH Arnhem 
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vrouw is uiteindelijk bij de andere groep geplaatst. 
De man zit apart, en zal wellicht in de toekomst met 
een vrouw samen gezet worden. 

SystemDtiek 
Anolis krugi (Engels: olive bush anole) is een kleine 
leguaanachtige (lGUANIDAE, PoLYCHROTINAE), beho

rend tot de pukhellus groep, vallend in de cristatel
lus serie van de Puertoricaanse anolissen. De meest 

verwante soorten zijn Anolis pulchellus (Engels: 
Puerto Rican common bush anole) en Allolis pon
eensis (Engels: Ponce small-fanned anole), welke 

beide een soortgelijke levenswijze leiden. 

Beschrijving 
Deze Allolis behoort met zijn kopromplengte (ver
der aangeduid als K.RL) onder de 49.9 mm tot 
de groep zeer kleine anolissen. Mannen van deze 
soort behalen een KRL tot 45 mm (ScHWARTZ EN 
HENDERSON 1991) bij een totale lengte (verder 
aangeduid als T L) van 170 mm (staart mim 2,5X de 
KRL). Vrouwelijke dieren blijven nog kleiner dan de 
mannelijke dieren met hun K.RL van niet meer dan 
36 mm. De TL van deze dieren is vaak al niet groter 
dan 130 mm. De kleur van de dieren is enigszins 
afhankelijk van de geografische variëteit (persoon
lijke mededeling ALEJANDRO SÁNCHEZ). Individuen 
van de Luquillo Mountains, Noord-Oost Puerto 

Rico vertonen doorgaans een geelgroene 
kleur op hoofd en flanken (foto 1). 

Bij sommige exemplaren is 
deze kleurencom

binatie 

zelfs terug te vinden op hun gehele lichaan1. Dieren 
uit de beboste noordelijke regio kleuren eerder don
ker olijfgroen (foto 2) en dieren uit de beboste zuid
westelijke regio en San J uan zijn eerder grijsbruin van 
kleur (foto 3). Kenmerkend voor beide geslachten 
is de grijze (met name bij jongen) tot lichtbruine 
rugstreep, die vanaf de bovenzijde van de kop over 
de rug tot in de staart overloopt. Aan weerszijden 
van de kop loopt een crèmekleurige tot wirte streep 
over de bovenste lipschubben (supralabials), onder 
de oogleden, over het oor, boven langs de voorpoten 
door tot aan de bovenzijde van de achterpoten, de 
laterale streep. Tussen deze strepen door bezitten de 
dieren kleine zwarte stipjes (uitbtmdig aanwezig bij 
mannen), die hoofdzakelijk op de romp voorkomen. 
De opvallende perzikoranje gekleurde keelwam van 
de mannelijke dieren is groot, en begint aan de buik
zijde achter de voorpoten vanwaar hij doorloopt tot 
gelijke hoogte als de smûtpunt (zie foto 2). Bij het 
imponeren van rivalen en vrouwelijke soortgenoten 
kunnen mannelijke dieren een circa 4 mm hoge nek
rugkarn opzetten. Vrouwelijke dieren bezitten een 
veel kleinere, minder kleurrijke keelwam en bezitten 

zo goed als geen nek-rugkarn. De oogleden zijn wit
achtig van kleur. De iris zeer donker bruin met een 
zilverkleurige pup ilring. 

Verspreidingsgebied en biotoop 
De soort komt op het hele hoofdeiland Puerto Rico 
voor. Dit Antilliaanse eiland, behorend tot de Grote 

Antillen is circa 8682 km2 groot, en is hiermee het 
grootste uit het Puertoricaanse gebied, dat ongeveer 
tweehonderd eilanden (waaronder veel kleine) telt 

(RicHARD THOMAS 1999). De meest vochtige delen 
van Puerto Rico vindt men in de Luqtûllo Mountains 
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Regionale kleurvariatie bij A no/is krugi: 
Foto 1 (rechtsboven): vrouw, Luquillo Mountains 
Foto 2 (linksboven): man, imponerend, Florida, 
Noord-Centraal Puerto Rico 
Foto 3 (rechtsonder): juveniel, San Juan 
Foto's ALEJANDRO J. SANCHEZ Mu~oz 

waar ongeveer 4000 mm regen per jaar valt. Dit is 
mim 3000 mm per jaar meer dan er in het meest 
droge Ztûd-Westen valt (RicHARD THOMAS 1999). 
Gemeten op het San Juan Luis Munoz Airport is het 
er gemiddeld 's morgens om 8.00 uur 24•c bij een 
luchrvochtigheid van 90% . Omstreeks 16.00 uur is 
het kwik gemiddeld tot 29•c gestegen, bij een lucht
vochtigheid van 70%. Anolis kmgi is vrijwel in elk 
dichtbegroeid gebied te vinden. Zowel de droge en 
vochtige bossen (foto 4) van het laagland als in de 
montane graslanden (foto 5) en nevelwouden. Meest 
voorkomend zijn ze langs bosranden. Dit valt wel
licht te verklaren uit het feit dat ze heliotherm zijn. 
Individuen kan men met name in de morgen op de 
wat hoger gelegen takken en grassen vinden. Overdag 
houden ze zich meer op mssen de fijne begroeiing 
die onder andere bestaat uit kruidachtigen, grassen, 
varens en andere struiken. Ook zijn de dieren met 
enige regelmaat op de grond aan te treffen. Duidelijk 
is wel dat mannen voorkeur hebben voor de hoger 
gelegen delen en zitplekken met een grotere diame
ter, zoals de lage stammen en takken van struiken en 
kleine bomen. Vrouwen prefereren het om lager bij 
de grond te blijven en leven daar voornamelijk op de 
kleinste takjes, grasachogen en varens. Jonge dieren 
zijn zo goed als altijd te vinden tussen grasachogen 

en fijne knûdachtigen. Maar ook vaak op de grond. 
Om sommige plekken vindt men Anolis kmgi en 
Allolis pukhellus in hetzelfde gebied (pers. med. 
ALEJANDRO SÁNcHEZ). H et gaat hierbij met name 
om de jongen die zich samen ophouden in de gras
sen, veelal gelegen naast de bosranden. Zodra de die
ren ouder worden zoekt Anolis pukhellus de meer 
open, zonrijke gebieden in de graslanden op, waar 
hij kleine stmiken bewoont, terwijl A. kmgi meer de 
schaduwrijke bosrand opzoekt, waar hij als volwassen 
dier doorgaans onder het koelere bladerdek leeft. A. 
pukhellus word hier niet aangetroffen. Ondanks dat 
A. kmgi in de dichte begroeiing leeft valt hij met 
regelmaat ten prooi aan de slangen Alsophis por
torieensis (Engels: Puerto Rican racers), An-hyton 
exiguum (Engels: Puerto Rican garden snakes) en 
grotere allOlissen als Allolis c . cristatellus, Anolis 
gundlachi, Anolis cuvieri, maar ook soortgenoten. 
Hoewel de allolissen normaliter tot een ander eco
morph behoren infiltreren zij soms het microhabitat 
van A. krugi om naar voer te zoeken. 

Terrarium 
Ik heb voor de dieren een terraritun van 100x50x 70 
cm (lxbxh; 350 liter) met een beluchting onder de 
voornût en een dubbele ontluchting (alles uit edel-
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Foto 4 (links): Vochtige bos, Ciales, Noord-Centraal Puerto Rico, foto ALEJANDRO J. SANCHEZ Mul'4oz 
Foto 5 (rechts): Montane grasland, Luquillo Mountains, foto ÄLEJANDRO J. SANCHEZ Mul'4oz 

gaas) aan de bovenzijde laten maken. De verlichting 
bestaat uit één Osram FQ Lumilux Plus Daylight 
lamp, 39 Watt, lengte 860 mm, diameter 16 mm, 
3325 lumen, één Arcadia D3 Reptile Lamp, 30 
Watt, 900 mm, diameter 26 mm, 6500 Kelvin en 
een spiegelreflexspot van 60 Watt. Alle verlichting 

is voorzien van een reflectorkap om optimaal van 
de lichtintensiteit gebnûk te maken. De verlichting 
is overigens buiten het terrarium gemonteerd boven 
de onduchtingsroosters. De opbouw van het terra
rium bestaat uit een achter- en twee zijwanden van 
varenworteL Het substraat bestaat uit een laag hydro-

