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lnhoudso 
Herpetologische waarnemingen op Madagascar- deel 3 

Piet van Beest 136 

Met Beza-Mahafaly hebben we het zuidelijkste punt van onze reis 

bereikt. VanuitToliara zullen we naar het noorden vliegen, maar 

eerst nemen we nog een kijkje in en rond lfaty, waar we verblijven 

in afwachting van de vlucht. En ook daar blijkt voor de liefhebber 

heel wat te zien. 

Amfibieën en reptielen in Extremadura, Spanje- deel 2 

Jan van der Voort 144 

In dit tweede en laatste deel over het Spaanse Extremadura toont 

Jan van derVoort ons weer in woord en beeld een groot aanta l 

daar voorkomende reptielen en amfibieën, zoals de Mutsslang 

(Macroprotodon cucul/atus) en de Ribbensalamander (P/eurodeles 

walt/). 

Ahaetula prasina in het terrarium 

R. Woning 160 

Een zeer boeiende slangensoort, waar je in de literatuur slechts 

weinig informatie over vindt, is Ahaetula prasina. Voora l qua voeding 

niet bepaald de eenvoudigst te houden soort. De auteur beschrijft 

in dit artikel zijn ervaringen met het houden van deze boomslang in 

het terrarium. 

Biologie, ecologie en verzorging van de Krokodilskink van Nieuw-

Guinea, Tribolonotus groeilis Aurélien Miralles 166 

Tribolonotus groeilis is een Krokodilskink, endemisch voor Nieuw

Guinea. De auteur beschrijft de verzorging in gevangenschap .. De 

balts en de paring, maar ook de omstandigheden tijdens de import 

en de handel worden voor de eerste keer beschreven. 

Erratum artikel padhagedissen in Lacerta 62/3 174 

In het artikel over padhagedissen in de vorige uitgave van Lacerta 

heeft het drukduiveltje voor een paar storende fouten gezorgd. De 

weggevallen informatie wordt hier alsnog gepresenteerd. 

Omslagfoto: Zuideuropese boomkikker (Hyla me1·idionalis), in de omgeving van 
Torrejon el Rubio (Extremadura). Foto van Jan van der Voort. 
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PlET VAN BEEST 

jutphamtrtuztweg 1 
3434 BM Nieuwegein 

Fot~'s van de auteur 

Met Beza-Mahafaly hebben we het zuide

lijkste punt van onze reis bereikt en maken 

we ons op om naar het noorden te trekken. 

Vanuit Toliara zullen we naar het noorden 

vliegen, maar om de wachttijd te bekorten 

nemen we nog een kijkje in en rond lfaty, 

waar we verblijven in afwachting van de 

vlucht. En ook daar blijkt voor de liefhebber 

heel wat te zien. 
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Phelsuma standingi overschat zichzelf?

Al gauw blijkt dat wij niet de enige bewoners van 
ons huisje zijn. Hoog op de houten balken overziet 
een grote, dikke Standing’s Daggekko (Phelsuma 
standingi) man zijn territorium. P standingi is één 
van de grootste daggekko’s met een TL van 25 cm. 
Het blijkt een aartslui beest te zijn, bewegen doet 
hij alleen maar om in de zon te blijven. Aan het 
huisje hangt een lamp, die ’s avonds aangaat om de 
nachtwaker van het complex beter zicht te geven. De 
insecten die op deze lamp afkomen zijn een makke-
lijke prooi voor de daggekko. Ruzie maken doet hij 
alleen met P. standingi  van het volgende huisje, zo’n 
10 meter verder. Vrouwelijke exemplaren hebben we 
niet kunnen ontdekken.
Lager op de houten wanden en in de kamer leven 
enkele paartjes Phelsuma leiogaster. Wij tellen drie 
mannetjes en tenminste twee vrouwtjes en een aantal 
jonge dieren. Sommige exemplaren zijn slechts 3 cm 
groot en lijken net geboren te zijn. Van onderlinge 
agressie is niets te merken. De mannetjes zijn groen 
met vale rode stippen en daarmee fraaier gekleurd 
dan de bruine vrouwtjes. Het zijn kleine daggekko’s 
met een TL van 13 cm.

