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Herpetologische waarnemingen op Madagascar – deel 2  

Piet van Beest 92 
Na het bezoek aan Ranomafana gaat de reis verder richting zui-
den. In het tweede deel van het herpetologisch reisverslag worden 
Fianarantsoa, Anja en Isalo bezocht, om uiteindelijk in Beza-Mahafaly 
te belanden. In al deze plaatsen, maar ook daartussenin, valt bijzonder 
veel interessants te zien.

Amfibieën en reptielen in Extremadura, Spanje (deel 1)  

Jan van der Voort 114 
Het Spaanse Extremadura is wel zo’n beetje het Mekka onder de 
Westeuropese natuurgebieden. In een tweedelige serie toont Jan van 
der Voort ons in woord en beeld een groot aantal daar voorkomende 
reptielen en amfibieën, zoals de Spaanse knoflookpad (Pelobates cultri-
pes) en de hagedisslang (Malpolon monspessulanus).

Zeereptielen rond Sabah, Maleisië Eddy Even 122 
Bij een bezoek aan Maleisië bezocht de auteur ook twee eilanden 
bij Sabah. Op en klein eiland bij Pulau Tiga met de bijnaam ‘Snake 
Island’ werden geellip-zeekraits (Laticauda colubrina) waargenomen, 
op Pulau Selingan werd getracht een dertigtal soepschildpadden 
(Chelonia mydas) te redden van de altijd hongerige ratten. 

 Boekbespreking ‘Krötenechsen’ Jur ter Borg 130 
Als toetje bij het artikel over padhagedissen een 
bespreking van een alleraardigst Duits boek over deze 
interessante, maar niet gemakkelijk te houden dieren.

Padhagedissen – Veldwaarnemingen aan de zuidelijke woestijn-
padhagedis, Phrynosoma platyrhinos calidiarum  

Jaco Bruekers & Ron Peek 104 
Padhagedissen zijn typische hagedissen die op veel mensen een bijzon-
dere aantrekkingskracht uitoefenen. Tot de mensen behoren ook de 
auteurs, die verslag doen van voorkomen en levenswijze van de zuide-
lijke woestijnpadhagedis, Phrynosoma platyrhinos calidiarum. 

De foto op het omslag is van Eddy Even en toont een verzameling jonge soepschildpadjes 
(Chelonia mydas), die net gered konden worden van de ratten.
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heeft geplaatst. Alles voor de toeristen. Wij vinden 
vele slecht uitziende en uitermate chagrijnige Furcifer 
lateralis en Furcifer oustaleti (de reuzenkameleon). 
Onder de bomen liggen dode dieren. 
Ons hotel Bougainville in Ambalavao levert weer 
twee soorten gekko’s op. In de schemering verschij-
nen huisgekko’s, Hemidactylus mabouia, vlak onder 
de dakrand op de buitenmuren van het hotel. Deze 
van oorsprong Afrikaanse gekko’s kom je tegenwoor-
dig bijna overal in de tropen tegen.
De volgende ochtend vinden we een paartje 
Madagaskar-dwerggekko’s, Lygodactylus madagasca-
riensis, op de kozijnen van het restaurant, wat bij 
hotel hoort. Het zijn slechts zeven centimeter lange, 
erg levendige gekko’s.
Wij worden overgehaald om een klein plaatselijk 
reservaat te bezoeken. De lokale bevolking, die van 
de toeristen leeft, hopen dat het parkje Anja (spreek 
uit anza) ooit een officiële status krijgt. Dit betekent 
dan hogere entreeprijzen, opleiding voor gidsen en 
meer toeristen. 
Anja blijkt een grote rotsformatie, temidden van een 
kaal uitgestrekte heuvellandschap. Van verre zien we 
de attractie van het park, ringstaartmaki’s (Lemur 

Fianarantsoa-Ambalavao
Onze reis gaat verder naar het zuiden en de omgeving 
wordt droger en kaler. Rond lunchtijd worden we 
door onze chauffeur Jennot en Solofo in een restau-
rant midden in Fianarantsoa gedropt. Zij moeten hier 
alle inkopen doen voor de rest van de reis. Tegenover 
het hotel ligt een smal parkje tussen twee wegen met 
een toezichthouder, die in iedere boom een kameleon 

PIET VAN BEEST 
Jutphasestraatweg 1 
3434 BM Nieuwegein 
Foto’s van de auteur
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catta) over de rotsen klauteren. Op dit relatief kleine 
gebied leven verschillende groepen van deze lemuren. 
Uit een kloof in de rotsformatie komt een beekje dat 
eindigt in een poel. In dit met de vlotvaren Azolla 
bedekte poeltje vinden we Ptychadena mascareniensis, 
een wijd verbreide kikker, die in Madagaskar overal 
waar voldoende zon en water is voorkomt. Alleen 
aan primair regenwoud heeft hij een hekel. Onder 
struiken langs de waterkant houdt een Zonosaurus 
madagascariensis, een grote schildhagedis, ons in de 
gaten. Deze tamelijk plompe hagedissen komen ook 
over het hele eiland verspreid voor, als er maar water 
in de buurt is. Ze worden ongeveer 40 cm TL.  

Op en tussen de rotsen leven Oplurus grandidieri in 
groepen. Deze leguanen zijn ongeveer 25 cm TL en 
kunnen zich afplatten om zich tussen spleten te ver-
stoppen. In het territorium van een volwassen man 
leven meerdere vrouwtjes en halfwas jongen. Onder 
een omgevallen boomstam verdwijnt een Homopholis 
sakalava, een middelgrote tot 25 cm TL bijtgrage 
bruine gekko. Het zijn nachtactieve dieren, die voor-
namelijk op bomen leven. 
Op het blad van een Heliconia, waarschijnlijk door 
een grapjas daar aangeplant, slaapt een Boophis cf 
tephraeomystax, een 4 cm groot bruinachtig boom-
kikkertje met twee lichtgele laterale banden. 
Eindelijk kruist onze eerste slang ons pad. Bij mijn 
poging hem te vangen bijt hij me flink in de hand en 
geeft meteen daarna de moed op. Hij stinkt vreselijk. 
Het blijkt een Dromicodryas bernieri, een slangetje 
van ongeveer 60 cm uit de familie COLUBRIDAE te 
zijn. Al met al heeft onze trip van slechts twee uur in 
Anja een schat aan waarnemingen opgeleverd.

Het landschap wordt steeds kaler en vlakker en gaat 
op zeker moment over in een immense grasvlakte. 
Het gras is een halve tot één meter hoog en wij spot-
ten grote groepen hele kleine vogeltjes. De weinige 
struiken die hier staan worden kaal gegeten door 
enorme zwermen prachtsprinkhanen, Phymateus 

Ptychadena mascareniensis tussen Azolla.

De leguaan Oplurus grandidieri
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saxosus. Het overstekend wild hier bestaat uit een 
Furcifer oustaleti, die meteen agressief begint te bla-
zen als we een foto proberen te maken. Iets verderop 
vinden we een doodgereden Acrantophis dumerili 
op de weg. De lokale bevolking is om onduidelijke 
redenen doodsbang voor deze tot de familie BOIDAE 
behorende slangen en zal een kans om een overste-
kende slang dood te rijden niet onbenut laten. De 
inheemse naam is do (spreek uit doe). Er komen twee 
soorten grondboa’s op Madagaskar voor, Acrantophis 
dumerili en A. madagascariensis (de Madagaskar-boa). 
Beide zijn nachtactief, worden gemiddeld 1,80 meter 
lang, hoewel er meldingen van grotere exemplaren 
zijn, en ze voeden zich voornamelijk met kleine 
zoogdieren. 
Meer geluk bij het oversteken heeft een ongeveer 1,20 

Dromicodryas bernieri

meter lange lichtbruine slang, Leioheterodon modestus. 
Pogingen om deze te vangen mislukken. De slang is 
te snel en ik inmiddels iets te voorzichtig. 
Grote stukken van de weg zijn hier niet meer geasfal-
teerd. Eenmaal komen we een in de modder vastzit-
tende truck tegen. Wat een contrast met het voorjaar, 
september tot november, wanneer de meeste toeris-
ten hier zijn (foto titelpagina’s deel 1). Dan is deze 
grasvlakte één groot kaal stuk rode stoffige klei.

Isalo
Midden in dit gebied verrijst het restant van een 
oeroud, inmiddels zwaar geërodeerd gebergte, vol 
grillige rotsformaties, gaten en kloven. Dit is het nati-
onale park Isalo met een oppervlakte van 81.500 ha. 
De regen in de kortstondige regentijd van december 
tot en met maart wordt door het zandsteengebergte 
als een spons geabsorbeerd met als gevolg dat ook 
gedurende het droge seizoen er altijd water in de 
vorm van beekjes uit de kloven stroomt. Deze kloven 
vormen zodoende aparte wereldjes met een unieke 
flora en fauna. Maar ook boven op het gebergte 
groeien unieke aan de droogte aangepaste planten. 
De gemiddelde temperatuur bedraagt in de winter 
(augustus) 18°C en in de zomer (februari) 26°C. 
De volgende ochtend maken we kennis met onze 
lokale gids Sylvain. Hij brengt ons naar de Canyon 
des Singes, een kloof op ongeveer een uur rijden van 
ons hotel in Ranohira. De weg mag geen naam heb-

Doodgereden Acrantophis dumerili
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ben en op 1 km van de kloof loopt de auto vast in 
de zanderige oever van een beekje. We lopen langs 
het beekje en vinden in een opdrogend moerasje 
een enorme kikker. Het is Hoplobatrachus tigerinus, 
de Tijgerkikker. Dit is in Madagaskar een exoot, 
geïntroduceerd vanwege zijn uitstekende kwaliteit 
kikkerbilletjes. Hij is echter groter dan alle andere 

amfibieën op het eiland, eet alles wat in de bek past 
en vormt zodoende een gevaar voor veel inheemse 
dieren. Slapend op een blad aan de rand van het-
zelfde moerasje vinden we de kikker Heterixalis 
luteostriatus. In de beschutting van de kloof veran-
dert de begroeiing en zijn de schroefpalmen weer de 
dominante  planten. Nadere inspectie levert naast de 