Foto 6: Anolis krugi, vrouw, Caribbean National Forest, foto ALEJANDRO J. SANCHEZ Mul'loz 
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Foto 7: Anolis krugi, juveniel, Caribbean National Forest, foto ALEJANDRO J. SANCHEZ Muf.loz 

korrels van ongeveer 2 cm hoogte, met daarop een 
zwarte plastic mat (normaal gebruikt om verzakking 
van grind in vijvers tegen te gaan) om te voorkomen 
dat de bovenste aardelaag tussen de hydrokorrels 
terecht komt. De bovenste aardelaag is een mengsel 
van stekgrond (circa 50%), orchideeënbark (circa 
20%), en Anthuriumgrond (circa 30%). De beplan
ting bestaat onder andere uit diverse soorten grasach
tigen (Oplismenus hirtellus, Oplismenus species), 
Philodendron-soorten (twee onbekende uit Frans 
Guyana en één P. melanoclnysum welke hier enkel 
in staat om op te groeien), Anthm-imn species lÛt 
Ecuador, Peperomia angulata, een grote Tillandsia 
species, een aantal kleine varentjes uit Costa Rica en 
wat overige onbekende planten die veelal als stek met 
vakantiegangers mee zijn gekomen. Als rakken heb 
ik een aantal flink met mossen begroeide twijgjes en 
takken van de eikenboom (Quercus sp.) weten te 
bemachtigen. Mede met een temperatuur van zo'n 
24-26•c (koudste hoek 21 •c, warmste onder de spot 
oplopend tot 31•c, 's nachts 2I.C) en een luchtvoch
tigheid van 60-75% overdag (90% in de nacht) zijn 
de planten, met name de grassen en Philodendron
soorten, sterk aan het woekeren. Heden lijkt het 
terrarium dan ook sterk op hun natuurlijke habitat, 
waarbij ze ook duidelijk hlm schaduwrijke plekken 

klmnen opzoeken. Opmerkelijk is de gewoonte van 
slapen. Terwijl veel anclissen in de nacht ieder een 
bladeind opzoeken, zodat zij predators gauw opmer
ken door het trillen van het blad, zoeken deze dieren 
hlm slaapplek op de twijgen, en blijven zij in een 
groep (mogelijk word de hele groep zo door elkaar 
gewekt indien er gevaar is) . 

Verzorging 
De verzorging stelt niet veel bijzondere eisen. 
Minimaal eenmaal per dag sproei ik het terrarium 
met lauw leidingwater. Veelal doe ik dit op het oog, 
aangezien het lastig is dagelijks een standaard hoe
veelheid water te sproeien. Vaak komt het neer op 

ScHWARTZ A. EN HENDERSON R.W. 1991. 
Amphibians and Reptiles of the West Indies, 
University ofFiorida Press, Florida. 
THOMAS R., 1999. The Puerto Rico Area. In: 
CROTHE.R, B. I._(red.) Caribbean Amphlbians and 
Rep ti les: 169-179. Academie Press, San Diego. 
Internet: 
www.kingsnake.com/westindian 
http:// co me. tol anoliscontactgroup 

64. lACERTA maart-april 2004 



Anolis krugi, the olive bush anole trom Puerto-Rico 
In 2003 the author obtained two rnales and five females of Anolis krugi. One male was kept separately, 
the other animals were housed together. Males reach a length of 170 mm, females grow no bigger than 
130 mm. Males have a peach-orange coloured dewlap. This spedes Jives in Puerto Rico, in alntost all areas 
with a lot of vegetation, especially shadow-rich edges of woods. 
The terrarium lus dimensions of 100x50x70 cm (lxwxh) and is llluminated by two fluorescent lamps 
(one daylight and one UV-producing) and a spotlight of 60 W. The bottorn is covered with a layer of soit, 
the sides and backside are covered with fern-root plates. The terrarium is fitted up with thin branches and 

several planrs. 
Once a day the terrarium is misted extensively, once every two weeles vitamin D3 is added to the water. 
Every three days a smalt amoum of tiny insects is given. These are dusted with a mineral!vitarnin supple
ment. Up till now only once an egg was found, which hatched after 49 days at a temperantre of 23-26•C. 
The juvenile had a length of 55 mm and started to eat almost immediately. 

circa één liter water, maar ik kijk goed hoe nat het 
terrarium werkelijk is. Belangrijk na elke sproeibeurt 
vind ik dat het terrarium binnen een uur weer 'droog' 

(naar normaalwaarde) is. Anolissen prefereren dit 
proces, dat zich ook zo afspeelt in de natuur. Eenmaal 
per twee weken sproei ik met AmrepVit D3 (40.000 
IE wateroplosbaar, dubbele dosering van acht drup
pels per liter water) door het water. Aangezien ano
lissen zeer reproductief zijn (voor veel Caribische 
soorten tot 30 eieren per jaar) is het belangrijk dat 
er een goede calciumhuishouding bij de dieren aan
wezig is. Voeren doe ik meestal om de twee dagen in 
kleine porties. Ook hier kijk ik goed hoe de dieren 
eten, en stem ik daar hun voederpatroon op af. Eten 
zij weinig dan krijgen zij pas over enkele dagen weer 
te eten. Mochten zij alles opeten dan krijgen zij 
de volgende dag wederom een kleine portie. 
Anolissen eten relatief weinig in de natuur en 
worden in gevangenschap dan ook vaak over
voed met vervetring tot gevolg. In de natUltr bestaat 
hun dieet voornamelijk tût allerlei kleine insecten 
als vliegen, kevertjes, krekeltjes, de nympfen van 
sprinkhanen en spinnetjes. In gevangenschap voer 
ik de dieren voornamelijk fruitvliegen (kleine en 
grote), stofkrekels en zelden buffalowormen. Ook 

worden vervellingsresten opgegeten. De krekels en 
bttffalowormen voer ik minimaal een week met 

Nutribird B14, een volledige vogelpetlet voor 
kleine parkieten,. alvorens ze aan de anolissen te 

voeren. Daarbij verrijk ik al mijn voederdieren 
door bepoederen altijd met Calcicare 40+ (pre
mix met verscheidene mineralen, vita

minen en aminozuren ontwikkeld 
voor vogels) aangevuld met 17 gram 

foto van de auteur 
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calciumcarbonaat (CaC03) om de juiste calcium/ 
fosfor-verhouding voor insecteneters te krijgen (2:1). 
Weideplankton heb ik tot heden nog niet gevoerd, 
maar behoort wel tot mijn (periodieke) aanvulling 
van voederdieren. 

Kweek 
Doordat de dieren in vol beplante terraria leven is het 
moeilijk zoeken naar eieren, en wil ik ze die stress dan 
ook besparen. Slechts één ei heb ik weten te vinden, 
doordat dit de eerste dag in mijn bezit (4-9-2003) 
tussen de bark van het substraat gelegd was. Dit ei 
met een lengte van 6.7 mm bij een breedte van 5.5 
mm kwam in de nacht van 20 op 21 november 2003 

uit (49 dagen) bij 23.0-26.o•c en een gemid
delde luchtvochtigheid van 60%. Het jong 

was duidelijk als A. krugi hekenbaar aan 
zijn drie strepen en mat een KRL van 

16 mm bij een TL van 55 mm (staart 
2.43 x KRL). Het dier is apart in 

en 50 x 30 x 50 opfokterrarium 
geplaatst bij soortgelijke klimato

logische omstandigheden als zijn 
ouders, en at vanaf de eerste 

dag al springstaarten en kleine 
fruitvliegen. Naar schatting 

(in vergelijking met andere 
kleineAnolis-soor

ten) zijn de die
ren in iets minder 
dan een jaar vol

groeid. 
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W
anneer je een boa steeds uit de hand dode 
prooi voert krijg je de kans het gedrag van 
dit interessante en mooie dier tijdens de 

maaltijd in alle rust te bestuderen (VERVEEN, 2001) . 
Bij het mannetje lukte mij dit niet omdat die liever 
in afZondering eet. Ik stop hem daarvoor samen met 
de dode ratten in een doos (foto 1, links). Om het 

verloop in de gaten te houden haal ik de staarten van 
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Foto 1: Het mannetje wordt altijd in een doos gevoerd, waarbij de staarten van de prooien ter controle uit de 
doossteken 

de ratten door kleine openingen naar buiten (foto 
1, rechts). Het vrouwtje is daarentegen een felle eter 
die makkelijk uit de hand is te voeren. Ook elk van 
de eenentwintig eind 1999 geboren levende jongen 
voerde ik vanaf het begin uit de hand dode prooi. 
Na een korte gewenningspedode bleek geen van hen 
in het halve jaar dat ik de jongen hield problemen 
met het eten uit de hand en onder het oog van toe
schouwers te hebben. Dat het mannetje zo aarzelt en 
meestal een half uur of langer wacht alvorens toe te 
happen zou misschien aan een traumatische ervaring 
kunnen liggen (ScHMIDT, 1990, blz. 15). Het is mij 
niet van hem bekend, maar hij zou tijdens zijn eerste 
15 weken een flinke beet van een prooidier kunnen 
hebben opgelopen, waardoor hij nu altijd "de kat lÛt 
de boom kijkt" . 

Het eetgedrag van het vrouwtje Boa constricror kon 
ik inmiddels heel wat jaren uirvoerig bestuderen, 
en sinds 1999 dat van meerdere jonge boa's. Mooie 
beschrijvingen van het jacht-, vang- en eetgedrag zijn 
door HERFS (1959) en door LüLING (1964a, 1964b) 
gepubliceerd. 