Ifaty
Na weer een complete dag hobbelen bereiken we 
Toliara, waar we drie hele dagen moeten wachten op 
de vlucht naar het noorden. Toliara ligt aan de kust 
en kijkt uit over de straat van Mozambique richting 
Afrika. We verblijven in een lodge in het dorpje Ifaty 
(spreek uit ifat), zo’n 30 km ten noorden van Toliara. 
Ons huisje op palen staat aan het strand en bestaat 
uit één kamer en een douche/toilet. In tegenstel-
ling tot de stranden aan de Indische Oceaan aan de 
andere kant van het eiland is hier wel sprake van eb 
en vloed. Het is hier  overdag meer dan 35°C en ’s 
nachts koelt het niet echt af naar zo’n 25°C. Alleen 
op het strand is er een verkoelend briesje uit zee. De 
gemiddelde temperatuur hier bedraagt in de winter 
(augustus) 20°C en in de zomer (februari) 27,5°C. 
De regenval vindt hoofdzakelijk plaats in de zomer 
en bedraagt gemiddeld 340 mm per jaar. Wandelen 
kan men in dit deel van Madagaskar het beste in de 
ochtend tot ongeveer 11.00 uur en in de namiddag 
vanaf 16.00 uur. Rond het middaguur wordt het veel 
te warm en is het verstandig om de schaduw onder 
de palmen op het strand op te zoeken.
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.A. Mabuya elegans Mabuya aureopunctata T 
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Phe/suma /eiogaster man 
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Op de vloer en de palen waarop het huisje staat leeft 
een paartje Lygodactylus sp., kleine, bruine, ook dag
actieve gekko's, TL plusminus 6 cm lijken niet onder 
de indruk van alle Phelsuma's om zich heen. 's Nachts 

komt onder de balken van het dak een Hemidactylus 
mabouia tevoorschijn. 

In de rij lage duinen, die het strand scheiden van het 
achterland komen we overalleguaantjes, Cha!arodon 
madagascariensis en schildhagedissen, 'fl-acheloptichus 
madagascariensis tegen. Half onder ons htûsje ligt 
een stronk van een boom, hierop zit regelmatig een 
uitermate schuwe skink te zonnen. Het is één van de 
allermooiste soorten van het genus Mabuya, lvfabuya 
aureopunctata. De skink is plusminus 20 cm TL, 
heeft een chocoladebnûn gekleurd lichaam, waarvan 
de kop en het voorste deel van het lijf bezaait zijn 
met gouden stippen. Achter de voorpoten bevindt 
zich een rode vlek. Ook het slangetje Dromicodryas 
bernieri, die we kennen van het parkje Anja jaagt 
op dit strand en slaagt er weer in bij het vangen in 
mijn hand te bijten. Daarwaar de gerijde zone direct 
aansluit aan de duinenrij en waar flinke rotsblok
ken liggen leeft een tamelijk onopvallend skinkje, 

Jonge Geochelone radiataT 
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Eeuwenoude Baobab 

Cryptoblepharus boutonii. Het is een langgerekt, 
mager, bruingekleurd hagedisje, wat bij het droog
vallen van de getijdezone dit gebied intrekt en jaagt 
op de achtergebleven visjes, garnalen etc .. Als het tij 
weer opkomt trekt het zich terug in de duinenrij. 

Maar Ifaty heeft meer te bieden dan strand alleen. 
Direct achter het dorpje begint Didierea stekelwoud. 
Een deel ervan heeft men afgezet en heet Botanische 
Tuin. Uiteraard tegen betaling en met gids kan men 
hier rustig rondlopen en zich verbazen. Drie soorten 
Baobabs waaronder de enorme dikke, eeuwenottde 

Adamonia mbrostipa staan hier tussen Didierea sp, 
AOuaudia sp. Euphorbia sp en Pachypodium sp. Alle 
planten zijn aangepast aan het extreem droge en 
warme klimaat en de meeste hebben hun blad al 
laten vallen. 

Bij de ingang van de Botanische tuin heeft men 
een groepje jonge Madagaskar-stralenschildpadden 
( Geochebme radiata) verzameld om aan de toeristen te 

tonen. In een stekelige euphorbia treffen we Furcifer 
antimena aan. Het is een middelgrote kameleon van 
25 cm TL en dit exemplaar zier er erg mager uit. 