Overstekende Furcifer oustaleti

Prachtsprinkhaan Phymateus saxosus
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ook in Anja gevonden Boophis cf tephraeomystax  een 
daggekko, Phelsuma cf hielscheri op. Deze daggekko 
van Isalo stond lang bekend onder de naam Phelsuma 
dubia, maar is door RÖSLER ET AL (2001) als een 
aparte soort beschreven. Op de zanderige oevers van 
het beekje struinen Zonosaurus laticaudatus rond op 
zoek naar voedsel. 
Dan kruist opnieuw een slangetje ons pad: Liopho-
lidophis lateralis. Deze laat zich makkelijk vangen 
en vertoont dezelfde afweerreactie als de eerder 
gevonden Dromicodryas, waar hij ook qua uiterlijk 
nauwelijks van te onderscheiden is. In het kristalhel-
dere water van het beekje zit een bruine, 4 cm grote 
kikker, Mantidactylus ulcerosus. Op de terugweg vlak 

buiten de kloof zien we een prachtige groen gekleur-
de vrouwelijke reuzenkameleon, Furcifer oustaleti van 
ongeveer 30 cm lengte. Bij de auto, die met behulp 
van een grote hoeveelheid lokale kinderen uit het 
rulle zand was getrokken, moesten we een enorme 
F. oustaleti man van zijn kwelgeesten bevrijden. De 
kinderen hadden het dier met stenen bekogeld en 
met stokken geslagen. De kameleon was zeker 60 
cm lang met een geweldige massieve kop en hij was 
behoorlijk toegetakeld. Na ernstig onder handen te 
zijn genomen door Solofo, gaven de kinderen aan uit 
angst gehandeld te hebben. Deze grote kameleons 
zouden giftig en bijzonder agressief zijn. 

Liopholidophis lateralis Mantidactylus ulcerosus

Zonosaurus laticaudatus
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In de namiddag maken we een voettocht van 6 km 
naar Piscine Naturelle, een bron die als zwembad 
dienst doet midden in het gebergte. Hier groeien 
op de poreuze zandsteen planten, die zich hebben 
aangepast aan de extreme droogte. In het zandsteen 
zakt het water snel weg, dus in de korte regentijd 
moeten deze planten het water voor de rest van 
het jaar opslaan. We vinden hier veel zogenaamde 
“olifantsvoeten”. Een van de meest spectaculaire is 
Pachypodium rosulatum “gracilis”. De grillige rotsen 
zijn begroeid met korstmossen in allerlei kleuren. 
Overdag is het hier bloedheet en de temperatuur 
loopt op tot boven de 35°C. Op de rotsen, die zo 
heet zijn dat je je hand er niet op kunt leggen, zit-
ten twee soorten leguanen naast elkaar te zonnen, 
Oplurus cyclurus (de Madagaskar-leguaan) en Oplurus 
quadrimaculatus. Van beide leguanen vinden we 
maar één exemplaar. Ze zijn niet schuw en laten ons 
tot op een paar meter naderen.
De volgende ochtend staat een bezoek aan de Cas-
cade des Nymphes op het programma. Dit blijkt 
een canyon te zijn met enkele stroomversnellingen. 
We vinden hier ook de kikker Heterixalis luteostri-
atus en een bruin, 50 cm lang slangetje Mimophis 

mahfalensis. Het is duidelijk een mannetje, te zien 
aan de zig-zag strepen op de rug. De vrouwtjes zijn 
egaal grijs-bruin. Een middelgrote bruingrijze gekko 
schiet in een rotsspleet weg. Als we hem er met enige 
moeite uitgepulkt hebben blijkt het Hemidactylus 
mercatorius te zijn. 
De hitte heeft ons inmiddels behoorlijk uitgeput en 
aangezien de volgende dag een loodzware rit naar 
Beza-Mahafaly op het programma staat, doen we de 
rest van de dag niets meer. 

Beza-Mahafaly
Na Isalo volgen we de goede asfaltweg richting 
Toliara. Na 70 km bij het dorp Andranovori slaan we 
af naar het zuiden. Het is hiervandaan nog plusmi-
nus 100 km naar Beza-Mahafaly. Voor grote stukken 
van de weg schieten woorden tekort. Het landschap 
heeft een savanneachtige begroeiing, is kurkdroog 
en onbewoond. Onderweg zien we regelmatig langs 
de kant van de weg de beroemde Mahafaly-graven. 
Op de stoffige rode grond schieten overal kleine 
hagedissen weg. Het zijn gekielde schildhagedissen 
(Tracheloptichus madagascariensis), de kleinste verte-
genwoordiger van de GERRHOSAURIDAE op Mada-

Kop van enorme Furcifer oustaleti
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De olifantsvoet Pachypodium rosulatum “gracilis”
Oplurus cyclurus
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gaskar. We vinden op de weg ook weer een dode 
grondboa, Acrantophis dumerili. Het is overduidelijk 
dat dit exemplaar opzettelijk is doodgereden. Het is 
op dit stuk weg onmogelijk harder dan 5 km per uur 
te rijden zonder met je hoofd door het dak te vliegen. 
In de buurt van onze bestemming komen we meer-
dere keren vast te zitten in rul zand en rijden we ook 
nog eens verkeerd. 
’s Avonds om 21.30 uur bereiken we eindelijk het 
Special Reserve Beza-Mahafaly. We hebben 12 uur 
nodig gehad om de 100 km te overbruggen. We 
moeten hier kamperen, andere voorzieningen zijn 
er niet. Rondom het kampeerterrein liggen enkele 
hutjes van de plaatselijke bevolking en er staan wat 
huisjes voor wetenschappers en studenten. Aangezien 
de parkvoorzieningen niet meer aanwezig zijn, zullen 
we zonder goed opgeleide lokale gidsen het voorma-
lige park moeten verkennen. De regentijd is ook hier 
van december tot en met maart en gemiddeld valt er 
400 mm regen per jaar. De gemiddelde temperatuur 
is hier in de winter (augustus) 20°C en in de zomer 
(februari) 28°C. 

Beza-Mahafaly bestaat uit twee soorten woud, langs 
de rivier de Sakamena bevind zich galerijbos, gedo-

mineerd door de tamarinde Tamarindus indica en 
daarbuiten het Alluaudia stekelwoud. Dit is genoemd 
naar de meest karakteristieke plant van dit woud, de 
Alluaudia procera.
De volgende ochtend maken we een wandeling door 
het tamarindewoud. De grond ligt bezaait met dood 
blad en er is nauwelijks begroeiing onder de bomen. 

De oorsprong van de Malagassiers is overwegend 
Polynesisch. De Mahafaly zijn één van de acht-
tien stammen die het eiland gekoloniseerd heb-
ben. Voorouderverering is nog steeds een veel 
voorkomend gebruik. Na het overlijden wordt 
het lichaam bijgezet in een groot gezamenlijk 
graf. Deze graven zijn vaak veel luxer en degelij-
ker geconstrueerd dan de dagelijkse woningen. 
Schilderingen op de muren van de tombes tonen 
gebeurtenissen uit het leven van de overledenen. 
Men investeert liever in woningen voor het hier-
namaals, wat veel langer duurt dan het korte, vaak 
ellendige leven op aarde. Bij grote festiviteiten 
halen sommige stammen de voorouders uit het 
graf, wikkelen ze in nieuwe gewaden en laten ze 
meedelen in de feestelijkheden.

MAHAFALY GRAVEN

Tracheloptichus madagascariensis
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De rivier die door die bos loopt, is alweer helemaal 
opgedroogd. Tegen de tijd dat het voor ons onplezie-
rig warm word, tussen de 35 en 40°C, komen overal 
op de rode grond de schildhagedissen Tracheloptichus 
madagascariensis en de leguaantjes Chalarodon mada-
gascariensis tevoorschijn. Beide soorten zijn vrijwel 
even groot, zo’n 20 cm TL en prachtig gekleurde, en 
getekende, levendige hagedisjes. 
In de struiken ontdekt Solofo een kameleon, Furcifer 
verrucosus, nauw verwant aan de F. oustaleti. Maar 

deze soort heeft een veel hogere rugkam. De plaatse-
lijke jeugd die ons is gevolgd en vol verbazing onze 
verrichtingen heeft bekeken, denkt ons nu een plezier 
te kunnen doen en tegelijkertijd wat geld te verdie-
nen. Binnen 10 minuten hebben ze zes exemplaren F. 
verrucosus en één Furcifer lateralis verzameld. De ene 
nog chagrijniger dan de andere. Nadat we hebben 
geprobeerd uit te leggen dat we geen dieren verzame-
len en niet van plan zijn er voor te betalen, vragen we 
de kinderen om de dieren weer terug te zetten waar 

Furcifer verrucosus

Het reservaat Beza-Mahafaly wordt niet gemanaged door ANGAP maar door het departement van bos-
bouw ESSA. Het gold lang als een voorbeeldproject van samenwerking tussen de lokale bevolking, de 
autoriteiten op Madagaskar en het Wereld Natuurfonds (WWF). Bosbouwstudenten uit de hoofdstad en 
biologen uit de hele wereld kwamen hier om onderzoek te doen. In ruil voor het niet meer kappen van het 
woud, profiteerde de lokale bevolking van allerlei projecten, zoals het aanleggen van irrigatiekanalen, beta-
ling voor het helpen van de wetenschappers en voedselverstrekking aan scholen door de F.A.O. Daardoor 
werd het interessant om kinderen naar school te sturen, ze kregen dan tenminste een maaltijd.  Op het 
moment van ons bezoek beschouwde men het project als mislukt. Het WWF had zich al uit de organisatie 
teruggetrokken. Men kon of wilde ons geen antwoord geven op de vraag wat er mis was gegaan. We con-
stateerden wel dat onze geschenken, die bestonden uit schriftjes, pennen en potloden voor de plaatselijke 
school in sommige dorpen niet echt met enthousiasme werden begroet. Wij kregen de indruk dat het 
plaatselijke stamhoofd liever enkele geiten of zebu’s had verwelkomd.