Fasen in het eetgedrag 
Het eetgedrag bestaat uit een aantal fasen (HERFS 
1959, blz. 4-5) met verfijningen naar DuLLEMIJER 
(1961, blz. 384-388) en DE CocK BuNING (1983, 
blz. 367-372). Deze fasen zijn achtereenvolgens: 

Rustfase (in hinderlaag wachten op een prooi) 
Voorbereiding op de vangst van een waargeno
men prooi: 

Attenderen op de prooi 
Richten op de prooi 
Benaderen van de prooi 
Slagvoorbereiding 
Inspectie van de prooi 

Toeslaan (het grijpen van de prooi) 
Wurgen of (bij de eerste dode prooi) wachten 
Kopzoeken (met name wanneer de prooi niet bij 
de kop is gegrepen) 
Verslinden. 

Deze cyclus herhaalt zich zolang er prooien worden 
aangeboden en zolang de boa niet is verzadigd. 

Rustfase, voorbereiding 
Nadat ik de boa op de trap heb gelegd of in een tak 
heb gehangen kan het zijn dat het dier toch nog niet 
in de gaten heeft dat er een prooi in de buurt aan
wezig is (mstfase). In feite vormen zowel de rustfase 

(het in alle rust wachten op een prooi) én het erop 
volgende richten op de prooi, plus het vangen en ver
zwelgen ervan een onderdeel van de langer durende 
jachtfase. 
Meestal beweeg ik de prooi een cm of 20 beneden 
de kop heen en weer om de slang een geursignaal te 
geven (foto 2, links). 
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Foto 2. De boa krijgt een geursignaal (links) en houdt erna de prooi in het oog (rechts) 

Heeft de boa door het geursignaal eenmaal aandacht 
voor de prooi gekregen, dan blijft die aandacht ervoor 
heel geconcentreerd aanwezig (foto 2, rechts). 
Wel kan de aandacht voor de prooi naderhand -na 
het wurgen of wachten- door de aanwezigheid van 
een andere prooi worden afgeleid (KivrT 1982, 
blz. 130). Zelf probeerde ik dit ook eens door de 
vrouwtjesboa na afloop van de wurging een tweede 
prooi aan te bieden. Ze greep die toen, maar bleef 
ondertussen de eerste prooi in een opgeschoven kron
kel stevig vasthouden! Reuzenslangen zijn hier heel 
handig in en kunnen zelfs wel drie levende prooien 
ongeveer tegelijk vangen en in drie aparte kronkels 
wurgen (VERVEEN 2003). Zie HERFS (1959, blz. 7) 
voor verdere verwijzingen. 

Ook na afloop van het verzwelgen volgt er vaak een 
periode van enkele minuten waarin de slang nog niet 
in een volgende p rooi is geïnteresseerd. De boa is dan 
vaak eerst een tijd bezig de prooi "door te duwen" en 
een betere positie op de trap of tak in te nemen. Pas 
daarna is het dier weer in een volgende prooi geïn
teresseerd. Daarom is het zinnig na afloop van het 

verslinden eerst enkele minuten te wachten voor je 
de volgende prooi aanbiedt. 
Wanneer de boa de prooi heeft geroken gaat het dier 
tongelen. De slang maakt daarbij "zoekende" bewe
gingen met de kop en richt dan op geleide van het 
via het tongelen verkregen geursignaal de kop in de 
richting van de prooi (richtfase) . 
Als de slang de aangeboden prooi ziet dan is dat heel 
duidelijk te zien. Het dier houdt vanaf dat moment de 
prooi voortdurend in het oog, richt de kop ernaar en 
gaat er heellangzaam op af (benadetfase). Eenmaal 
in de buurt van de prooi gekomen buigt de slang de 
nek in een aanvalsbocht (slagvoorbereidingsfase) . 
Je ziet de spieren van de boa zich spannen. De slang 
kan hierbij een opgewonden indruk maken. Eén van 
mijn jonge boa's raakte daarbij zo sterk opgewonden 
dat je dtûdelijk zag dat de slang van de spanning 
stond te trillen. Een mooie beschrijving van deze fase 
vind je ook bij VoGEL (1973). 
Soms betongeit en "besnuffelt" de boa de prooi dan 

uitvoerig en langdurig (foto 3), ook tussen de haren 
van de vacht (inspectiefase). De stijve snorharen van 

de muis, de rat of het konijn kunnen de slang dan in 
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de kop prikken. De boa schrikt daarvan maar gaat 
even later weer door met de inspectie. 
Ook bij levende prooi neemt de boa vaak uitvoerig 
de tijd zich daarover te oriënteren (HERFS 1959, blz. 
6). Dit gebeurt zó kalm en zó traag, óók wanneer de 
slang een sterk gespannen indruk maakt, dat de prooi 
niet door heeft dat het in gevaar verkeert (HERFS 
1959, blz 4 en 6). De muis of rat krijgt daardoor 
soms zelfs de kans weg te lopen (HERFS 1959, blz. 6), 

maar komt meestal even later weer terug om de kop 
van de slang nieuwsgierig te besnuffelen. Die nieuws
gierigheid wordt de prooi tenslotte fataal. 

Slaan van de prooi 
Vanaf het ogenblik dat de boa de prooi tot op enkele 
centimeters heeft benaderd kan de slang elk moment 
toeslaan. Het ogenblik van de slag zelf is praktisch 
altijd niet te voorzien, komt zó onverwacht en snel 

dat je er altijd van schrikt. Door de dode prooi een 
beetje te bewegen kan je de slang wat eerder toe laten 
happen (MAcDoNALD, 1973). 
Om het slaggedrag meer in detail te registreren 
gebruikte ik bij maaltijden waarbij het vrouwtje 
meerdere prooien achter elkaar te verorberen kreeg de 
volgende codering voor de felheid van de slag. 
Bij een hongerige slang is de slag niet met het blote 
oog te volgen en wekt die door het onvoorspelbare 
karakter ervan (HERFS 1959, blz. 6) bij de toeschou
wer en bij degene die de boa voert altijd een schrik
reactie op (code: 1 = "snel"). 

Figuur 1. Slagfelheid in relatie tot de reeds gegeten 
hoeveelheid prooi (gem.± SD) bij een volwassen vrou
welijkeboa 
Figure 1. Strike intensity in re lation to size of already 
ingested meal ( average ± SD) for an adult female boa 
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Foto 3. De boa 'betengelt' de potentiële prooi 

Dit gedrag verandert wanneer de slang al enkele 
prooien op heeft en bijna verzadigd is. Je kunt dan 
het openen van de bek zien (foto 4), maar verder 

gebeurt alles nog heel snel. Omdat je nu de slag 
aan ziet komen schrik je er niet meer van (code: 2 = 

"matig"). Heeft de slang nog meer voedsel op, dan 
zijn alle onderdelen van het grijpen goed te volgen 
(code 3 = "langzaam"). Ten slotte weigert de slang 
nog meer te eten (code: 4 = "weigert"). 

Voor het lÛt de hand gevoerde vrouwtje noteerde ik 
vanaf dat zij ongeveer volwassen was (levensjaar 4) 
gedurende vier jaren (leeftijd in weken 205 tot en 
met 416) bij verschillende maaltijden voor elke prooi 
niet alleen het gewicht van de prooi maar ook de 
aard van de slag. De op deze manier verkregen gege
vens hebben betrekking op 17 complete maaltijden, 
waarbij het aantal prooien per maaltijd varieerde 
van 2 tot 7 (gemiddeld bijna 5). Voor elk cype slag 
(l=snel, 2=matig, 3=langzaam en 4=weigering) kon 
ik uitrekenen hoeveel deze boa telkens al had opge
geten. De resultaten staan in figuur 1 afgebeeld (per 
coderingsklasse zijn het gemiddelde ± de standaard 
deviatie getekend). Omdat de klassen met codes 
2 en 3 niet significant verschilden combineerde ik 
die in de figuren (op het niveau 2,5: niet snel). De 
gegevens vertonen een forse variatie, n1aar de trend is 
duidelijk. Wij zien lLÎt de figuur dat de slang tijdens 
het begin van de maaltijd steeds fel toesloeg. Haar 

maart-april 2004 lACERTA • 69 



slag werd minder snel wanneer zij gemiddeld circa 
6 procent van haar eigen gewicht op had. Wanneer 
zij gemiddeld 9 procent van haar eigen gewicht aan 
prooi had verslon den weigerde zij de volgende prooi. 
Uit de spreidingen zien wij ook dat er per maaltijd 
een behoorlijke variatie in de aard van de slag op kan 
treden en dat de variaties elkaar overlappen. De fel
heid kan in zo'n reeks achtereenvolgende slagen ook 
variëren, bijvoorbeeld 1, 1, 1, 2, 1, 3, 4 voor zeven 

achtereenvolgens aangeboden prooien met weigering 
na de zesde prooi. 
We zien overigens ook dat een volwassen boa hele
maal n iet zo bijzonder veel eet (afgezien van bij
zondere omstandigheden, die bijvoorbeeld met de 
voortplanting samenhangen). Jongere dieren eten 
relatief veel meer en dus zal deze lijn naar verwach
ting veel meer naar rechts liggen. In figuw- 2 is de 

kwaliteit van het slaan van de prooi weergegeven 
voor drie jonge boa's tijdens de rweede helft van hun 
eerste jaar en tijdens hun tweede en derde levensjaar. 
Dlûdelijk is dat de hele curve voor de felheid van 
de slag naar lagere waarden opschlûft naarmate de 
dieren ouder zijn. 
De bewegingen bij de snelle en de matige slag zijn 
de enige echt snelle bewegingen die Boa constrictor 
maakt. Voor alle andere bewegingen "neemt" dit dier 

"uitvoerig de tijd". 