Ook hier schieten tijdens de wandeling grote aantal
len Chalmwion mad4gascariensis en 'fl-acheloptichus 
madagascariensis voor onze voeten weg. Op een gege
ven moment horen we een ongewoon geluid uit de 
lage begroeiing en bij inspectie blijkt een lv!imophis 
mahfalensis een voor ons vluchtende schildhagedis, 
Tracheloptichus te hebben gegrepen. Het opistoglyphe 
slangetje heeft de hagedis vlak achter de kop gegre
pen en het gif doet zijn werk snel. 
Voor een holte in een Pachypodium zit de gekko 
B!desodactylus saka!dva te zonnen. (Door herziening 
van het afrikaansegekkogeslacht Homopholis (l<LuGE 
and NussBAUM 1995) zijn de drie in Madagaskar 
voorkomende soorten in een eigen geslacht geplaatst 
namelijk Blaesod4ctylus). We zien deze nachtactieve 
gekko vaker zonnebadend. Ook de skink lvfabuya 
elegans zien we regelmatig op de grond tussen het 
droge blad rondscharrelen. 

Waar we eerst hadden opgezien tegen de wachttijd 
van drie dagen op de vlucht naar het noorden, moe
ten we nu constateren dar we eigenlijk te weinig tijd 
hebben gehad om alles wat de omgeving van Toliara 
te bieden heeft daadwerkelijk te zien. 

142. LACERTA juli-augustus 2004 



Lijst waargenomen soorten Zuid-Madagaskar (deel1 t/m 3) 

12 april 2001 Antslrabe Hotel Residence Camelia 
Lygadacty/us sp, 
Heterixalis bnsileo 

13 april 2001 Ranomafana, Talarakely 
Farcifer p.-moni 
Calumma brt'vicomis 
Calumma nllmfa 
Urop!atus fontastleus 
Boophis viridis 
lvfnbuyn boettgeri 
ZorJostmms ornaru.s 
Prychndmn mnsmrlemLr 

14 april Ranomatàna, V oh i parara 
Mnmidm:rylus pukher 
Mamidacrylus liber 
lvfnmidacrylus asper 
Aglyptodtu:rylus madngmcnriemis 
Phe/.sumtr lineata bifasciata 
Phelsuma quadrioce!lara qundriocellata 

16 april Ambalavao hotel Bougainville 
Hemidacrylus mabouia 
Lygodactylus madngascariemis 

16 april Ambalavao "Anja" private reserve 
Oplurus gmndidieri 
ZorJosaurus madagascarimsis 
8/aesodnctylus sakalava 
Fu rcifer lareralis 
Dromicod!J'fiS bertlieri 
Mabuyn a~reoptmcNTta 
Ptychadma madagascariensis 

Between .'\mbala:vao and Ihosy on the road 
Fm·cifer oustaldi 
Acranropbis dumerili 
Li:ioheterodon modestlis 

17 april Isalo, Gorges des makis 
Zonosaurus l11ticaudntt~~ 
Furc{fèr OtiJtakti 
Phelrumrr dublil 
Liopbolidop/Ji.r ltuemli.i 
Dromicodrym bermerf 
Heterixalis luteosrriatw 
Hoplobatmcbw tigrinw 
Mant/dactylus u/.ceroms 

17 april Isalo, Piscine naturelle 
Oplw·us qzuzdrinu1mlattts 
Opfurus cyclurus 

18 april Isalo. Cascade des nymphes 
Oplurus cyclurus 
Mimophis mahfolensis 
Blaesodacrylus salwlava 
Zonasaurus madagascarimsis 
Heterixalis luteostriattts 

18 april Isalo la feneue gulde Silvain 
Mabuyasp. 

19 april Road between Andranovori and Betloky 
7imheloprychus madagascariensis 
Acmntophis dmmrili 

20 april Beza Mal1afaly, gallery torest 
Fut-cifir ven·ucosus 
Furciftr lateralis 
ebafarodon madngascariensis 
7imheloprycbus madagascarimsis 
Phelmma mutabilis 
Paroedum biiStardi 
Lygodnctylm tuberosis 
Mabuya gravenhom i i 
Hoplobtltrachw rigrinus 

21 april Beza mahatàly, to the waterfall. guide Tsimandiso 
rhe waterboy 
Op/u rttJ quadrinmctÛiltiiS 
Zonosam·us latimttdatus 
Phelmma murabilis 
Mamelia 

22 april Ifary hotel on du' beach 
Phrlsum11 standi ngi 
Phelsuma leiogaster 
Lygodnctylus 
Henlit:lactyltrs mabouia 
Mabuy11 am'f!opun.ctata 
Oyptoblepbarus boutonii 
Chalarodon nmdngascariensis 
7i'flcheloprychus rrUldagascariensis 
Liopholidophis /.-;rem/is 