SPECIAL RESERVE BEZA-MAHAFALY
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ze gevangen waren. Ik kan er zelfs geen foto’s van 
maken, dan zou ik me verplicht voelen er iets voor 
te betalen. Het is heel moeilijk om temidden van 
deze straatarme bevolking consequent te blijven. We 
hebben wel cadeaus bij ons, maar de timing wanneer 
je deze geeft is erg belangrijk. Voor je het weet heb 
je van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat een kudde 
kinderen achter je aan lopen.
Op de stam van een Baobab boom zien we plotseling 
beweging, een Phelsuma mutabilis. Net zo grijsbruin 
als de stam en ongeveer 10 cm groot. In de buurt van 
een dorpje heeft men in de hoogtijdagen van het park 
irrigatiekanalen aangelegd en de laatste resten rijst 
worden geoogst. In de opdrogende modder vinden 
we de tijgerkikker Hoplobatrachus tigrinus. 
Op een omgevallen boom vlak bij ons kamp zit een 
grote skink, Mabuya gravenhorstii, te zonnen. Tijdens 
de siësta op het heetst van de dag wordt het kamp 
bezocht door een familie Verreaux’s sifaka’s, Propithecus 
verreauxi verreauxi, een prachtige zwart-witte lemur. 
Deze relatief tamme halfapen komen regelmatig kij-
ken of er iets van hun gading te halen valt. 
In de namiddag wandelen we door het stekelwoud. 
We zoeken onder stenen en boomstronken, maar 
het enige wat we in grote aantallen tegenkomen zijn 
kleine zwarte schorpioenen. Als we de volgende och-
tend willen douchen, er is zowaar een echt douche-
hok waar je je onder een lekke emmer kunt opfris-
sen, vinden we op de tegelvloer een jonge Paroedura 
bastardi. Deze nachtactieve, grondbewonende gekko 
was ’s nachts in de douchebak geraakt en kon niet 
meer ontsnappen. Vooral de jonge exemplaren zijn 
prachtig gekleurd, bij de volwassen dieren vervagen 
de kleuren. 
Een van de plaatselijke bewoners heeft zich aangebo-
den om de drinkwatervoorziening voor ons kampe-
mentje te regelen en deze waterboy weet te vertellen 

Paroedura bastardi

Oplurus quadrimaculatus

dat er niet ver weg mantella’s te vinden zouden zijn. 
Hij werpt zich op als gids en we vertrekken de vol-
gende dag te voet stroomopwaarts door de droge 
zandige rivierbedding. Deze verandert al gauw in een 
rotsachtige bodem en we kunnen duidelijk merken 
dat in de regentijd hier flinke stroomversnellingen 
en watervallen moeten ontstaan. In de verste verte is 
er geen tamarinde meer te vinden, de rivierbedding 
loopt hier uitsluitend door het stekelwoud. In som-
mige grote kuilen in de bedding bevind zich nog een 
klein laagje water. Geen spoor van leven valt hierin 
te ontdekken. De steile rotsige rivierwanden worden 
bevolkt door grote hoeveelheden leguanen, Oplurus 
quadrimaculatus, en schildhagedissen, Zonosaurus 
laticaudatus. Het krioelt hier van deze twee soorten 
hagedissen, die vrijwel even groot zijn en zo te zien 
vredig naast elkaar leven.

Op de plek waar de rotswand overgaat in de bedding 
bevinden zich spleten onder de rotswand. Hierin 
leven dit deel van het jaar de mantella’s. Op de één 
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Op mantellajacht (inzet: Mantella sp.)

of andere manier weet de waterboy op welke plek 
hij moet zoeken en met een afgebroken tak jaagt hij 
even later een Mantella sp. uit zijn schuilplaats. Later 
blijkt het een Mantella uit de betsileo groep te zijn. 
Aangezien deze vindplaats (nog) niet bekend was, is 
het onduidelijk om welke soort het precies gaat. Op 
de terugweg naar het kamp spotten we nog diverse 
Phelsuma mutabilis op de stammen van de overal 
aanwezige Baobab en Pachypodium bomen. 

In het derde deel trekken we verder, naar Ifaty.

GLAW, F. & M. VENCES, 1994. A fieldguide to 
the Amphibians and Reptiles of Madagascar 
(second edition). M. Vences & F. Glaw Verlags 
GbR, ISBN 3-929449-01-3
RÖSLER, H., F.-J. OBST & R. SEIPP, 2001. Eine 
neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: 
Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria:  
GEKKONIDAE). - Zool. Abh. Mus. Tierkde. 
Dresden 51 (6): 51 - 60. 
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Herpetological observations in 
Madagascar, April 2001 (part 2)
The author describes a herpetological trip to 
Madagascar. The climatic circumstances on Mada-
gascar differ considerably from spot to spot, from 
a mild climate with a rain-season and cool winters 
to a tropical climate with rain the year around. 
Due to its isolated location 75% of the flora and 
fauna is endemic. Until now some 250 species of 
amphibians and 290 species of reptiles are descri-
bed. It is advised to let the journey be organized 
in advance, the infrastructure in Madagascar is 
very bad and domestic flights are available only 
limited and fully booked. Otherwise you take the 
risk of losing precious time while arranging local 
transport.  Experienced local guides were available 
to the author.
For the identification of the animals GLAW & 
VENCES (1994), was used, and for the more difficult 
cases help was asked from Dr Frank Glaw. A lot of 
reptiles and amphibians were observed during the 
journey. Full species list at the end of part 3.

SUMMARY
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Veldwaarnemingen aan de zuidelijke woestijnpadhagedis, 
Phrynosoma platyrhinos calidiarum (COPE, 1896) 

in Nevada en Zuid-Californië



Padhagedissen zijn typische hagedissen die op 
veel mensen een bijzondere aantrekkings-
kracht uitoefenen. Dat is niet verwonderlijk 

gelet op het soms bizarre uiterlijk van deze hagedis-
sen. Ondanks de op het eerste gezicht vijandige uit-
straling, zijn deze hagedissen verre van agressief. 
Het is WIEGMANN die in 1828 de wetenschap-
pelijke genusnaam voor de padhagedissen intro-
duceert. “Phrynosoma” betekent in de Griekse taal 
zoveel als “lichaam van een pad” (phrynos=pad en 
soma=lichaam, lijf ). 
Tijdens onze voorbereidingen op de reis naar de 
woestijnen van Noord-Amerika is ons is opgevallen 
dat in Nederlandstalige, herpetologisch georiën-
teerde literatuur bijzonder weinig over het geslacht 
Phrynosoma is gepubliceerd. Voor een deel wordt dat 
veroorzaakt door het feit dat deze hagedissen, die 
doorgaans een bijzonder voedselspecialisme aan de 
dag leggen, slechts zelden succesvol in gevangenschap 
gehouden worden.
Hoewel de meeste padhagedissoorten in de Verenigde 
Staten door federale wetgeving worden beschermd, 
belandt nog een aantal soorten sporadisch in de 
dierenhandel. Meestal betreft het Phrynosoma p. pla-
tyrhinos of P. modestum. 

Tot de groep mensen die een bijzondere fascinatie 
voor padhagedissen hebben, behoren wij ook. In 
verband met die belangstelling voor deze leguaanach-
tigen, hebben wij in het kader van een herpetologisch 
georiënteerde reis naar het zuidwesten van de USA, 
in het voorjaar van 2003, met nadruk aandacht 
besteed aan een aantal ecologische aspecten van de 
woestijnpadhagedis (Phrynosoma platyrhinos) in zijn 
natuurlijke habitat in Nevada en Zuid-Californie. 
Wij zijn uiteindelijk in de gelegenheid geweest om 
één van de drie ondersoorten nader te bestuderen, 
namelijk de zuidelijke vorm: Phrynosoma platyrhinos 
calidiarum. Onze veldwaarnemingen richtten zich op 
onderwerpen als voedsel(specialisatie), microklimaat-
gegevens en de sympatrische flora en fauna.

Het uiterlijk
Op het eerste gezicht bieden padhagedissen, zoals 
gezegd, een afschrikwekkende aanblik: het lichaam 
en de kop zijn bedekt met stekels en hoorntjes. Bij 
de woestijnpadhagedis zijn in het bijzonder de stekels 
aan de kop en de zijkanten van de romp in het oog 
springend. De wetenschappelijke naam “platyrhinos” 
(‘breedneus’) duidt op een specifiek kenmerk van 

deze soort: de platte stompe voorzijde van de kop.
De kleur van dieren is doorgaans variabel en afge-
stemd op de ondergrond waar ze voorkomen. Dit 
blijkt duidelijk uit de foto’s. De kleurstellingen zijn 
allerminst spectaculair. De kleur bruin is dominant, 
maar dan in allerlei variaties. Op de rugzijde is een 
min of meer duidelijke zigzagvorm waarneembaar. 
Bij de dieren die wij waargenomen hebben, was een 
dergelijke bandering ook op de bovenzijde van de 
staart duidelijk waarneembaar. 
Bij de padhagedissen uit Nevada overheersten dui-
delijk de donkerbruine tinten in vergelijking met de 
exemplaren uit Zuid-Californië (nabij Twentynine 
Palms) die duidelijk lichter van kleur waren.
De buikzijde is bij de dieren van de bezochte vind-
plaatsen toonden dezelfde kleurstellingen. Die waren 
namelijk egaal zand- tot ivoorkleurig met hier en 
daar kleine zwarte vlekjes.
Binnen de soort Phrynosoma platyrhinos worden 
in de literatuur op dit moment drie ondersoorten 
genoemd:
1. Phrynosoma platyrhinos platyrhinos (GIRARD,1852)
2. Phrynosoma platyrhinos calidiarum (COPE, 1896)
3. Phrynosoma platyrhinos goodei (STEJNEGER, 1893)
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Sommige wetenschappers (o.a. PIANKA & HODGES 
1991, HODGES pers. comm.) trekken het bestaans-
recht van de ondersoort “goodei” in twijfel.
Het gehele verspreidingsareaal van Phrynosoma pla-
tyrhinos omvat een groot gebied in het westelijk deel 
van de Verenigde Staten, namelijk het zuidoosten van 
Oregon; het zuidwesten van Idaho, Nevada, het wes-
telijk deel van Utah, het zuidoosten van Californië 
(Mojave-, Colorado- en Sonorawoestijn), het wes-
telijk deel van Arizona tot in het noordoosten van 
Baja California en het noordwesten van de Sonora 
in Mexico.
De ondersoort waaraan wij onze waarnemingen heb-
ben verricht, behoort zoals al eerder is gemeld tot de 
‘calidiarum-groep,’ waarvan het verspreidingsgebied 
zich in de Verenigde Staten uitstrekt van het zuiden 
van Nevada en Californië tot in het westelijk deel 
van Arizona.
Op de kaart zijn globaal de verschillende versprei-
dingsgebieden en daarin voorkomende ondersoorten 
aangeduid.