Wurgen of wachten 

('Bidden voor het eten') 

Levende prooi wordt gewurgd. Als wurgtijd telt men 
de tijd vanafhet grijpen van de prooi tot het ogenblik 
dat de slang het prooidier lÛt de kaken loslaat of met 
het eten begint. Omdat bewusteloosheid heel snel 
intreedt (snuit, poten en staart zijn meestal binnen 
enkele seconden diepblauw verkleurd doordat ook 
de bloedstroom is gestopt) betekent dit dat de slang 
wacht tot de dood volledig is en de laatste reflexen 
zijn verdwenen. 
Over de duur van het wurgen in relatie tot de grootte 
van de prooi heb ik nietveel gegevens (vijf ratten, 2,3-
3,3 gewichtsprocent, duur wurgfase 8 tot 19 min) . 
In de literatuur worden wel wat getallen genoemd, 
namelijk 2 minuten voor muizen tot 5 minuten voor 
cavia's (H ERFS 1959, blz. 8) en 2-3 minuten (DE 
CocK BUNING 1983, blz. 371), maar die zijn niet 

Figuur 2. Slagfelheid in relatie tot de reeds gegeten hoeveelheid prooi (gem.± SD) bij drie jonge boa's 
Figure 2. Strike intensity in relation to size of the al ready ingested meal ( average ± SD) for three younger boas 
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nader te analyseren. Wel vertelt de laatstgenoemde 
schrijver dat mechanische stimulatie de duur van de 
wurgfase uitbreidt tot I5 à 20 minuten 
Aangeboden dode prooi wordt door jonge en naïeve 
oudere slangen eveneens gewurgd. Ervaren volwassen 
boa's doen dit niet maar consumeren de prooi direct, 
tenzij die prooi de eerste van een sessie is. In dat geval 
wordt er eerst een vrij lange initiële wachttijd van 
minimaal 4 minuten aangehouden (VERVEEN 200I, 

blz. 135), vermoedelijk om de speekselsecretie op 
gang te laten komen en misschien ook de zoutzuur
afscheiding in de maag. 
Ik heb nog bekeken of de duur van de initiële 
wachttijd (gemiddeld I8,5 ± I 0,8 minuten "bidden 
voor het eten") met andere aspecten van de voeding 

samenhangt, met name met: de grootte van de juist 
geslagen prooi (aantal n = 3I getallenparen, corre
latiecoëfficient r = 0.03), het interval tot de vorige 
maaltijd (n = 3 1, r = 0, I4), tot de eerste productie 
van urine (n = 28, r = 0,28) en tot de ontlasting 
(figuur 3: n = 26, r = 0,27). 
De correlatiecoëfficiënt r kan variëren tussen I 
(sterke correlatie) en 0 (geen correlatie). Gezien de 

grootte van de correlaties heeft geen van de genoem
de factoren een statistisch significante relatie met 
de duur van de wachttijd. Wel is het denkbaar dat 
de boa kort na de defecatie sneller tot eten komt en 
kortere initiële wachttijden vertoont dan wanneer het 
dier langer heeft gevast en een sterkere teruggang van 
de voor de vertering benodigde organen vertoont. 
Figuur 3 suggereert dat dit wel eens het geval zou 
kunnen zijn, maar wij zien al dat de spreiding erg 
groot is. De berekende correlatie is laag (r=0,27) en 
statistisch niet significant. De best passende lijn die 
deze uiterst zwakke relatie weergeeft heb ik daarom 
niet getekend omdat die meer suggereert dan uit de 
getallen volgt. 

Kopzoeken 
De dode prooi bied ik altijd met de kop vooruit aan 
de boa's aan. Net als bij levende prooi grijpen de slan
gen de dode prooi meestal bij de kop. Het verzwelgen 
geeft dan geen problemen omdat de poten van de 
prooi vanzelf in de goede richting worden gedrukt. 
Wanneer de prooi op een andere plaats is geslagen, of 
wanneer de slang de prooi loslaat, dan heeft de boa 
een probleem: het dier moet de prooi afzoeken om 
de goede startplek - de snuit - te vinden. 
Voor zowel slangen als voor die vogels die hun prooi 
heel inslikken (fuut, reiger, meeuw, aalscholver, 
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Figuur 3. Wachttijd voor het eten in relatie tot de tijd 
die sinds de laatste ontlasting is verlopen. De relatie 
is statistisch niet significant; r(24) = 1.38, p >.5. 
Figure 3.1nitial waiting time in relation to interval 
between former defecation and present meal. The 
correlation is statistically nonsignificant. 

ooievaar) is dit de beste uitgangspositie. Bij kleinere 
prooien lukt het wel om achteraan te beginnen, of 
halverwege (waarbij die prooi dan dubbel wordt 
gevouwen), maar bij forse prooien is er maar één 
methode die vlot werkt en dat is te beginnen bij de 
snuit van de prooi. Zowel slang als vogel moeten dan 
gaan kopzoeken. 
H et gekke is, dat de boa (en andere wurgslangen 
misschien ook) er geen speciale procedure voor bezit, 
tenzij de prooi redelijk klein is. In dat geval zie je 
soms dat ze de in de bek gehouden prooi opschuiven 
en vervolgens draaien tot de kop voor ligt. Ze doen 
dit door de kaakhelften afwisselend naar opzij te 
bewegen. Slangen die kleinere prooien eten zijn soms 
ware meesters in deze procedure. Kijk maar eens hoe 
een ringslang een kikker eet, of een kousenbandslang 
een visje. 
De boa kan soms eindeloos (naar onze maatstaf 

"uiterst geduldig") naar de kop zoeken (foto 5). 
Wanneer de kop bij gelegenheid net in een kronkel 
van het slangenlijf ligt opgesloten of onder het lijf 
op de grond ligt, dan heeft de boa een probleem. 
Pas wanneer tijdens het vele gezoek die kronkel ten
slotte toevallig verdwijnt kan het probleem worden 
opgelost. Als buitenstaander zou je zeggen dat je de 
prooi even helemaal los moet laten om snel de kop 
te vinden, maar zo denkt de slang er duidelijk niet 
over. Het geheel maakt niet bepaald een intelligente 
indruk, maar ook hier geldt natuurlijk de stelregel 
"think snake": loslaten kan verlies betekenen, met 
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name wanneer slang op een tak zit. Het verlies van 
een met veel moeite en na lang wachten verkregen 
en dus voor de slang heel kostbare prooi is voor de 
boa kennelijk geen aanvaardbare optie. Het dier zal 
gewoon “geen haast mogen hebben” omdat in de 
natuur zelfs een uur kopzoeken wegvalt tegen het een 
of meer maanden wachten op een geschikte prooi. Ik 
denk dat het kostbaar zijn van de prooi ook de reden 
is dat de boa tijdens het eten praktisch niet op de 
omgeving reageert. Mijn boa viel tijdens het eten een 
enkele keer van de trap – een val van meer dan een 
meter – maar  de slang trok zich daar nooit iets van 
aan en at gewoon verder.
Bij het vrouwtje registreerde ik vanaf de leeftijd van 
3,5 jaar (183 weken oud) tot 10,2 jaar (week 532) of 
er kopzoeken optrad en zo ja, hoe lang dat duurde.
De boa at in die periode 208 dode ratten en twaalf 
dode konijnen. Bij maar twaalf ratten trad kopzoeken 
op (figuur 4). In die gevallen duurde het kopzoeken 
1-15 minuten met een gemiddelde van 6 ± 5 minu-
ten Alle gevallen van kopzoeken traden uitsluitend 
bij de eerste rat van een maaltijd op (bij twaalf eerste 
ratten uit 53 goed beschreven maaltijden die met een 
rat begonnen). Vermoedelijk ligt dit aan een toch wat 
gehaaste slag, waarbij de kop niet goed vooraan was 

vastgepakt. Bij een tweede of volgende rat trad geen 
kopzoeken op, behalve in twee gevallen waarin de rat 
eerst was gewurgd.
In week 327 (leeftijd van het vrouwtje), op 5 augus-
tus 1997, schudde ik aan de vierde rat direct nadat 
het vrouwtje die (dode) rat op de kop had geslagen. 
Daarop werd de dode rat toch nog gewurgd. Daarna 
liet zij de kop los en besteedde zij 10 minuten aan het 
zoeken naar de snuit.
In week 385, op 13 mei 1999, kreeg het vrouwtje als 
derde rat een levende rat. Nadat zij die had gewurgd 
liet zij de kop los en zocht er vervolgens 2 minuten 
naar.