23/24/25 april Itàry, spiny torest and rhe arboretum 
Furc(frr antimena 
Blaesodtzctylus snlwlava 
Mabuya elegans 
Chalarodon mrulrgascnriemis 
7i'tu.JJeloprychus madrrgrrscarimsis 
Mimopbis mab.fo!emis 
Geocbolmu mdiata 

Rectificatie deell Nader onderzoek heeft geleerd dat de in deel 1 als Fm·cifer baltealUs aangeduide soort 
in werkelijkheid Calunnntt prmoni is. 
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jan l'lln der Voort 
Antoon Wolfsstraar 24 bus I 

2900 Schoten België 
Tel.: +32.(0)3.658.38.79 

jan. va11dervoort@tijd.com 
Foto's van de auteur 

Woensdag 1 S oktober: noordflank Sierra de 
Gredos I omgeving Cacares Omdat we gisteren 
al heel wat kilometers op de teller kregen, wordt voor 
vandaag de keuze gelaten tussen de (verre) uitstap 
naar de noordflank van de Gredos of een kortere 
uitstap in de omgeving. Voor de deelnemers aan de 
Gredosuitstap, met als voornaamste doelsoort de 
Iberische Berghagedis (Lacertd (monticola) cyreni), 
wordt het "De race tegen de wolk". We vertrekken 

onder een prachtige herfstzon, maar naarmate we 
de Sierra naderen, komen dreigende wolken ons 
tergend traag tegemoet. Na een drie uur durende 
rit komen we eindelijk aan op onze bestemming. 
Enkele Spaanse Steenbokken ( Capra pyrenaica his
panica) verwelkomen ons vanaf de hoge rotsen langs 
La Plataforma. Het is vrij fris op deze hoogte en er 
waait een kille bries. We schatten dat we nog net een 
uurtje zonnewarmte hebben vooraleer de wolken de 
pret definitief zullen bederven, dus gaan we snel op 
zoek naar de berghagedissen. Die blijken toch vrij 
lastig te vinden: in eerste instantie moeten we het 
stellen met een Gladde Slang ( Coronefla austriaca), 

maar dan komt Tekla met de verlossende boodschap: 
drie adulten en zes juvenielen in een voor de wind 
beschut kloofje. In looppas ernaartoe, fototoestel 
klaar, focussen en ... weg zon. Sein voor de hagedis
sen om meteen in hun schuilplaatsen te verdwijnen. 
Over dan maar naar amfibieën: in het riviertje 
blijkt de Spaanse Beekkikker niet echt zeldzaam, 
en bij stops onderweg terug vinden we nog drie 
Vuursalamanders (Salamandra salamand1'11) die voor 

de ondersoort almanzo1is kunnen doorgaan. 

12 oktober: Bewolkt tot zwaar bewolkt met buien en enkele opklaringen; max. 20•C; 1-2 Beaufort. 
13 oktober: Bewolkt met brede opklaringen; max. 22•C; 0-1 Beauforr. 

14 oktober: Voormiddag bewolkt tot zwaar bewolkt met hevige buien, namiddag brede opklaringen; 
max. 2o•c; 0- 1 Beaufort. 

15 oktober: Zonnig maar bewolking rond het Gredos-massief; op La Plataforma (1900 mboven zeeni
veau) max. lYC; 1-3 Beaufort. 

16 oktober: Voormiddag bewolkt met kleine opklaringen, namiddag bewolkt met lichte buien; max. 
2o•c; 0-1 Beaufort. 

17 oktober: Zonnig tot licht bewolkt; max. 20•C; 0-1 Beaufort. 
18 oktober: Bewolkt met kleine opklaringen, Pico de Villuercas (vanaf 1 000 m hoogte) mistig, 's 

avonds lichte regen; max. 21•C; 0-1 Beauforr. 
Bewolkt met brede opklaringen maar ook soms hevige buien; max. 21•C; 0-1 Beaufort. 

juli-augustus 2004 



Titelpagina: Malpo/on monspessulanus monspessu/anus boven: Elaphe scalaris, onder: Coronella girondica 
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Boven en rechterpagina: Macroprotodon cucul/atus ibericus 

Terug in het hotel worden we verlekkerd met verhalen 
over waarnemingen van maar liefst vijf Mutsslangen 
(Afacrorotodon cuculk:ttus), Grote Trap (Otis tard.a), 

Spaanse Keizerarend (Aquila adalberti) en Grijze 
Wouw (Elanus caeruleus), maar een (vernieuwde) 

aanvraag bij de Allerhoogste tot het verkrijgen van de 
bilocatiegtmst blijft ook nu weer onbeantwoord. 