platyrhinos

calidiarum

goodei

Verspreiding van de ondersoorten 
1= locatie Nevada, 2= locatie Californië

1
2
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De planten van Sarcobates-flats
Salsola kali (Tumbleweed)
Larrea tridentata (Creosote Bush)
Castela emoryi (Crucifixion Thorn)
Sarcobates spec. (Greasewood)
Ephedra spec. (Mormon Tea)
Castilleja applegatei martinii (Indian 

paintbrush )
Cylindropuntia echinocarpa
Echinocactus polycephalus
Echinocereus engelmanni
Opuntia basilaris

KADER 1

De sympatrisch voorkomende 
dieren van Sarcobates-flats

Hagedissen:
Sauromalus obesus
Uta stansburiana
Gambelia wislizenii
Cnemidophorus tigris tigris
Sceloporus spec.

Slangen:
Sonora semiannulata

Ongewervelden (schorpioenen):
Centruroides exilicauda 

KADER 2

De planten van de streek ten noorden  
van Twentynine Palms
Yucca brevifolia (Yoshua tree)
Yucca schredigira
Ferocactus cylindraceus
Opuntia stanlyi
Cylindropuntia vivipara
Cylindropuntia echinocarpa
Cylindropuntia ramosissima
Echinocereus triglogidiatus majavensis
Echioncereus engelmanni
Simmondsia chinensis (Jojoba)
Snaeda mquinii (Bush seepweed)
Larrea tridentata (Creosote Bush)
Pleuraphis rigida (Big Calleta grass)
Atriplex polycarpa  (Cattle spinash)
Psorothammus spinosus (Smoke tree)
Hymenoclea salsola (Cheese bush)

KADER 3
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Veldwerk
Bij dit onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van 
de gegevens die zijn verkregen van drie dieren die zijn 
aangetroffen nabij het plaatsje Beatty (Sarcobates 
Flat, Nevada), een verkeersslachtoffer (road-kill) 
uit de omgeving van Ocotillio (Californië) en zes 
dieren van een vindplaats ten noorden van de plaats 
Twentynine Palms (Californië).
Aan al deze dieren zijn metingen verricht. Van alle 
hagedissen is de lengte en het geslacht vastgesteld. 
Bij een deel van de dieren was het mogelijk om de 
lichaamstemperatuur te meten en te vergelijken met 
de omgevingstemperatuur. 
Het dode dier maakte het voor ons mogelijk om 
ook de interne organen nader te bestuderen en een 
onderzoek uit te voeren op het maag-darmkanaal. 
In dat opzicht was het voor ons met name interes-
sant om te achterhalen welke prooidieren gegeten 
waren. Uiteraard wisten wij dat padhagedissen in 
grote mate voedselspecialisten zijn en zich richten 
op mieren. We waren echter nieuwsgierig of dit 
gegeven bevestigd kon worden.
Wat bij het bezien van de gegevens opvalt, zijn 
de relatieve hoge lichaamstemperaturen waaraan 
de padhagedissen kennelijk de voorkeur gaven. In 
het bijzonder de zes exemplaren nabij Twentynine 
Palms waren overduidelijk in de actieve fase. Een 
keer hebben we zelfs het geluk gehad om een kop-
pel waar te nemen waarbij het mannetje hardnekkig 
een vrouwtje achtervolgde met de kennelijke bedoe-
ling tot een paring te komen. Bij die achtervolging 
volgde het mannetje de bewegingen van het vrouw-
tje en hield contact door met zijn kin op de staart-
basis of de linker achterpoot te drukken. Nadat de 
dieren ons in het vizier kregen stopten ze dit gedrag 
en probeerden zich snel onder een Creosote Bush 
(Larrea tridentata) te verbergen.

Werkgebied Nevada
Onze eerste zoekactiviteiten ontplooiden wij op een 
vlakte ten oosten van de plaats Beatty, plaatselijk 
bekend onder de naam “Sarcobates-flats”.
Het geaccidenteerde terrein, met hier en daar rots-
formaties en droge rivierbeddingen (“wash”) was 
typisch begroeid met diverse woestijnplanten (zie 
kader 1).
De natuurlijke ondergrond bestond uit een mix van 
zand en kleine steenbrokken. Op sommige plaatsen 
leek het grind sterk op puin zoals dat na een behan-
deling uit een puinbreker komt. De ondergrond, zo 



Phrynosoma platyrhinos calidiarum

De sympatrisch voorkomende reptielen van de streek 
ten noorden van Twentynine Palms

Hagedissen:
Uta stansburiana
Cnemidophorus tigris
Sceloporus occidentalis
Sceloporus magister (?)
Crotaphytus insularis
Crotaphytus collaris
Mabuya spec.

Slangen:
Masticophis flagellum
Salvadora hexalepis 
Pituophis catanifer

Schildpadden:
Gopherus agassizii (twee lege schilden en 
holen en  mest- en urinesporen gevonden)

KADER 4bleek later, heeft een effect gehad op de morfologie 
van de daar levende Phrynosoma. Alle dieren hadden 
namelijk een rood-bruine basiskleur vermengd met 
diverse tinten bruin, zandkleuren en witte en zwarte 
tekening. Hierdoor waren ze nagenoeg perfect geca-
moufleerd en werden de hagedissen pas opgemerkt 
zodra ze zich verplaatsten.
Het gebied herbergt naast padhagedissen  ook een 
reeks andere interessante soorten reptielen. Wij ver-
moeden achteraf dat wij nog iets te vroeg in het voor-
jaar zijn gearriveerd. Kort voor ons bezoek was het 
namelijk erg bewolkt geweest en was de dagtempera-
tuur van rond de 20°C fris te noemen. De nachten 
en ochtenden waren gewoon koel. Wij lazen op de 
thermometer 13°C af. Overdag, bij een wolkenloze 
hemel liep de temperatuur weliswaar op, maar maak-
te een harde wind dat het blijvend fris aanvoelde. 
Het aantal waargenomen soorten was mogelijk hoger  
geweest als het warmer was geweest. Desalniettemin 
konden wij in de lijst van sympatrische dieren diverse 
soorten noteren (zie kader 2).

Werkgebied  Californië
In vergelijking met Nevada leverde ons bezoek aan 
een gebied in het zuiden van Californië een com-
pleet ander beeld op. Ten noorden van Twentynine 
Palms in het Yoshua National Park troffen we een 
droog, geaccidenteerd terrein aan, met grote, schit-
terende rotspartijen en uitgestrekte, ook weer stenige, 
vlakten. De begroeiing was meer afwisselend dan in 
Nevada en paste precies in het beeld dat wij van de 
woestijn hadden (kader 3).
De ondergrond was eveneens zanderig en bestond 
uit een mix van (grof ) grind en kalk/zandsteen. De 
padhagedissen waren hier volstrekt anders van kleur. 
De lichtbruine zandkleur voerde de boventoon, zodat 
de hagedissen weer perfect gecamoufleerd waren. 
Ze verraadden zich door zich snel te verplaatsen op 
momenten dat wij ze te dicht naderden. Diverse 
andere reptielsoorten troffen wij in dat biotoop aan 
(kader 4).

Temperatuurmetingen
Voor het vaststellen van de rectale lichaamstempera-
tuur van de hagedissen werd gebruik gemaakt van 
een Philips digitale thermometer. Met een digi-
tale binnen/buitenthermometer werden de lucht- en 
bodemtemperaturen gemeten. 
Alle verzamelde gegevens zijn in de bijgaande tabel-
len verwerkt. Slechts bij één lokale veldtrip waren wij 
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Phrynosoma platyrhinos calidiarum

niet in de gelegenheid metingen te verrichten.
Wat opvalt is dat de rectaal gemeten lichaamstempe-
ratuur in de meest gevallen sterk overeenkomt met de 
bodemtemperatuur. Van temperatuurregulatie blijkt 
bij de toen heersende weersomstandigheden (zonnig 
met frisse wind) geen sprake. De dieren prefereren 
waarschijnlijk nog hogere lichaamstemperaturen aan-
gezien bij eerdere bezoeken aan deze gebieden dieren 
zonnend werden waargenomen bij temperaturen van 
40°C en hoger.