Leren de snuit te vinden 
Toen het vrouwtje 4,4 jaar oud was (week 228) kreeg 
zij voor het eerst een konijn. Het vrouwtje woog toen 
7,15 kg. Ik had het 0,96 kg wegende dode konijn 
een ratgeur gegeven en bood het met de kop vooruit 
aan. Het konijn werd direct op de kop geslagen. De 
boa wurgde het niet. Omdat dit haar eerste prooi 
van deze maaltijd was volgde een wachttijd (van 20 
min). Daarna liet de slang de kop van het konijn los 
en ging uitvoerig op zoek naar de snuit. Tijdens deze 
zoektocht passeerde en inspecteerde zij de snuit van 

Foto 5. Een jonge boa is aan het kopzoeken (vier opnamen met de klok mee)
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het konijn heel wat keren. Het was duidelijk dat zij 
kop, snuit noch bek als startplaats herkende. Pas na 
65 minuten zoeken (figuur 4) startte het vrouwtje 
met het verzwelgen van het konijn en wel op de 
goede plaats, de smût. 
Bij haar tweede konijn, zes weken later bleek het 
vrouwtje al na 10 minuten de snuit te hebben gevon
den. Een half jaar later bleek zij er toch nog vrij veel 
moeite mee te hebben (voor konijnen 3 en 4 elk 

ongeveer 20 min). 
Voor konijn nr. 5, dat zij twee jaar na het eerste en 
meer dan een jaar na nr. 4 kreeg, vond zij de smût 
al na 10 minuten Het zesde konijn, twee maanden 
later, gaf geen enkel probleem. Na één minuut vond 
zij de snuit. Nog zes volgende konijnen, twee tot vier 
jaar na konijn nr. 6 gegeven, gaven haar toch vaak 
problemen al trad de extreem lange zoektijd uit het 
eerste begin niet meer op. 
We kunnen de gegevens die in figtmr 4 voor het kop
zoeken bij het konijn staan dan ook beschouwen als 
een afbeelding van het verloop van een leerproces. 
Naar leerprocessen bij slangen is nog niet veel onder
zoek gedaan (BuRGHARDT 1977, blz. 571). Herhalen 
van dit onderzoek is daarom van belang. 
Dat het kopzoeken bij het konijn in het begin grote 
moeilijkheden gaf en de boa ook op termijn proble
men bleef geven wijst er volgens mij op dat de vorm 
van de smût een belangrijke rol speelt. De spitse kop 
van de rat verschilt sterk van de stompe min of meer 
ronde konijnenkop (foto 6). H et is ook mogelijk dat 
zij de geur van de bek van de prooi eerst moet leren 

Figuur 4. Kopzoeken 
Figure 4. Searcll for the site of ingestion 
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Foto 6. De vorm van de koppen van een rat en een 
konijn, gezien van opzij (links) en van boven (rechts) 

kennen, maar je zou verwachten dat ze die na een 

konijn of vier kan herkennen. Kennelijk is dat niet 
zo, terwijl zij de nieuwe prooi zelf na een paar smeer
beurten met rat als konijn herkent en slaat zonder 
dat extra geursignaal. Ik heb recent de snuit van een 
dood konijn met behulp van een dode rat ingewre
ven bij wijze van startsignaal, maar ook dat had geen 
invloed op haar gedrag, zij bleef aan het kopzoeken. 
In figuur 5 staan de kopzoektijden lLÎtgezet tegen het 
volgnummer van het konijn. Ik heb er "houtje-touw
tje" een " leercurve" (de dikke lijn) door getrokken. 
Voor insiders heb ik die "exponentiële kromme" in 

de figuur genoteerd. Missc hien is er van een leeref
fect sprake, maar het is klein. Deze boa blijft zoeken 
naar de snuit van het konijn (gemiddeld duurt dat 
ongeveer 8 minuten) en de variatie daarin blijft 
groot (met een standaard deviatie van ongeveer 7 
minuten). Ook recent bleek mij weer dat zij proble-

Figuur 5 . "Leercurve" kopzoeken konijn 
Figure 5. "Learning curve" for the search for the robbit 
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men blijft houden met het vinden van de snuit van 
het dode konijn. Ik ben heel benieuwd of andere 
reuzenslangen ook wel eens problemen hebben met 
konijnen of andere prooidieren met een ronde snuit. 
We kunnen het "leren-konijnen-verzwelgen model" 

(de dikke lijn in figuur 5) als volgt beschrijven: 

De tijd die de boa per konijn nodig heeft om de snuit 
te vinden is y en staat op de verticale as. Op de hori
zontale as staat x, het volgnummer van elk konijn. 
De waarde tau (t) is een getal dat de leersnelheid 

karakteriseert; e is een standaard getal met waarde 
2,718282 ... Wanneer x de waarde 0 heeft, heeft y 
de waarde A + B. Wanneer x groter wordt, wordt de 
rechter term kleiner, zodat tenslotte y = A. Dit is de 
waarde die overblijft wanneer het leren is afgelopen. 
Bij een ideaal verlopend leerproces zou A de waarde 
0 moeten bereiken: het beest weet nu in alle geval
len hoe te handelen. Het blijkt dat deze boa dit 
niet echt leert. Zij (het is een vrouwtje) blijft 
kopzoeken. Gemiddeld doet zij er ongeveer acht 
minuten over, maar de variatie is heel groot, onge
veer zeven minuten. Dit betekent dat je in ongeveer 
de helft van de gevallen uitkomt op een waar
de tussen 1 en 15 minuten, maar dat de snuit
zoektijd varieert tussen de 0 en de 30 minuten. 
De waarde van tau, het getal dat de leersnelheid 
karakteriseert, noemen wij de exponentiële constante. 
Gezien de grote variabiliteit kan men eigenlijk geen 
belang hechten aan de hier gevonden waarde ervan 
(tau = 2,3 konijnen). Ruwweg geeft tau aan dat het 

Figuur6. 
Duur van het verzwelgen van de prooi. De 
correlatie is statistisch significant. 

Figure6. 
Duration ofthe swallowing process. The 
correlation is statistically significant 
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leerproces na drie tot vier keer tau compleet is. Hier 
dus na ongeveer acht konijnen te hebben gegeten. 
H et belang van het getal tau is dat je hiermee op een
voudige wijze leerprocessen met elkaar kunt vergelij
ken. Pas door dit proces bij meerdere boa's te hebben 
gevolgd en de daaruit berekende tau's met elkaar te 
vergelijken kan je te weten komen hoe snel boa's leren 
konijn te gaan verzwelgen. 

Verzwelgen 
Meeuwen zijn in mijn ogen de absolute meesters in 
het verzwelgen van enorme prooien. Wie dit niet 
gelooft moet beslist eens een bezoek brengen aan 
Ecomare op Texel en het voeren van de zeehonden 
bijwonen. Meeuwen grijpen de volwassen makreel 
voor de neus van de zeehond weg en verslinden de 
voor hen reusachtig grote vis in een oogwenk. Zo'n 
meeuw is dan zo zwaar dat hij niet meer op kan stij
gen en praktisch horizontaal wegvliegt. Als bezoeker 
moet je dan een stap opzij doen om de overbelaste 
vogel doorgang te verlenen. 
Andere vogels, zoals futen, aalscholvers, reigers en 

ooievaars, moeten ook grote prooien in hun geheel 
vlot naar binnen werken. Als je een keer hebt mee
gemaakt hoe zo'n vogel dat doet en hoe vlot, zelfs 

met een grote en sterke paling, dan "bakt een slang 
er maar weinig van". De vogels doen het heel snel en 
daardoor lijkt het haast moeiteloos te gebeuren. Bij 
slangen kan je daarentegen goed zien hoeveel werk 
deze dieren er aan hebben om een forse prooi naar 
binnen te werken. Vermoedelijk is dat de reden voor 
het feit dat het eten van grote prooien door slangen 
zoveel indruk maakt, terwijl merkwaardig genoeg 

• • 

Prooigewicht, % I Relative prey rnass in % 
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aan dezelfde prestatie van een vogel "achteloos wordt 

voorbij gegaan". 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat een dier 
meer moeite heeft met het verzwelgen van de prooi 
naarmate die (relatief t.o.v. het roofdier) groter is. 