Donderdag 16 oktober: 
naar de Sierra de Guadelupe 
Vanmorgen nemen we afscheid van ons hotelletje 
in Torrejon el Rubio en van de typische dehesa's 
van Extremadura en zetten koers naar de Sierra de 

Guadalupe. Natuurlijk leidt Godfried ons langs 
een paar mooie tussenstops. Op de Puerto de 
Miravete, een pas van de oude NV over de heu

velrug van Monfragüe, vinden we o.a. een adulte 
Ribbensalamander (Pieurodeles walt!} en een pas 

vervelde (dus glinsterend gekleurde) juveniele 
Hagedisslang (Malpolon monpesselanum). Lunchen 
doen we bij het stuwmeer van Arrocampo in Almaraz. 
Vooral voor ornithologen is dit meer interessant, van
wege het voorkomen van de Purperkoet (Porphyrio 
porphyrio), maar ook liefhebbers van amfibieën en 

reptielen komen aan hun trekken, met onder meer 
een piepklein Moors Beekschildpadje (Mauremys cas
pica), vers uit het ei. Verder zien we ook heel wat libel
len, met de Purperlibel (Tritemis annulata) als meest 

bijzondere. De eerste overtrekkende Kraanvogels 
(Grus grus) van het najaar zijn een bonus. 
In de namiddag arriveren we bij ons hotel in Cas
tafiar de lbor. Een korte verkenning van het pad 
tegenover het hotellevert de eerste Vuursalamanders 
van de streek op, zoals we zullen merken zeker niet 
de laatste. 

Vrijdag 17 oktober: Castanar de lbor Vandaag 

tot ieders voldoening nagenoeg geen buskilometers. 
Rijden is soms een minder prettige bijkomstig
heid van een nanlllrreis in een groot gebied als 
Extremadura (hoewel het scala aan landschappen 
vaak veel goed maakt). Plaats van het gebeuren dit
maal: het zandweggetje tegenover het hotellangs de 
V alle de las Calabazas. We gaan al vrij vroeg op pad, 
om de illustere Wipneusadder (Vipera latastei) bij 
zijn eerste zonnebad te kunnen betrappen. Hierdoor 
verloopt het eerste deel van de wandeling langs het 
beschaduwde pad incidentloos, al zullen entomolo-
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gen dit betwisten. Wat later in de voormiddag con
stateren we dat er vandaag vermoedelijk niet genoeg 
stralingswarmte zal zijn om slangen buiten te lokken, 
dus worden de zoekinspanningen verlegd naar sta
pelmuurtjes en rotsblokken. Met het enthousiasme 
van een meute Engelse beagles wordt het terrein, een 
olijfboomgaard, doorzocht, waarbij Tekla voor velen 
de hoofdvogel - lees Wipneusadder - van de reis 
afschiet door een exemplaar vanonder een houtstapel 
tevoorschijn te coveren. N a een indrukwekkende 
fotosessie vervolgen we nog even onze weg tot bij een 
groepje magistrale Tamme Kastanjebomen ( Castanea 
sativa). Met z'n negenen kunnen we net een stam 
omarmen. N a dit haast Keltisch ritueel keren we 

terug naar het hotel voor de lunch. 
's Middags gaan we naar het bruggetje over de Ibor 
in Castafiar. Een IJsvogeltje (Alcedo atthis) komt in 
extenso zijn kleurenpracht demonstreren en in het 
riviertje leven Spaanse Beekkikker (Rana iberica) en 
Iberische Meerkikker (Rana perezi) broederlijk naast 
elkaar. Stilaan beginnen we echter het herpetologisch 
verzadigingspunt te bereiken, en zo lijkt voor som
migen een dutje langs het kabbelende beekje aan
trekkelijker dan nog een kikker erbij. Bij de namid-

dagwandeling in de buurt van het hotel mogen de 
vijgen- en andere fruitbomen prat gaan op een meer 
dan gewone belangstelling, hoewel sommigen er toch 
nog in slagen een paartje Spaanse Watersalamanders 
(Triturus boscai) in waterfase ten tonele te voeren, en 

ook na het diner genieten waarnemingen van glazen 
objecten aan de bar de voorkeur. Iedereen kruipt 
vroeg onder de wol om fit te zijn voor de laatste vol
ledige dag. 