Verkeersslachtoffer
In de omgeving van de plaats Occotilio waar wij op 
de doorgaande weg een dode padhagedis vonden, 
hebben wij de omgeving twee dagen gedurende zes 
uren systematisch afgezocht, maar vonden er verder 
geen enkele levende padhagedis. Dit magere resultaat 
verbaasde ons uiteraard zeer en deed ons beseffen dat 
de eerder gevonden “road kill” een echte toevalstref-
fer was. Overigens was de wandeling nooit saai of 
teleurstellend, want het is grandioos om ongestoord 

tussen cactussen en yucca’s te speuren naar reptielen 
en andere woestijndieren. Hoewel wij natuurlijk de 
voorkeur gaven aan levende dieren, was deze dode 
padhagedis voor ons toch een belangrijk studieob-
ject.
Een van ons (RON PEEK) heeft met beperkte mid-
delen (zakmes, schaar en pincet) op de campingtafel 
(!) sectie verricht. Het was immers een unieke kans 
om Phrynosoma platyrhinos van de binnenkant te 
bekijken. Op de foto zijn de verschillende organen 
aangeduid. Wat direct opvalt zijn de acht eieren, de 
volle maag en de met insecten gevulde maag en dikke 
darm (colon).
Uiteraard hebben wij de maaginhoud van dit dier 
bestudeerd, omdat dit een perfecte mogelijkheid 
bood om meer te weten te komen over wat deze 
hagedis zoal gegeten had. We waren in het bijzonder 
nieuwsgierig of er naast mieren ook andere insecten 
verorberd waren. In het veld troffen wij namelijk 
naast mieren ook veel vliegen, enkele vlinders, spin-
netjes en diverse soorten sprinkhanen aan.
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Na de bestudering van de maaginhoud kunnen we weer eens bevestigen dat deze 
hagedissen beslist een strikte voorkeur hebben voor mieren! De maag bevatte 
namelijk uitsluitend mieren. Daarnaast troffen we ook twee dunne grasspietjes aan 
van ongeveer 1,5 cm lang. Naar verluidt kunnen padhagedissen tot 200 mieren 
per maaltijd verorberen (PIANKA & HODGES, 1991). De dode mieren (93) waren 
nog volledig herkenbaar en de determinatie leidde tot de vaststelling dat het om de 
soort Crematogaster californica ging, een grondbewonende soort die in die omgeving 
veel voorkomt. Crematogaster californica kan even groot worden als onze inheemse 
behaarde rode bosmier (Formica rufa).

Gedrag
De dieren werden steeds op willekeurige plaatsen langs een zandweg of wandelpad 
aangetroffen. In alle gevallen waren de padhagedissen vrij gemakkelijk met de hand 
te vangen. Meestal lagen de hagedissen op een open plek te zonnen en vluchtten 
ze zodra wij te dicht genaderd waren. Altijd zochten ze beschutting onder struiken. 
Maar zonder veel moeite konden wij ze dan simpelweg oppakken. De dieren boden 
nooit veel weerstand; ze beten nooit. Aardig is te melden dat sommige dieren 
probeerden met een achterover knikkende beweging van de kop de belager met 
de hoorns te prikken! Niet dat deze reactie veel effect had, want het gevoel dat die 
”prikken” opleverden, kan worden omschreven als “gekrabbel over de huid”. Het 
stelde dus niets voor.
In de literatuur (BAUR & MONTANUCCI 1998) staat vermeld dat padhagedissen zich 
vaak rondom mierennesten ophouden. Dat was voor ons aanleiding om hierop met 
nadruk onze zoektochten te concentreren. Wij hadden de hoop dat waar de mieren 
zouden zijn, ook de padhagedissen aangetroffen konden worden.  Helaas werd die 
theorie in ons geval niet bevestigd. We hebben in Nevada en Californië bij geen 
enkel bewoond mierennest padhagedissen kunnen ontdekken.
Na het nemen van foto’s en het verrichten van metingen zijn de padhagedissen 
steeds op dezelfde plaats weer losgelaten. Daarbij waren wij er ons terdege  van 
bewust wat een voorrecht het was om deze bijzondere hagedissen in hun natuurlijke 
omgeving te mogen bestuderen.

Dankwoord
Onze veldwaarnemingen aan Phrynosoma platyrhinos calidiarum zijn mede moge-
lijk gemaakt door een financiële ondersteuning van de Stichting Bevordering 
Herpetologie. Hiervoor willen wij het stichtingsbestuur in het bijzonder bedanken.

Phrynosoma platyrhinos calidiarum, Ocotillo en Twentynine Palms, Californië 
(26, 28 en 29 april 2003)

Geslacht Totale lengte 
(cm)

Lichaamstemp. 
(°C)

Bodemtemp. 
(°C)

Luchttemp. 
(°C)

♀ road kill 1) 12 - - -
♀11:58 u 12 - - -
♂ 14:45 u 12 34,7 37,4 25,7
♀ 14:45 u 11,5 35,2 37,1 25,7
♂ 15:15 u 12,5 34,4 37,1 24
♀ 15:23 u 1) 10,5 32 36 25,5
♂ 16:00 u 12,2 33,9 36 24
1) = eieren tekenden zich af en waren voelbaar.

 112 ■ LACERTA mei-juni 2004



BAUR, B. & R.R. MONTANUCCI. 1998. Krötenechsen: Lebensweise, Pflege, Zucht. Herpeton, Offenbach, 
158 pp
BEHLER, JOHN L & F. WAYNE KING, 1985. The Audubon Society Field Guide to North American Reptiles 
and Amphibians. Chanticleer Press, Inc. New York
PIANKA, ERIC.R. & WENDY L. HODGES, 1991. http://uts.cc.utexas.edu/~varanus/phryno2.html
PIANKA, ERIC R. & WILLIAM S. PARKER, 1975. Ecology of Horned Lizards: A review with special reference 
to Phrynosoma platyrhinos. Copeia 1975 (1): 141-162. 
REEVE, WAYNE L. 1952. Taxonomy and distribution of the horned lizard genus Phrynosoma. Univ. Kansas 
Sci. Bull. 34, pt 2 (14): 817-960. 
WIEGMANN, A.F.A., 1828. Beyträge zur Amphibienkunde. Isis von Oken 21(3/4): 364-383.

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

In this report some field-observations 
on the Southern Desert Horned Lizard, 
Phrynosoma platyrhinos calidiarum (COPE, 
1896) in Nevada (close to Beatty) and 
Southern California (Yoshua tree National 
Park) are presented. An inventory was made 
of the vegetation and sympatric occurring 
reptiles. To 
gather information on temperature regula-
tion of these Horned lizards, the body tem-
perature, the ground surface temperature 
and the air-temperature were measured for 
several animals. Autopsy was performed on 
a road kill found in Southern California 
and the stomach-content was analysed. As 
expected the diet of this female P. platyr-
hinos calidiarum consisted mainly of ants 
(Crematogaster californica ). In addition, the 
behaviour of the animals was studied.

SUMMARY
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 Natrix maura, adult uit Rio Almonte

Het lastige van herpetologische studiereizen 
is vaak niet om ergens wat amfibieën en 
reptielen, maar wel een stelletje gelijkgezinde 

gestoorden te vinden, voor wie het woord vakantiege-
noegens zich vertaalt in het omwoelen van vuilnisbel-
ten of het zich een breuk tillen aan rotsblokken. Wat 
dat betreft zijn ecotoeristen-bureaus handige instru-
menten. Ik had goede herinneringen aan vroegere 
reizen met Eco Tourist Services, en toen het Spaanse 
Extremadura, toch zo’n beetje het Mekka van de 
Westeuropese natuurgebieden, als reisbestemming 
opdook, was de beslissing snel genomen.

Algemene reisbeschrijving
We verbleven de eerste vijf nachten in het dorpje 
Torrejon el Rubio, ideaal gelegen vlakbij het natuur-
gebied van Monfragüe en temidden van de typische 
dehesa’s van Extremadura. We verplaatsten ons tij-
dens deze reis met twee comfortabele busjes. De 
chauffeurs/gidsen stonden via walkie-talkies met 
elkaar in verbinding, zodat waarnemingen tijdens het 
rijden voor niemand onopgemerkt bleven. Vooral in 
het steppe- en dehesagedeelte van Extremadura zijn 
wat langere ritten vaak onvermijdelijk, maar doordat 
we twee busjes hadden, kon de groep desgewenst 
opgesplitst worden, met soms de keuze tussen een 
lange of een korte rit. De laatste drie nachten ver-
huisden we naar Castañar de Ibor. In de onmiddel-
lijke omgeving van ons hotel lag er een mooi wandel-
pad dat helemaal door de verschillende biotopen van 
de Sierra de Guadalupe liep. Door die ligging waren 
verre verplaatsingen met de busjes niet meer nodig.
Eco Tourist Services gaat altijd prat op de kwaliteit 
van zijn (plaatselijke) gidsen, een reputatie die ze ook 

deze reis meer dan waar maakte. Godfried Schreur, 
een Nederlander die al jaren in Extremadura woont 
en werkt, bracht ons telkens naar de mooiste en 
beste zoekstekken. Het resultaat is te zien in de waar-
nemingslijsten (opgenomen in deel 2), met onder 
meer waarnemingen van alle slangensoorten van 
Extremadura. Bovendien spreekt hij vloeiend Spaans 
en wist hij heel wat te vertellen over de geschiedenis 
en de gebruiken van de streek. Edo van Uchelen, 
de reisleider, wist dan weer elke dag organisatie en 
improvisatie naadloos met elkaar te verzoenen. Dit 
gegeven in combinatie met de aangename groep 
(achttien personen), waarbij iedereen zijn bijdrage 
leverde in kennis, energie en goed humeur heeft deze 
reis weer tot een heerlijke herinnering gemaakt.