Om dit voor mijn boa na te gaan heb ik tijdens de 
genoemde leeftijdsperiode (4 tot 8 jaar, dwz week 
193 t!m 412) ook opgeschreven hoe lang zij erover 
deed om de prooi te verzwelgen, gerekend vanaf de 

eerste eetbeweging van haar kaken tot het ogenblik 
dat de staart in de bek is verdwenen. De resultaten 
staan in figuur 6 opgetekend. 
De getallen kloppen met wat je zou verwachten: hoe 
groter de prooi is (relatief, dus in vergelijking tot het 
gewicht van de boa), des te langer doet de slang er 
over om die prooi naar binnen te werken. Omdat de 
correlatie statistisch significant is heb ik de best pas
sende lijn erbij getekend. 
Het hoogste punt, de zwarte nût rechtsboven in 
figuur 6, zou de kroon spannen: anderhalf uur om 
een konijn van 13,4 procent van het gewicht van de 
slang te verzwelgen. Maar dit punt heb ik al vóór de 
berekeningen afgekeurd, omdat het ver buiten het 
waamemingsgebied valt, omdat dit het allereerste 
konijn was dat de boa ooit had gekregen en omdat 
de slang door het langdurige kopzoeken (figuur 4) al 

behoorlijk vermoeid moet zijn geweest. 
Kijken we naar de wolk van getallen linksonder 
(open cirkels in figtmr 6), dan vallen die in een (niet 
getekende) ellips waarvan de assen praktisch even
wijdig aan de x- en y-as lopen. Met andere woorden: 
voor prooien die kleiner zijn dan 5 procent van het 
gewicht van de slang, speelt de grootte nauwelijks een 
rol bij het verzwelgen. 
Berekening van de "sterkte" van deze associatie, de 

correlatiecoëfficient, voor prooien beneden 5 pro
cent gaf als resultaat dat er géén serieuze correlatie 
aanwezig is: r = 0,08, die bovendien statistisch niet 
significant is {voor de liefhebber: r(91) = 1,87; p > 
0,05}. Met enige goede wil kan je stellen, omdat voor 
alle getallen samen de relatie wél duidelijk is, dat bij 
deze kleine prooien maar r2 = 6 procent van de vari
atie op basis van de gevonden relatie berust. Wat zou 
dit resultaat ktmnen betekenen? 

Het vermoeden dat het verslinden van een prooi lan
ger dumt naarmate die relatief groter is wordt door 
deze waarnemingen gesteund. De tegenovergestelde 
bewering, dat een kleinere prooi makkelijker en dus 
sneller wordt opgegeten naarmate die kleiner is, gaat 
echter niet op. Er zit een grens tussen: bij mijn boa 
bij een prooigrootte van ongeveer 5 procent van het 
gewicht van de slang. 

Foto 7o en 7b. 
De afwisse

lende beweg
ingvan de 

onderkaak bij 
het verzwelgen 

van de prooi. 
Links is heel 
goed te zien 
dat derech
terkaak vóór 
dekaakhuid 

uitover de rat 
wordt uitges

tulpt. Ook rech
ts is dit voor de 
linkerkaak nog 
even zichtbaar 
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de prooi steeds uit de kronkel glijdt. Naarmate het 
prooidier kleiner is kan het de slang meer moeite en 
dus meer tijd kosten die goed vast te houden. Veel te 
kleine prooi wordt eventueel zelfs niet eens gegrepen 
en wanneer dat wél gebeurt kan die zelfs weer worden 
losgelaten (LüLING 1964b, blz. 45 en 49). 
Tenslotte nog een paar praktische getallen hierover. 
Voor mijn vrouwelijke boa is voor een willekeu
rige prooi de gemiddelde verzwelgduur in minuten 
gemiddeld gelijk aan y = 2,94 x + 0,8 (figuur 6). 
Ruwweg genomen: de verzwelgdum y is gelijk aan 
drie keer het relatieve prooigewicht x in procenten. 
Bijvoorbeeld circa 30 minuten voor een prooi van 
I 0 procent van haar lichaamsgewicht. 

Foto 8. Een jonge boa rekt de prooi flink uit terwijl 
hij zich goed aan een op de tafelliggend gewicht 
vasthoudt 

Prooien kleiner dan 5 gewichtsprocent werden 
door haar in gemiddeld 8±4 minuten naar binnen 
gewerkt. Bij het verzwelgen gebruikt de slang niet 
alléén de kaken om, wisselend tussen rechts (foto 7, 
links) en links (foto 7, rechts), de prooi naar binnen 
te duwen. 

De reden voor deze onverwachte uitkomst wordt 
dlûdelijk wanneer je bekijkt wat er met een kleine 
prooi gebeurt. Om een prooi op te kunnen eten moet 
die in tenminste één kronkel stevig worden vastge
houden. Boven een bepaalde prooigrootte, bij mijn 
boa 5 procent, kan de prooi altijd goed vast worden 
gehouden. Bij een kleine prooi zie je dat de boa hier 
vaak niet in slaagt. Soms werkt de boa die prooi 
probleemloos naar binnen, maar het gebeurt ook dat 

Een dikke prooi wordt vaak ook even flink uitge
rekt om wat dlmner te worden (foto 8). Zodra een 
redelijk groot deel van de prooi in de slokdarm zit 
gebruikt het dier ook de nek en de hals. Die worden 
eerst in een vloeiende zigzag over het verzwolgen 
deel naar voren geduwd (foto 9, boven). Dan strekt 
de slang de nek (foto 9, onder), terwijl zijn spieren 
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kennelijk de prooi zo vasthouden dat die verder het 
lijf in wordt geduwd en getrokken. 
Tegen de tijd dat alleen de staart en de tenen van de 
achterpoten nog uit de bek steken is deze methode de 
enige die de slang heeft om de prooi door te duwen. 
Het dier houdt de bek tijdens dit doortrekken open 
(foto titelpagina). 
Kort nadat de staartpunt is verzwolgen verdwijnt de 
actie van de nek. Kennelijk nemen de kringspieren 

rond de slokdarm die taak dan helemaal over. Het 

Foto's 9a (boven) en 9b: 
Nek en hals werken mee aan het verzwel

gen van de prooi 

Keeping a pair of Boa constrictor as pets. Part 5: Feeding behaviour: 
lntensity of the strike, searching for the site of ingestion, swallowing duration 

1. In carehing and swallowing prey we may distinguish the following five phases: 1. the resting phase 
(waiting for prey to appear), 2. the preparadon for the catch ( attention - aim - approach - strike pre
paration - inspection), 3. the strike, 4. constriction or IWT (initia! waiting time) and 5. the swallowing 
phase. 

2. The imensity of the strike depends on the relative amotmt already swallowed by the snake (figures 1 
and 2) as welt as on their age. 

3. The du.ration of the IWT shows no relationship with the interval to the preceding meal. A weak relati
onship, although statistically nonsignificant, may be present with respect to the interval to the preceding 
defecation (figu.re 3). 

4. The boa has to learn to find the site ofingestion when the prey is a rabbit (figures 4 and 5). Finding its 
snout remains a problem, ho wever, probably because of the rotmd shape of the snout of the rabbit (see 
picture). 

5. Swallowing du.ration increases with relative prey size (figure 6), in minutes equal to about th.ree times 
relative prey size in percent. For smaller prey the relationship with relative prey size was weak and sta
tistically nonsignificam. Handling such smal! prey appears to be difficult for the snake. 

6. All these data have to be interprered with care, since they were moscly obtained from one adult female 
Boa constrictor only. 
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Vijf van de zeven soorten zeéSchfldpad

den komen voor in Suriname en buur

landen Guyana en Frans Guyana. De 

lederschildpad (Dermochelys coriacea), 

soepschildpad (Chelonia mydas), olijf

kleurige dwergsch lidpad (Lepidochelys 

olivacea) en karetschilpad (Eretmochelys 

imbricata) leggen er hun eieren, de dlk

kopsch ildpad (Caretta caretta) tourageert 

voor de kust en komt sporadisch aan 

land om te leggen. Sinds 2003 huts-
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Alle zeeschildpaddensoorten staan op de 
IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. 
De lederschildpad (zie kader) valt onder de 

categorie "kritiek bedreigd". In de afgelopen twintig 
jaar is, mondiaal gezien, het aantal volwassen vrouw

tjes naar schatting gedaald van 115.000 tot minder 
dan 30.000 (SPOTILA ET AL. 2000), met een afname 

van 90% in de Indische en Grote Oceaan. Hier zijn 
binnen enkele decennia alle grote legpopulaties, op 

één na, volledig ingestort als gevolg van het jaren 
achtereen massaal verzamelen van de eieren en door 
bijvangsten in de commerciële visserij. Op het eens 
zo beroemde legstrand van Terrenganu, Maleisië, is 
het aantal gelegde nesten zelfs gedaald van enige tien
dlûzenden tot nul. Bijna zo dramatisch is de situatie 
aan de Pacifische kust van Mexico en Costa Rica. In 

de Atlantische Oceaan gaat het beter met de soort. 
Grote legpopulaties komen nog voor in de Guiana 
Shield regio (Suriname, Guyana en Frans Guyana), 
op Trinidad en in West-Afrika in Congo en Gabon. 

Het belang van de Guiana Shield regio 
Omdat wordt aangenomen dat tegenwoordig meer 
dan 50% van de mondiale legpopulatie lederschild
padden haar eieren legt in en nabij de monding van 

de Marowijne rivier (de grensrivier tussen Suriname 
en Frans Guyana), hangt het voortbestaan van de 
soort in hoge mate af van het behoud van deze 
populatie Op de stranden in en rondom de monding 
van deze rivier worden jaarlijks gemiddeld 50.000-
60.000 lederschildpadnesten gelegd (CHEVALIER & 

GIRONOOT 2000, GoVERSE ET AL. 2003, HILTERMAN 
& GoVERSE 2003). 