Zaterdag 18 oktober: de Sierra de Viejas rond 
Voor de eerste lLÎtstap van de dag zoeken we het 
hogerop: de Pico de Villuercas, het hoogste punt van 
de Sierra de Guadalupe. De weg ernaartoe kronkelt 
door een indrukwekkend landschap. Het magistrale 
effect wordt nog versterkt door de laaghangende 
wolken die als nevelslierten de hellingen opkruipen. 
Jammer genoeg beperken deze wolken vanaf onge
veer 1200 m hoogte het zicht tot enkele meters, zodat 
verder rijden zinloos lijkt. Dan maar een zoekstop in 
een kastanjebos op lagere hoogte, waar we nog de 
onvermijdelijke Vuursalamander vinden. 
Vervolgens rijden we naar een typische mediterrane 
biotoop in de omgeving van Berzocana, langs de 

Poelarcis hispanica 
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westflank van de heuvelrug. Godfried ontdekt al 
meteen een adulte Parelhagedis (Timon lepidus) en 
kan hem na een scherpe spurt annex snoekduik nog 
net voor zijn schuilplaats te pakken krijgen. Met een 
totale lengte van 50 cm een prachtbeest! Neen, niet 
de grootste hagedis van Europa, dat is immers de 
Scheltopusik (Ophisau1us apodus), maar waarschijn
lijk wel de indrukwekkendste. Iets wat dit exemplaar 
nog wel even wil benadrukken door een demonstra
tie van zijn bijtkracht in Mai's duim. Er moeten weer 
heel wat meters film aan geloven, voor we, genietend 

van het landschap en met hier en daar nog een korte 
stop, op ons gemak terug richting hotel bollen. 
's Avonds na het avondeten mogen we nog genieten 
van een heerlijk kijkspel onder een miezerige regen. 
De anders zo elusieve Vuursalamander blijkt opeens 
in ongelooflijke dichtheden voor te komen. We 
vinden er zo ongeveer elke twee meter eentje op het 
bospad tegenover het hotel: dikke vrouwtjes klaar 
om larven af te zetten, mannetjes op zoek naar een 
partner, parende koppeltjes en in vrije stijl (want 
met gebruik van de vier ledematen) worstelende 
mannetjes. We kunnen duidelijk observeren dat de 
zoektocht naar wijfjes en het territoriumgedrag ten 
opzichte van mannelijke concurrenten een hoofd
zakelijk visuele bedoening is, waarbij we ons in 

dit aardedonker tafereel een (waarschijnlijk weten
schappelijk onbevestigde, maar niettemin relevante) 
bijkomende flmctie kunnen inbeelden van de gele 
fluotekening van de beestjes. 

Zondag 19 oktober: terugreis/omgeving 
Madrid Hoewel het vliegnûg richting lage landen 
pas 's avonds vertrekt, besluiten we toch al 's ochtends 

richting Madrid te vertrekken. Zondagavond ont
staan in de omgeving van Madrid namelijk wel eens 
files door huiswaarts kerende dagjesmensen. Blijkbaar 
is de afgunst in de Belgische stemmen bij de waar
nemingen van de eerste dag niet in dovemansoren 
terechtgekomen, want iedereen kan zich vinden in 
een tweede bezoek aan Charos de Camorchusa, een 

naruurreservaatje speciaal aangelegd voor amfibieën 
en reptielen, in het P.R. Cuenza Alta de Manzanares. 
De vroedmeesterpadjes (Alytes cisternasii) zijn niet 
moeilijk terug te vinden, de eitjes klaar om af te 
zetten. De zwarte larvenoogjes zijn al duidelijk zicht
baar. Een adulte Trapslang (Eiaphe scalaris) is een 
beloning voor iedereen, en een waardige aiSluiter van 
het logboek. Rond halfnegen nemen we afscheid en 
komt er een einde aan een op alle vlakken geslaagde 
reis. De herinneringen en vooral de vele dia's zullen 
weer zorgen voor een zinvolle invulling van donkere 
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Systematische lijst 
waargenomen amfibieën en reptielen 
I. VuuRSALAMANDER (Salamrwdrtt salamandra) 
- Salamandra comu11 • Drie exemplaren langs 
noordflank van Sierra de Gredos. De ondersoort 
van dez.e exemplaren staat niet vasr. Minstens één 
dier vertoonde veel kenmerken van S. s. rt!mtmzoris, 

maar deze ondersoort is waarschijnlijk beperkt tot de 
grotere hoogren van de Sierra de Gredos (omgeving 
Cinque lagunas en Laguna Grande). Algemeen in 
Sierra de Guadalupe. De \'uursalamanders uit de 
Sierra de Guadalupe worden mr de ondersoort S. s. 
bejn.me gerekend. 