Overzicht bezochte gebieden
Extremadura is, net als bijvoorbeeld Catalonië en 
Andalousië, een van de autonome regio’s van Spanje. 
Hoewel er slechts twee provincies zijn (Cáceres in 
het noorden en Badajoz in het zuiden) is het een van 
de grotere regio’s. Met 41.602 km² is Extremadura 
ongeveer zo groot als Nederland, en met 1.100.000 
inwoners is het een van de dunst bevolkte regio’s van 
Spanje.
Dit lage bevolkingscijfer, in combinatie met de 
ongenadig hete zomers en de rotsachtige bodem, 
maakt Extremadura bijna alleen geschikt voor exten-
sieve landbouw en veeteelt. Hierdoor is de biologi-
sche diversiteit grotendeels intact gebleven. Je kan 
Extremadura grosso modo verdelen in een vier- tot 
vijftal landschapstypes.
Verreweg het grootste deel van de oppervlakte wordt 
ingenomen door “dehesa”, een open mediterraan 

▲
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Iberische vroedmeesterpad,  Alytes cisternasii, adult mannetje mét eiersnoeren

boslandschap, vergelijkbaar met bossavanne. Het is 
echter een cultuurlandschap met (vooral) kurk- en 
steeneik en een grazige bodembegroeiing voor het 
vee. Voornaamste teelten hier zijn de kurk van de 
kurkeiken (vertel uw wijnhandelaar dat u enkel 
wijnflessen met kurken stoppen wenst, u steunt hier-
mee een belangrijke en natuurvriendelijke sector), 
runderen, in het bijzonder de vechtstieren voor de 
stierengevechten, en varkens die in halfwilde staat 
rondzwerven en zich voeden met de eikels van de 
steeneiken, wat aan hun vlees een uitzonderlijk deli-
cate smaak geeft. De hammen van deze varkens wor-
den verwerkt tot de beroemde “Patanegra”-hammen. 
Blauwe ekster, klapekster en hop zijn hier algemeen, 
en de karkassen van gestorven vee zijn de belangrijk-
ste voedselbron van de talrijke gieren, wouwen en 
raven. In de drinkpoelen, in het voorjaar gevuld met 
regenwater, kunnen amfibieën als Spaanse knoflook-
pad, ribbensalamander en dwergmarmersalamander 
zich voortplanten.
Op sommige plaatsen zijn de vlaktes volledig ont-
bost. Deze vlaktes worden ofwel gebruikt om graan 
te verbouwen, ofwel als (droge) schapenweiden, en 
zijn waarschijnlijk de interessantste steppegebieden 
van West-Europa. Witbuik- en zwartbuikzandhoen, 
grote en kleine trap, griel en allerlei soorten leeuwe-
riken zijn hier niet zeldzaam. Waar zich in het regen-

seizoen waterloopjes vormen, worden vaak kleine 
dammetjes opgeworpen, zodat er poelen achterblij-
ven. Hier vind je in het voorjaar amfibieën als de 
Iberische vroedmeesterpad en salamanders, en reptie-
len als Moorse beekschildpad en adderringslang. De 
stapelmuurtjes die de droge weilanden afbakenen, 
zijn dan weer een geschikte biotoop voor allerlei 
slangen en hagedissen.
Echt hoge bergen vind je in Extremadura enkel in 
het noorden, waar de Sierra de Gredos de grens 
met Castilië-Léon vormt. Hier reiken de hoogste 
toppen tot boven de 2000 meter. Bij ons bezoek 
aan La Plataforma (op de noordelijke hellingen van 
de Almanzor) begonnen de eerste tekenen van de 
winter zich aan te kondigen: zelfs op het middag-
uur in de zon haalde de thermometer amper 15°C. 
Interessanter (in deze tijd van het jaar) zijn de heuvel-
landschappen zoals de Sierra de Guadalupe (hoogste 
top 1600 meter) of Monfragüe. Deze heuvelruggen 
zijn meestal begroeid met bossen (eiken, kastanje-, 
olijfbomen), en de grote rivieren als de Taag hebben 
diepe kloven uitgesleten. De hoge kliffen bieden 
broedgelegenheid aan gieren, arenden en zwarte ooie-
vaars. De valleien zijn vaak begroeid met mediterraan 
maquis, en worden bewoond door een allegaartje van 
zangvogels.
Extremadura lijkt niet echt een streek waar je grote 
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Parelhagedis, Timon lepidus, juveniel

waterpartijen gaat zoeken, en toch... De Spaanse 
overheid voert reeds lang een politiek van “water-
beheersing” in de regio. Vrijwel elke rivier die door 
het gebied stroomt is meerdere keren afgedamd. Dit 
resulteert in talloze stuwmeren. Elke stad, maar ook 
elk dorp of gehucht, heeft zijn “embalse”. Hoewel de 
embalse’s een bij uitstek kunstmatige biotoop vor-
men, zijn het toch interessante plaatsen voor vogels. 
Tijdens de trekperiode foerageren hier allerlei soorten 
eenden en waadvogels, en in de rietkragen broeden 
bruine kiekendief en rietzangers.

Dag voor dag

Zaterdag 11 oktober: heenreis Na een stressy 
treinrit met vastgelopen wissels en een voorspoe-
dige vlucht vanuit Zaventem landen we in de voor-
avond op de luchthaven van Madrid. Hier worden 
we verwelkomd door een buslading enthousiaste 
Nederlanders, die er door hun ochtendvlucht al een 
excursiedag op hebben zitten. We slagen er net in 
niet groen te worden van jaloezie bij de waarnemin-
gen die zij er die dag al hebben genoteerd (Iberische 
vroedmeesterpad,  Alytes cisternasii, mét eiersnoeren!) 
en vertrekken vervolgens spoorslags naar ons hotel in 
Torrejon el Rubio.

Zondag 12 oktober: Monfragüe Een Extrema-
dura-reis kan haast niet anders beginnen dan met een 
bezoek aan de obligate gierenrots (Peñafalcon) van 
Monfragüe, dus ook deze niet. De herpetologische 
variant van de uitstap oogt evenwel wat sportiever: 
een klim langs de zuidzijde van de Sanctuario de 
Monfragüe naar de dertiende-eeuwse ruïne en een 
afdaling langs de noordzijde, met op die manier een 
variatie aan droge (zuidzijde) en vochtige (noord-
zijde) bosbiotopen. De toon wordt al direct gezet met 
waarnemingen van onder meer een juveniele parel-
hagedis (Timon lepidus) en hoefijzerslang (Coluber 
hippocrepis), en naast de schroevende gieren enkele 
voorbij zeilende (steen)arenden. De weergoden scho-
telen ons tijdens de wandeling meteen ook een 
staalkaart voor van alle weersomstandigheden die we 
tijdens onze verdere reis mogen verwachten: bewol-
king, zonnige perioden, maar ook hevige buien. Na 
de lunch in Villareal de San Carlos onderwerpen we 
de onmiddellijke omgeving van het dorpje aan een 
nader onderzoek. Mai ontdekt al snel een hagedis-
slang (Malpolon monspessulanus), die we met vereen-
de krachten van onder een boomstronk tevoorschijn 
halen. Het prachtige adulte mannetje (ca 120 cm) 
met zijn markante kop maakt veel indruk. We zullen 
tijdens deze reis nog vrijwel dagelijks soortgenoten 
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▲ Hoefijzerslang (Coluber hippocrepis), juveniel uit Monfragũe

▼ Hagedisslang (Malpolon monspessulanus), adulte man
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▲ Girondische Gladde Slang (Coronella girondica), adult omgeving Caceres, typische koptekening met slaap-
streek tot het oog.

▼ Spaanse Knoflookpad (Pelobates cultripes)



vinden, maar dit zal wel de mooiste blijken.
’s Avonds na het eten maken we nog een wandeling door ons dorpje (Torrejon el Rubio), met 
klunkelende Iberische vroedmeesterpadjes (Alytes cisternasii), rugstreeppad (Bufo calamita), Gewone 
pad (Bufo bufo spinosus) en toch wel tot onze verwondering ook Spaanse knoflookpad (Pelobates 
cultripes) en Zuideuropese boomkikker (Hyla meridionalis). Veertien soorten reptielen en amfibieën 
op de eerste dag, het verbruik van filmpjes navenant.

Maandag 13 oktober: Torrejon el Rubio - Trujillo Vandaag onderzoeken we eerst een 
prachtig stukje Rio Almonte bij het bruggetje over de EX208. In verspreide slagorde duikelt ieder-
een zijn exemplaren op van Iberische ubiquisten als Algerijnse zandloper (Psammodromus algirus), 
adderringslang (Natrix maura) of Moorse beekschildpad (Mauremys leprosa), terwijl sommi-
gen volgens eigen interesse nog wat libellen, spinnen of andere vogels noteren.
Eenzelfde scenario bij onze volgende zoekstop in een steppeachtig gebiedje 
niet ver van het Embalse de Casillas, dit keer echter met opzienbarender 
gevolg: Girondische gladde slang (Coronella girondica), Spaanse zandloper 
(Psammodromus hispanicus) en vooral de roodstaartfranjeteenhagedis 
(Acanthodactylus erythrurus), terwijl die hier volgens de Spaanse ver-
spreidingsatlas helemaal niet voorkomt. Drie salamandersoorten en 
kwakende Zuid-Europese boomkikkers ronden het lijstje mooi af.
’s Namiddags gaat de helft van het gezelschap op citytrip naar Trujillo, 
de andere helft volhardt in het herp-hunting, ditmaal langs de weg 
tussen Monroy en Torrejon el Rubio, evenwel zonder noemenswaar-
dig resultaat.
Na het avondmaal tuffen we, gewapend met een schijnwerper, nog 
eens over en weer naar Jaraicejo met een overstekende wilde kat 
(Felix silvestris) als belangrijkste item in het notitieboekje. Niet echt 
wat we zochten, niettemin een fel gesmaakte waarneming.