In Suriname is het aantal nesten binnen drie decen

nia explosief gegroeid van rond de 100 tot meer 
dan 10.000 per jaar met een uitschieter van 30.000 
nesten in 2001. Tegelijkertijd nan1 het aantal nesten 
in Frans Guyana enigszins af. Dit wordt mogelijk 
mede verklaard door een gedeeltelijke verplaatsing 
van nestelende schildpadden van Frans Guyana 
naar Suriname. Langs de kust van de Guyana's 
worden onder invloed van de Guyana Golfstroom 
regelmatig nieuwe stranden gevormd en andere 
weggeërodeerd of geblokkeerd door modderbanken. 
Lederschildpadden zijn in tegenstelling tot de andere 
soorten trouwer aan een bepaald gebied dan aan 
één specifiek legstrand en koloniseren doorgaans als 
eersten nieuwe stranden. Om deze reden is een regi
onale aanpak vereist, niet alleen voor bescherming en 
beheer maar ook voor onderzoek. 

Carib-lndiaanse STINASU medewerker naast lederschildpad; hoewel zeeschildpadden doorgaans 's nachts hun 
eieren leggen komen lederschildpadden soms ook overdag aan land 
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De lederschildpad, met een gemiddelde schildlengte van 1,5 meter de grootste zeeschildpad, is het enige 
overgebleven lid van de familie DERMOCHELYDAE. Lederschildpadden onderscheiden zich van de andere 
zeeschildpadden door een leerachtig schild met vijf dorsale lengterichels in plaats van een hard, benig 
schild. Ze worden eerder geslachtsrijp (7- 10 jaar ten opzichte van 15 jaar of ouder bij andere soorten) 
en hebben het grootste verspreidingsgebied - variërend van tropische tot sub-arctische wateren. Nestelen 
gebeurt echter uitsluitend in de tropen. Het dieet bestaat uit kwallen en inktvissen. Tijdens het foura
geren wordt tot dieptes van 1300m gedoken. Lederschildpadden leggen elke 2-3 jaar tijdens een vast 
legseizoen 5-10 nesten van ongeveer 80 eieren. Uitkomstsucces van de nesten verschilt sterk per strand 

maar ligt gemiddeld tussen de 30 en 60%. Door hoge predatiedruk wordt slechts ongeveer 1 op de 1000 
jongen volwassen. Van de lederschildpadden die op de stranden van het Guiana Shield htm eieren leggen 
is bekend dat zij fourageren in de voedselrijke wateren van Nova Scotia (Canada) en aan de westkust 
van Mrika. 

Surinaamse legstranden 
In Suriname bevinden de legstranden zich in het 
oostelijk deel van het land in en nabij het Galibi 
Natuurreservaat aan de monding van de Marowijne 
rivier en bij Matapica aan de Atlantische kust. Deze 
stranden zijn afgelegen en aHeen per boot bereikbaar. 
De totale strandlengte bedraagt circa 25 kilometer. 
Het beheer van de legstranden en directe bescherming 
van de nesten is in handen van STINASU (Stichting 
Natuurbehoud Suriname). STINASU voert sinds 

eind jaren '60 dagelijkse nesttellingen uit en coör
dineert en faciliteert daarnaast extern onderzoek, 

een eigen vrijwilligersprogramma en ecotoerisme. 
De afdeling Natuurbeheer (NB), onderdeel van het 
Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, controleert 
naleving van de jachtwet - onder welke de zeeschild
padden en hun eieren vallen - en zet jachtopzieners in 
tegen het stropen van eieren. Tegenwoordig zijn aHe 
nesten volledig bij wet beschermd en is er niet langer 
een periode waarin eieren geraapt mogen worden. 

Lederschildpad camoufleert haar nest alvorens terug naar zee te gaan 
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De Visserijdienst, vallend onder het Ministerie van 
Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ziet ten slotte 
toe op naleving van visserijwetgeving met als doel de 
bijvangst van zeeschildpadden in drijf- en sleepnetten 
te minimaliseren. 

Drijfnetvisserij
De grootste bedreiging voor de zeeschildpadden 
vormt de commerciële drijfnetvisserij. Het betreft 
een vloot van circa 60 Guyanese boten die offici-
eel in Suriname geregistreerd staan, maar ook een 
aantal illegale boten. Drijfnetten met lengtes van 
2-4 kilometer worden rondom de monding van de 
Marowijne rivier uitgezet. Target-soorten zijn de o.a. 
de grijze snapper en zeeforel. Schildpadden die in de 
netten verstrikt raken verdrinken of worden door de 
bemanning uit de netten gekapt. In 2002 werden 
de visserijregulaties sterk aangescherpt door het 
Ministerie van LVV. De minimale afstand tot de kust 
van waar af gevist mag worden werd sterk vergroot. 
Ook werd in de garnalenvisserij, waaraan vooral olijf-
kleurige dwergschildpadden (die garnalen eten) ten 
prooi vallen, het gebruik van Turtle Excluder Devices 
verplicht gesteld. 

Stropen van eieren
Hoewel het verzamelen van de eieren – een delica-
tesse voor diverse bevolkingsgroepen in Suriname 
– tegenwoordig volledig illegaal is wordt er nog altijd 
gestroopt door bewoners van Galibi, ondanks inkom-
sten uit het ecotoerisme. Het overgrote deel van de 
eieren gaat naar Paramaribo voor commerciële ver-
koop. Een effectieve controle op naleving van de wet 
wordt bemoeilijkt door een gebrek aan mankracht en 
financiële middelen om alle stranden gedurende het 
hele legseizoen goed te kunnen bemannen. 
Het doden van nestelende vrouwtjes voor consump-
tie, een groot probleem in buurland Guyana, en 
ernstige verstoring van schildpadden door ongeregu-
leerd toerisme zoals in Frans Guyana komen niet in 
Suriname voor.

Regionale aanpak
Sinds eind jaren ’60 wordt er in Guyana, Suriname 
en Frans Guyana door overheidsinstanties, lokale 
NGO’s en buitenlandse organisaties een veelvoud aan 
initiatieven ontplooid op het gebied van bescherming 
en monitoring van zeeschildpadden. Een gezamenlij-
ke regionale aanpak en standaardisatie van methodes 
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Mark-recapnn·e data zijn onmisbaar voor veel populatiesmdies. Voor lederschildpadden zijn, in tegen
stelling tot andere zeeschildpadsoorten, metalen flipperlabels niet geschikt en tegenwoordig worden 
in veel onderzoeksprogramma's PIT (Passive Integrated Transponder) tags gebruikt. PIT's zijn passieve 
microchips die worden geïnjecteerd in de rechterschouderspier van nestelende lederschildpadwijfjes. Ze 
worden met een kleine scanner afgelezen. Het gebruik van PIT-tags in Suriname begon in 1999 op kleine 
schaal, in navolging van onderzoekers van de Université Paris-XI in Frans Guyana. In 2000 volgde ook de 
'Guyana Marine Turde Conservation Society' op Shell Beach in Guyana. Sinds 2001 wordt in Suru1an1e 
op de drie belangrijkste legstranden een grootschalig PIT- tag programma uitgevoerd waarbij geprobeerd 

wordt alle vrouwtjes die 's nachts aan land komen te scannen en raggen. Hiermee wordt getracht een 
beeld te krijgen van het aantal individuen en het aantal nesten dat zij leggen, de frequentie waarmee ze 
aan land komen, de mate van uitwisseling ntssen stranden binnen Suriname en in de regio, de mate van 
terugkeer door de jaren heen (' remigratie'), verjonging en mortaliteit. Ook worden alle wijfjes opgemeten 
en gescreend op verwondingen en littekens die kunnen zijn veroorzaakt door de (drijfnet)visserij. 

ontbrak echter. In 1999 werd door de regionale afde
ling van het Wereld Nanturfonds, WWF-Gtûanas, 

een regionaal zeeschildpaddenprogramma geïniti
eerd. Doel van dit programma is behoud en een beter 
beheer van de zeeschildpadden in Suriname, Guyana 
en Frans Guyana en het harmoniseren van regionale 
samenwerking. Gefinancierde projecten richten zich 
op directe bescherming, educatie, monitoring en 

onderzoek, steun voor de lokale bevolking (alterna

tieve inkomstenbronnen als compensatie voor het 
niet commercieel kunnen exploiteren van de eieren) 
en de ontwikkeling van ecotoerisme. Door het mon
diaal gezien zeer grote belang van de regio voor de 
lederschildpad wordt deze soort als 'flagship species' 
beschouwd. Onderzoek en (regionale) bescherming 
richten zich daarom met name op deze soort. 
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Monitoringsproject in Suriname 
In 1999 werd in Suriname een start gemaakt met 
een uitgebreid monitorings- en onderzoeksproject 
voor lederschildpadden om een (vollediger) beeld te 
krijgen van de populatiestatus. Over deze populatie 
was tot dan toe weinig meer bekend dan jaarlijkse, 
soms incomplete gegevens over nestaantallen. Vanaf 
april 2003 wordt het project gehuisvest door het 
Nederlands Comité voor IUCN in nauwe samenwer

king met STINASU en diverse partner-organisaties 
in Guyana en Frans Guyana (voorheen werd dit pro
ject uitgevoerd door Stichting Biotopic) . Hoofddoel 
is bij te dragen aan behoud van de regionale en 
mondiale lederschildpaddenpopulaties door middel 
van monitoring en onderzoek, capacity building en 
lokale en internationale samenwerking. 