2. RIBBENSALAMANDER (P/eurode/es walt/) 
- Gallipato Circa tien exemplaren, vooral in 
land fase, onder stenen bij poeltjes en beekjes in de he
sa- en sreppegebieden. Eén exemplaar in waterfase in 
Sierra de Cuadalupe. 

J. SPAANSE WATERSALAMANDER (Tri rttrUS bosetti) 
- Trirón ibérico Circa tien exemplaren, zowel 
in land- als waterfase, vermoedelijk vrij algemeen in 
diverse biotopen. 

4· DwERGMARMERSALAMANDER (TritrmtS pyg
mrteus} - Tritón pigmeo • Zes exemplaren, alJe
maaJ juvenielen in landfase, telkens gevonden onder 
stenen bij poeltjes en beekjes in dehesa- en steppege
bieden. 

5. VROEDMEESTERPAD (Afyus obsutricallS boscai) 
- Sapo partero comó.n Twee juvenielen langs de 
mldzijde van Sierra de Gredos. 

6. IBERISCHE VROEDMEESTERPAD (A/ytN cistemtt

sii) - Sapo partero ibérico Zeven adulten met 
eisnoeren in het P.R. Cuenza Alm de Manzanares 
(omgeving Madrid). Roepende exemplaren in 
Torrejon el Rubio, enkele doodvondsten door ver
keer. 

7· SPAANSE KNO PLOOKPAD (Ptdobaus cultripes) 
- Sapo de espuelas Vijf exemplaren omgeving 
Torrejon el Rubio. 

8. GEWONE PAD (Bufo bufo spinosus) - Sapo 
comun Vier exemplaren, waarschijnlijk vrij 
algemeen in diverse biompen. 

9· RuGSTREEPPAD (Bufo caLamirrt) Sapo 

corredor Circa 10 exemplaren, waarschijnlijk 
vrij algemeen in diverse biotopen .. 

10. ZUIDEUROPESE BOOMKJKKER (Hyfa ml'ridio
nafis)- Ranim meridional • Vrij algemeen, vaker 
gd1oord dan gezien. 

II. SPAANSE (BEEK)KlKKER (Rana iberica)- Rana 
patilarga Vrij algemeen in beekjes en riviertjes 
Sierrade Gredos en Sierra de Guadalupe. 

12. IBERISCHE MEERlOKKER (Rana perezi)- Rana 
com{m Algemeen, overal aanwezig in de nabij
heid van water. 

13. MooRSE BEEKSCHILDPAD (A1rturemys Leprosa) 
- Galápago leproso Vijftien exemplaren, in Rio 
Almome en in sruwmeer van Arrocampo Almaraz. 

14. MuuRGEKKO ( Tarmtola mauretanic11) 

Salamanquesa comun Vrij algemeen. 

I 5. SPAANSE SKJNK (Chalcides bedriagn.i) - Eslizón 

ibérico • Eén exemplaar in steppegebied omge
ving Cáceres. 

16. RooDSTAARTPRANJETEENHAGEDIS (Amlltho
tlactyLus erythmrus) - lagartija colirroja Twee 
exemplaren in steppegebied omgeving Cáceres. Twee 
exemplaren op plateautje op zuidflank van Sierra de 
Gredos. 

17. ALGERIJNSE ZANDLOPER (Psammodromus a/gi

rns) - Lagartija colilarga • Algemeen, dagelijks 
waarnemingen. 

18. SPAANSE ZANDLOPER (Psttmmodromtts IJispa
nictts) - Lagartija cenicienta • Drie exemplaren, 
zelfde plekken als roodstaartfranjeteenhagedis. 

19. PARELHAGEDIS (Timon fepidus) - Lagarro 
ocelado Juvenielen vrij algemeen, ééJl waarne
ming adult (Sierra de Guadalupe). 

20. SPAANSE SMARAGDHAGEDIS (fAcerta sc!Jreibt'
ri) - lagarro verdinegro • Twee exemplaren bij 
riviertje langs zuidflank Sierra de Gredos. 