Dinsdag 14 oktober: zuidflank Sierra de Gredos Door 
het oponthoud heeft het geen zin om de vandaag geplande 
noordflank van de Sierra de Gredos te bezoeken, die wordt voor 
morgen gereserveerd. Niet getreurd evenwel, Godfried kent wel 
enkele mooie plekjes langs de zuidflank. Een beslissing die bijval 
lijkt te krijgen van Hierboven, want onderweg houdt het op met 
regenen en bij de eerste stop bij een bergriviertje langs de EX203 bij 
Jarandilla de la Vera breekt een voorzichtig zonnetje door. Signaal voor 
de Spaanse smaragdhagedis (Lacerta schreiberi), een typische bewoner 
van Westiberische vochtige bergbiotopen, om zich te tonen. Uit het 
riviertje komen ook enkele Spaanse beekkikkers (Rana iberica), biotoopge-
noten van de vorige soort, tevoorschijn.
Een tweede stop brengt ons naar het Lago de Jaraiz, een klein stuwmeertje 
niet ver van de EX203. Een Spaanse ringslang (Natrix natrix astreptophora) is 
een mooie waarneming, en ook in deze omgeving vinden we de Roodstaartfranje-
teenhagedis op een plek die nog niet bekend is in de verspreidingsatlas. Blijkbaar toch een 
soort die wel eens over het hoofd wordt gezien. Op de terugweg naar het hotel zet een vos (Vulpes 
vulpes) een keurige streep onder de notities van de dag.

Deel 2 in de volgende uitgave van Lacerta.

Zuideuropese boomkikker (Hyla meridionalis), adult omgeving Torrejon el Rubio
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Veel liefhebbers van reptielen en amfibieën zien 
deze dieren ook graag in de vrije natuur en 
zoeken er dan ook naar als ze op vakantie zijn 

in een exotisch oord. Jammer is alleen dat er eigenlijk 
bijna nooit zekerheid is over wat er te vinden is, zeker 
niet voor wat betreft schildpadden en slangen. Toch 
zijn er ook plekken waar je ze met 100% zekerheid 
kunt vinden. Wel een eind hier vandaan, maar zeker 
de moeite waard!
In juni 2002 bezochten mijn vriendin en ik Maleisië. 
Een van de redenen om juist dit land te bezoeken 
waren de interessante en enthousiaste artikelen van 
VAN ROOIJEN (2001a, 2001b, 2002) in Lacerta. 
Maleisië is, zoals VAN ROOIJEN meerdere malen her-
haalt, inderdaad een heel geschikt vakantieland, waar 
het makkelijk is om herpetologische waarnemingen 
te doen.
In  ruim drie weken bezochten wij het vaste land, 
Pulau Tioman, Sarawak en Sabah. Waarnemingen 
op het vaste land, op Pulau Tioman en Sarawak 
komen voor een groot deel overeen met die van VAN 
ROOIJEN. Zo vonden we overal varanen (Varanas 
salvator en V. nebulosa), gekko’s en andere hagedissen, 
en een groot aantal slangen, waaronder netpythons 
(Python reticulatus), mangroveslangen (Boiga dendro-
phila), meerdere soorten rattenslangen (Gonyosoma 
oxycephalum, Elaphe flavolineata, Elaphe taeniura 
ridleyi, Ptyas mucosus en Ptyas korros) en een prachtige 
Kukri-slang (Oligodon purpurascens). Een deelstaat 
van Maleisië, de meest noordelijke op Borneo, waar 
VAN ROOIJEN tot nu toe nog niet over publiceerde, 
is Sabah. En dat is nu juist dat deel waar zich twee 
bijzondere plekken bevinden waar “zeereptielen” zijn 
te vinden, zeeslangen (Laticauda colubrina) op Pulau 
Kalampunian Damit en zeeschildpadden (Chelonia 
mydas en Eretmochelys imbricata) op Pulau Selingan.

Snake Island
Pulau Tiga Park is een beschermd gebied dat bestaat 
uit twee eilanden: Pulau Tiga en Pulau Kalampunian 
Damit. Er is een derde “eiland”, Pulau Kalampunian 
Besar, maar dit staat bij vloed onder water en is dus 
niet echt een eiland te noemen. Het park ligt onge-
veer 50 km west tot zuidwest van Kota Kinabalu, 
de belangrijkste aanvliegstad in Sabah. Alleen per 
boot vanaf het vaste land is Pulau Tiga te bereiken, 
vanaf diverse havens. Het eiland is van vulkanische 
oorsprong en er zijn nog een aantal zogenaamde 
“mud vulcanos” (moddervulkaantjes dus) te vinden. 
Pulau Tiga is bekend geworden van de Amerikaanse 
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Geellip-zeekrait, Laticauda colubrina, op ‘snake island’

televisieserie Survivor, waarin een aantal deelnemers 
zonder hulpmiddelen moesten zien te overleven in 
de jungle.
Rond de chalets waar we verbleven liepen een aantal 
grote en mooie bandvaranen (Varanus salvator), zoals 
overal in Maleisië in dit soort resorts. Ook op het 
strand zagen we ze vaak rondlopen, waarschijnlijk 
op zoek naar krabben en dergelijke. Een stukje het 
zeewater inlopen is voor deze grote hagedissen geen 
probleem. ’s Ochtends rond 6 uur troffen we zelfs een 
circa anderhalf meter lang dier aan, aan het eind van 
een 60 meter lange steiger in zee. Het dier zat, op zijn 

kop na, onder water op een dwarsbalk. Het leek erop 
dat hij warm bleef door het warme zeewater.

Op ongeveer een half uur varen van Pulau Tiga ligt 
het veel kleinere Pulau Kalampunian Damit, het 
zogenaamde “snake island,” ook wel Pulau Ular in 
het Maleis genoemd. Letterlijk vertaald betekent dit 
ook: slangeneiland. Het is nauwelijks een eiland te 
noemen, het is meer een grote rots van zo’n 30 meter 
hoog en 40 meter breed. Het eiland is begroeid met 
kleine bomen en struiken. Hier komen geellip-zee-
kraits (Laticauda colubrina) aan land om te paren. Er 
zouden altijd zo tussen de 100 en 150 exemplaren 
van deze soort op het eiland aanwezig zijn. Die zijn te 
vinden tussen de wortels van de bomen, in rotsgaten 
en holen en zelfs op takken in de bomen. In de drie 
kwartier die wij er zijn geweest vonden we elf dieren, 
allen op de grond. In een rotsholte zagen we een grote 
vrouw met vier mannetjes. Er zijn meestal meer man-
netjes op het eiland, die wachten tot de vrouwtjes 
aan land komen, om met ze te paren. Uit onderzoek 
blijkt dat er zo’n vier tot vijf keer zoveel mannetjes als 
vrouwtjes op het eilandje aanwezig zijn. Is het zo dat 
er inderdaad meer mannelijke dieren zijn dan vrou-
welijke? Er wordt wel gedacht dat vrouwtjes eerder 

Op weg naar  ‘snake island,’ Pulau Kalampunian Damit
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Viertal paarlustige mannetjes van de geellip-zeekrait 
(Laticauda colubrina), bovenop een veel grotere 

vrouw van deze soort.

aan roofdieren, zoals haaien, ten prooi vallen omdat 
ze groter zijn en daardoor grotere prooi nodig heb-
ben. Ze zullen daarvoor dieper de zee in gaan, waar 
dus haaien en andere roofvissen ze makkelijker kun-
nen grijpen dan vlak bij de kust, tussen het koraal. 
Voedsel voor de geellip-zeekrait bestaat exclusief uit 
alen. Vooral de murene is een favoriet voedseldier. 
Vreemd is dat er op Pulau Kalampunian Damit nog 
nooit eieren zijn gevonden, die worden dus ergens 
anders gelegd. Zelfs jonge dieren en halfwas dieren 
zijn hier nog nooit gevonden. Nog een onopgehel-
derd aspect is dat op het dichtbij gelegen Pulau Tiga 
nog nooit een zeeslang is aangetroffen!

Zeeslangen zijn de meest algemene slangen in 
Maleisië, toch zijn ze niet zo bekend. Dat is logisch, 
omdat ze natuurlijk alleen in zee leven. Van de 27 
soorten die in de Maleisische wateren zijn aangetrof-
fen is de geellip-zeekrait de meest voorkomende, 
deze soort leeft in ondiep water rondom koraalriffen 
en concentreert zich bij kleine rotseilandjes, waar er 
duizenden van zijn. Waarschijnlijk geven de slangen 
de voorkeur aan kleine eilandjes omdat ze op de 
grotere eilanden eerder aan grotere roofdieren ten 
prooi zullen vallen. Deze ontbreken natuurlijk op 

deze kleine eilanden, op roofvogels na. Vooral in het 
droge seizoen, wanneer de bomen op het slangenei-
land blad verliezen, worden er veel zeekraits gegrepen 
door zeearenden.    
Onderzocht is uit hoeveel dieren de populatie bestaat 
die het eilandje bezoekt. Door middel van merken en 
weer terugvangen is volgens een bepaalde rekenme-
thode vastgesteld dat het tussen de 650 en 800 dieren 
zijn. Waar de jongen en eieren uit deze populatie zich 
bevinden is dus nog steeds een mysterie.

Laticauda colubrina, op snake island
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Zeeschildpadden
Een ander makkelijk bereikbaar eiland, dat ook in 
herpetologisch opzicht heel interessant is, is Pulau 
Selingan. Hier komen elke nacht zeeschildpadden 
aan land om hun eieren te leggen, en als toerist is het 
mogelijk om daar bij te zijn. Pulau Selingan is klein, 
8.09 hectare, en vormt samen met Pulau Bakkungan 
Kecil (8.49 hectare) en het veel kleinere Pulau Gulisan 
(1.61 hectare) een van de meest belangrijke plekken 
in Zuidoost-Azie waar legstranden zijn voor zee-
schildpadden. Het is daarom sinds 1971 beschermd 
gebied. In 1977 werd zelfs het hele gebied, in totaal 
1722 hectare zee en eilanden, een nationaal park. Al 
eeuwen worden hier eieren verzameld voor mense-
lijke consumptie, maar sinds 1966 worden de eieren 
niet meer opgegraven om opgegeten te worden, 
maar om in een beschermde omgeving te worden 
uitgebroed en vervolgens de jongen los te laten in 
zee. Op deze manier vallen de eieren niet ten prooi 
aan vijanden en worden ook de jongen niet, zodra ze 
uitkomen, al bedreigd door roofdieren op het strand. 
Er zijn al vele honderdduizenden schildpadjes op 
deze manier losgelaten.