De doelstellingen van het project over een periode 
van meerdere jaren zijn: 
• bepaling van populatiegrootte en -trends door 

middel van een grootschalig PIT-tag programma 
(zie kader); 

• bepaling van het broedsucces op de belangrijkste 
stranden en van de te verwachten geslachtsver
houding op basis van zandtemperaturen; 

• verkrijgen van biometrische data voor volwassen 
vrouwtjes en hatchlings; 

• kwalificeren en kwantificeren van bedreigingen 
voor de volwassen vrouwtjes, hatchlings en eieren 

met een speciale focus op aan visserij gerelateerde 
mortaliteit en verwondingen; 

• opleiden van lokale studenten (Universiteit van 
Suriname; Natuurtechnisch Instituut) in zee

schildpaddenbiologie, onderzoekstechnieken en 
data-analyses; 

• standaardisering van methodes en data-uirwis
seling met partnerorganisaties in de regio en 
het presenteren van resultaten op internationale 
symposia en via (semi-) wetenschappelijke publi
caties. 

Het legseizoen van lederschildpadden is van april 
tot augustus. Naast bovenstaande data over de leder
schildpad worden er ook basisgegevens verzameld 
over nestelende soepschildpadden en olijfkleuri
ge dwergschildpadden. Het veldwerk, dat zowel 's 
nachts als overdag plaatsvindt, wordt uitgevoerd door 
groepjes vrijwilligers en studenten onder leiding van 
een veldcoördinator en in nauwe samenwerking met 
STINASU medewerkers. 

Enkele voorlopige resultaten 
Sinds 1999 zijn er in Suriname al ruim 6200 leder
schildpadden gePIT-tagged en er zijn naar schatting 
minimaal 10.000 vrouwtjes aan land geweest. Deze 
aantallen zijn zeer veel hoger dan alleen op grond 
van nesttellingen vermoed had kunnen worden. 
Nesttellingen worden al gauw een forse onderschat
ting als het op de stranden zo druk wordt dat de 
schildpadden elkaars sporen uitwissen, of de sporen 

door de vloed uitgewist worden. 
Broedsucces blijkt sterk te verschillen tussen de 
verschillende stranden. Zo bleek dat hoewel er op 
Matapica (aan de noordkust) veel minder nesten 
worden gelegd, er veel meer jongen uitkomen dan 
op Galibi (Marowijne monding) omdat het broed-

SUMMARY 
Sea-turtles in Surinam 
the Leathetback-turt/e as "f/agship species" 

The Leatherback-turde (Dennochelys cori
acea) is, according to the IUCN Red List, 

critically endangered. The world-population is 
believed to have decreased in the last rwenty 
years from 115.000 to less than 30.000, with a 
decrease of 90% in the Indian Ocean and the 
Pacific. In the Atlantic Ocean the situation is 
better. 

In the Guiana Shield region the females of half 
the world breeding-population lay their eggs. 
In Surinam the amount of nests has increased 
explosively the last thirty years to 10.000 per 
year. 
In 1999 an extensive monitoring and research
program has started. With the aid of PIT-tags 
(Passive Integrated Transponder) population
size and trends are being monitored. Moreover 
this project tries to get insight in the breeding
success and the fishing-industry based mortality 
and injuries. 
Preliminary results suggest, that the estimated 
world-population of these animals is conside
rably larger than expected. Of concern is, that 
20% of the females show injuries, that suggest 
they have been entangled in nets. 
Reports and detailed results of the research
program 2000-2003 can he acquired from the 
authors. 
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succes per nest op Matapica bijna dubbel zo hoog 
is. Hiermee werd het belang van Matapica als leg
strand extra onderstreept en werden er n1aatregelen 
genomen de zeeschildpadden op dit strand beter te 
beschermen. 

Het PIT- tag programma heeft reeds op vele fronten 
belangrijke informatie opgeleverd, resultaten omtrent 
remigratie zijn echter nog voorbarig omdat een tag
programma voor zeeschildpadden daarvoor pas na 
meerdere jaren waardevolle data oplevert. 

cludeerd dat de schatringen voor de mondiale popu
latiegrootte zoals deze heden worden aangehouden 
vermoedelijk veel te laag zijn. Zorgelijk is echter de 
bevinding dat in 2002 en 2003 maar liefst bijna 20% 
van alle vrouwtjes kap- of snijwonden had en dus in 
netten verstrikt is geweest. Het visserijprobleem vergt 
een nog veel intensievere aanpak (internationaal!) 
wil de lederschildpaddenpopulatie in Suriname en 
omgeving ook op termijn behouden blijven. 

Op basis van PIT- tag resultaten in Suriname en Frans 
Guyana kan-!,nmiddels in ieder geval worden gecon-

Rapportages en gedetailleerde resultaten van het 
onderzoeksprogramma 2000-2003 zijn op te vragen 
bii de auteltrs. 
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BEKNOPTE AANWIJZINGEN VOOR AUTEURS 

Alle correspondentie betreffende het tijdschrift Lacerta verloopt via de hoofdredacteltr. Voor post- en e-mail

adres zie pagina 2. 

Aanlevering 
Manuscripten bij voorkeur insturen per e--mail of op diskette of cd, in een gangbaar tekstverwer

kersformaat (Word, WordPerfect, WordPad, Kladblok). Bij voorkern geen enkele opmaak, anders 

dan cursivering (voor wetenschappelijke namen en om tekst te benadrukken). Voeg illustraties 

en tabellen toe als aparte bestanden en refereer daarnaar in de tekst als volgt: ***tabell .doe***, 

***iguana.tif"'**. Voeg een apart bestand bij met bijschriften, of neem deze op onder de hoofd

tekst van het artikel, met eenzelfde referentie en direct daaropvolgend het bijschrift, bijvoorbeeld: 

"***iguana.tif"'**De groene leguaan is een van de meest bekende reptielensoorten." 

Typ nooit te publiceren tekst in een e-mailbericht zelf, maar voeg deze altijd bij als een bijlage. Illustraties 

nooit in het tekstdocument plaatsen, maar eveneens los bijleveren. Digitale (c.q. gedigitaliseerde) foto's bij 

voorkeur in het TIFF-formaat, evenmeel JPG. Getekende afbeeldingen, lijntekeningen e.d. bij voorkern in 

AI-, PDF- of EPS-formaat. In verband ntet de omvang verdient het aanbeveling illustraties niet per e--mail 

te verzenden, maar op cd, tenzij het relatief kleine bestanden betreft. Als richtlijn geldt date-mailberichten 

inclusief bijlagen niet groter moeten zijn dan 3 MB. Foto's (dia's of fotoafdrukken) en rekeningen kunnen ook 

als origineel worden ingestuurd en door de redactie worden ingescand. Originelen worden door de redactie 

met grote zorg behandeld en zo snel mogelijk teruggestuurd. Nummer de originelen duidelijk en verwijs naar 

deze nwnmers bij de bijschriften. 

Stijl en indeling 
Raadpleeg voor stijl en indeling recente afleveringen van Lacerta en de uitgebreide Aanwijzingen voor auteurs' 

op de website. Deze aanwijzingen zijn ook gepubliceerd bij de index van jaargang 61 (vraag ze zo nodig op 

bij de redactie). Geef het artikel een korte, zo mogelijk pakkende titel en een ondertitel en laat hierop een 

korte introductie van circa vijftig woorden volgen. Verdeel de hoofdtekst in een aantallogische hoofdstuk

ken met zo kort mogelijke kopjes. De eerste alinea (die direct op de inleiding volgt) krijgt geen kopje. Geen 

voetnoten gebruiken. Het artikel bij voorkeur beëindigen met een Engelse samenvatting of een N ederlandse 

samenvatting, die door de redactie in het Engels wordt vertaald, alsmede een alfabetische literatuurlijst met 

alle geraadpleegde en in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven. 

Tijdschriftartikel: Auteur, jaar. Titel. Titel van tijdschrift Jaargang (aflevering) : Pagina's. (bijvoor

beeld. Leeuwen, R van, 1984. De Japanse Vurnbuiksalamander (Cynops pyrrho

gaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42 (6): 230-237. ) 

Boek: 

Bij boeken met 
per hoofdstuk 
verschillende auterns: 

Auteur, jaar. TiteL Uitgever, stad. (bijvoorbeeld Menens, R. & H . Wermuth, 

1960. Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am 

Main.) 

AUTEUR, jaar. Hoofdstuktitel. In. REDACTEUR (red.) Boektitel. pagina's. Uitgever, 

stad. (bijvoorbeeld. DoNOGHUE S. & J. U NGENBERG, 1996. N utrition. In. 

MADER, D. R. (red.) Reptile medicine and surgery. 148- 174. W B. Saunders 

Company, Philadelphia.) 

Neem in twijfelgevallen of bij vragen contact op met de redactie voor afspraken over de aanlevering. 
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