Op Pulau Selingan komen dus elke nacht zeeschild-
padden aan land om hun eieren te leggen. Er zijn 
twee soorten die dit eiland als legplaats gebruiken, de 
meerderheid bestaat uit de soepschildpadden (83%), 
maar ook karetschildpadden (17%) komen hier aan 
land om te leggen. Op het kleine Pulau Gulisan 
komen weer meer karetschildpadden, waarschijnlijk 
omdat dit eiland omringd is met dicht koraal, waar 
de carnivore karetschildpad makkelijk voedsel kan 
vinden en waar de grote soepschildpad moeilijk aan 
land kan komen.
Elke nacht komen er schildpadden aan land en dus 
kan dit aan de toeristen die het eiland bezoeken wor-
den gegarandeerd. Er is wel min of meer sprake van 
een seizoen: soepschildpadden komen duidelijk meer 
aan land tussen juli en oktober, karetschildpadden  
tussen februari en april.

Wij bezochten het eiland op 13 juni en dat zou dus 
niet de beste tijd zijn. Toch kwamen er in onze ogen 
erg veel dieren aan land, namelijk 31, waarvan er 26 
eieren hebben gelegd. Die nacht kwamen er ook 665 
jongen uit en die werden allen naar zee gebracht en 
losgelaten. Een soepschildpad legt rond de 110 eieren 
per legsel, een karetschildpad tussen de 70 en 180.
Als toerist kom je ‘s ochtends aan en je kunt dan rond Pas uit het ei gekropen soepschildpad, Chelonia mydas.
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het eiland lopen (circa 45 minuten) zwemmen en 
snorkelen. We zagen al veel sporen van schildpadden 
op het strand, in de zee lag het vol met eierschalen 
en zelfs vonden we onder een bosje vijf eieren. Op 
het strand lagen ook botten en stukken schild van 
zeeschildpadden.
’s Avonds moeten alle toeristen zich verzamelen in 
het restaurant/bezoekerscentrum en dan wordt er 
gewacht op het teken van een ranger. Vanaf 8 uur ’s 
avonds komen de vrouwelijke schildpadden aan land 
en worden dan in de gaten gehouden door de rangers 
die het eiland bewaken. Pas als het gat gegraven is en 
het vrouwtje bezig is met eieren leggen raakt ze in een 
soort trance, en dan kan ze zonder haar te verstoren 
worden bekeken.
Na het eten hoefden we niet lang te wachten, mis-
schien een klein uurtje. Toen konden we met de 
ranger mee naar een soepschildpad die aan het leg-
gen was. Het was heel bijzonder om er zo dicht bij 
te staan. Alleen de ranger had een kleine zaklantaarn 
om het leggen van de eieren te laten zien. Het is 
streng verboden om zelf een zaklantaarn te gebrui-
ken. De schildpadden zouden door het licht verward 

kunnen raken. Foto’s maken (met flits) is dus ook 
uit den boze! Na zo’n drie kwartier moesten we weer 
terug naar de hut, de schildpad was klaar met het leg-
gen van de eieren. Dit bleken er 101 te zijn.
Bij terugkomst bij de slaaphut zagen we twee toeris-
ten uit Singapore druk rond de hutten lopen, met 
een emmer bij zich. Wat bleek? Er liepen allemaal pas 
uitgekomen soepschildpadjes rond, waarschijnlijk 
afgekomen op het licht van de hutten. Ze moeten 
dus uit een nest zijn gekropen dat een paar weken 
daarvoor, tijdens het leggen, niet is opgemerkt door 
de rangers. Snel hielpen we mee om er zoveel moge-
lijk te verzamelen, op de bekende drukke manier 
kropen ze alle kanten op. We moesten wel snel zijn, 
want de in grote aantallen aanwezige ratten hadden 
er al een flink aantal verwond. Zo vonden we een 
paar schildpadjes met een geheel leeggegeten buik-
zijde, de ratten schenen een voorkeur voor de darmen 
te hebben. Nadat we een dertigtal hadden verzameld, 
en er geen meer te zien waren, hebben we ze naar de 
rangers gebracht en deze hebben ze losgelaten in de 
zee. Hopelijk keren ze over een jaar of wat terug om 
hier weer eieren te gaan leggen.
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Sea-reptiles around Sabah, Malaysia
June 2002 the author visited Malaysia. Amongst 
others two islands near Sabah were visited. On a 
small island near Palau Tiga eleven Yellow-lipped 
sea snakes (Laticauda colubrina) were seen, which 
were there for mating. On Pulau Selingan tourists 
can watch the sea-turtles during the night on the 
beach, digging their nests and laying their eggs. 
A Green turtle (Chelonia mydas) laid a clutch of 
101 eggs. Afterwards some thirty young hatchling 
turtles were found near the cottage of the author. 
These were saved from the hungry rats.

SUMMARY

ROOIJEN, J. VAN, 2001a. Herpetologische waarne-
mingen in Maleisië (1): Pulau Tioman. Lacerta 59 
(3): 97-103.
ROOIJEN, J. VAN, 2001b. Herpetologische waarne-
mingen in Maleisië (2): Het Maleisisch Schiereiland 
en Sarawak. Lacerta 59 (5): 188-192.
ROOIJEN, J. VAN, 2002. Herpetologische waar-
nemingen in Maleisië (3): Slangen in Sarawak. 
Lacerta 60 (3): 101-110.
STUEBING, R.B., E. LANDING & F.S.P. LIEW, 1990. 
Snake Island of Pulau Tiga Park. Sabah Parks 
Publication no. 11. Sabah Parks Trustees, Kota 
Kinabalu, Sabah, Malaysia.
TEO, A.C.K., 1990. A Guide to Sandakan, Sabah, 
Malaysia. Albert C.K. Teo, Kota Kinabalu, Sabah, 
Malaysia

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

mei-juni 2004 LACERTA ■ 129



BOEKBESPREKING

door JUR TER BORG

Krötenechsen: Lebensweise – Pflege – Zucht
BAUR, B. & R. MONTANUCCI, 1998.

Herpeton Verlag Elke Köhler, Offenbach.
160 pagina’s, 57 kleurenfoto’s, 36 zwartwit foto’s, 37 tekeningen en diagrammen.

Prijs: € 16,50

Weer een fraai werkje uit de reeks van uitgeverij Herpeton. Dit keer over een 
diergroep, padhagedissen (genus Phrynosoma), waarvan ik altijd heb gedacht 
dat ze niet te houden waren. Ik had me er wel al eens aan geërgerd, dat de die-

ren op een beurs werden verkocht. Maar dit boekje laat zien dat ook voor een voorheen 
onhoudbaar geachte soort, bij goede observatie en bestudering, wel een handleiding is 
te schrijven. 

Het boekje is, zoals we gewend zijn uit de andere publicaties van deze reeks, logisch van 
opbouw met grondige en diepgravende beschrijvingen. Na een inleiding volgen algemene 

hoofdstukken met systematiek, beschrijving, verspreiding en biotoop, levenswijze, voort-
planting, gedrag, bedreiging en bescherming. Dan een hoofdstuk over de verzorging in het 

terrarium, waarbij wordt ingegaan op de aanschaf, gewenning, bevolkingsdichtheid, 
keuze van het type terrarium (buiten- of binnenterrarium), voedsel, winterrust, ziekten 
en levensverwachting. Tenslotte wordt ook de kweek behandeld. Verspreid door de 
tekst vele fraaie foto’s.

Hierna begint het gedeelte van de beschrijvingen van de verschillende soorten, voor-
afgegaan door een determinatiesleutel. Er worden totaal twaalf soorten tot in detail 
beschreven, waarvan bij negen ook de verzorging en kweek nauwkeurig uit de doeken 

worden gedaan. Bij de soort-
beschrijving is steeds een dui-
delijke biotoopfoto afgedrukt, 
evenals een aantal zeer fraaie 

foto’s van de dieren zelf. 
Voor de bibliofielen is er nog een 

uitgebreide literatuurlijst, er is een 
aanhangsel met klimaatdiagrammen 

en tenslotte een register.

Het is zonder meer een zeer fraai en degelijk boek, met 
een zeer sympathieke prijs. Uiteraard een vereiste voor 
mensen die deze dieren houden of willen gaan houden. 
Zelf heb ik geen ambities in die richting, maar ik vind het 
gewoon leuk om te hebben en te lezen. Jammer dat het in 
het Duits is geschreven, zodat niet iedereen de inhoud op 
waarde kan schatten. Maar iedereen met enige rudimen-
taire kennis van deze taal moet het kunnen gebruiken. 

Beslist een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in 
reptielen.
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Alle correspondentie betreffende het tijdschrift Lacerta verloopt via de hoofdredacteur. Voor post- en e-mail-
adres zie pagina 2.
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Manuscripten bij voorkeur insturen per e-mail of op diskette of cd, in een gangbaar tekstverwer-
kersformaat (Word, WordPerfect, WordPad, Kladblok). Bij voorkeur 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: ***tabel1.doc***, 
***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 (nooit in een Word-bestand!). Digitale (c.q. 
gedigitaliseerde) foto’s bij voorkeur in het TIFF-formaat, eventueel JPG. Getekende afbeeldingen, lijnteke-
ningen e.d. bij voorkeur in AI-, PDF- of EPS-formaat. In verband met de omvang verdient het aanbeveling 
illustraties niet per e-mail te verzenden, maar op cd, tenzij het relatief kleine bestanden betreft. Als richtlijn 
geldt dat e-mailberichten inclusief bijlagen niet groter moeten zijn dan 3 MB. Foto’s (dia’s of fotoafdrukken) 
en tekeningen 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 nummers 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 aantal logische 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 Nederlandse 
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, F. van, 1984. De Japanse Vuurbuiksalamander (Cynops pyrrho-
gaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42 (6): 230-237. )

Boek: Auteur, jaar. Titel. Uitgever, stad. (bijvoorbeeld Mertens, R. & H. Wermuth, 
1960. Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am 
Main.)
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