21. IBERISCHE BERGHAGEDIS (fAcerta monticokz 
cyreni) - L'\gartija serrana Negen exemplaren 
op La Plataforma, noordflank van Sierra de Gredos. 
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22. SPAANSE MUURHAGEDIS (Podarcis hispttnica) 
- Lagartija ibérica • Algemeen, dagelijks waarne
mingen. 

2J. MooRSE WORMHAGEDIS (Bumus cinereus} -
Culebrilla ciega Circa den exemplaren, telkens 
gevonden onder stenen in dehesa- eh steppegebie
den. 

24. H oEFIJZERSLANG (Coluba hippocrepis) 
Cu leb ra de herradura Eén juveniel op 12/10, 
noordflank heuvel S3llctuario de Monfragüe. 

2.5. GLADDE SLANG (Coronellaaustriaca) - Culebra 
lisa europea Eén exemplaar bij La Plataforma in 
Sierra de Gredos. 

26. GrnoNDISCHE GLADDE SLANG ( Coronella giron
dica) - Culebra Hsa meridional • Eén exemplaar 
en een doodvondst (verkeer), beide in steppegebie
den omgeving Cáceres. 

27. MuTSSLANG (Macroprotodon cucullatus) -
Culebra de cogulla • Vijf exemplaren onder ste
nen in steppegebied omgeving Cáceres. 

28. TRAPSLANG (Elaphe scalaris) - Culebra de 
escalera • Drie juvenielen (doodvondst door ver
keer) omgeving Torrejon el Rubio en één adult in 
het P.R. Cuenza Alra de Manzanares (omgeving 
Madrid). 

29. HAGEDISSLANG (Malpolon mon:spessulanus) 
- Culebra bastarda • Vrij algemeen, dagelijks 
waarnemingen, hoofdzakelijk V3ll juvenielen. 

30. RINGSLANG (Natrix nat1'ix astreptophom) 
Cu leb ra de collar • Vijf exemplaren, waarvan één 
doodvondst (verkeer), telkens in vochtige bosbioto
pen in Sierra de Gredos of Sierra de Guadalupe. 
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Amphibians and reptiles in Extremadura (Spain), October 11-19, 2003 
The author joined a herpetological journey ro Extremadura in Spain. The group consisred of eigllteen per
sons and was travelling \vith two vans. The area is more or less as large as the Nerherlands, but Jess popula
ted. The largest part of this region is occupied by "dehesa", an open mediterrenean wood1311d scenery with 
catrle-breeding. Moreover there is steppe coumry, mounrains in the north (Sierra de Gredos) and finally 
hilly cotumy (Sierra de Guadalupe a11d Monfragüe). Day by day the areas that were visited a11d rhe reptiles 
and 3lnphibians that were seen are described. In total twelve species of a111phibians and twenty species of 
reptiles are found. 
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Elke slangenliefhebber kent wel een soort slang 
die hij of zij ooit nog eens hoopt te mogen 
verzorgen, maar waarvan men denkt dat het 

toch nooit gebeurt, omdat er niet of moeilijk is aan 
te komen. 
Ahaetui/a f''llsina is zo'n soort voor mij. Altijd heeft 
deze slang mij gefascineerd. Telkens als ik hem in 
een boek of op rv zag, dacht ik: Wat zou het toch 
geweldig zijn ze eens in het echt te zien of te mogen 
verzorgen. 
Maar soms gebeurt het onverwachte dan toch. 
In mijn geval was dit een lijst voor de handel (ik 
werk namelijk nog steeds in een dierenspeciaalzaak) 
waarop ik tot mijn grote verbazing Ahaetui/a prasina 
zag staan. 
Natuurlijk heb ik een paartje gekocht en de ervarin
gen die ik hiermee heb opgedaan wil ik graag met 
jullie delen. Je komt in de literatuur deze soort vrij 
vaak tegen maar het is allemaal vrij oppervlakkige 
informatie, vandaar dit artikel. 

Beschrijving en voorkomen 
Ahaetui/a prasina is een erg dunne, maar wel lange, 
slang. Hij wordt 120 tot 200 cm lang. De kop is 
dlûdelijk van de hals gescheiden. De neus van A. pra-

sina is korter dan die van de andere soorten van dit 
genus. Vooral A. nasuta heeft een erg lange, puntig 
uitlopende neus. 
De kleur kan variëren van bnûn tot geelgroen maar is 
meestal prachtig fel groen. Vaak loopt er een witgele 
dunne lijn langs de zijden van het lichaam. Deze lijn 
begint vrijwel direct achter de kop en loopt helemaal 
door tot in de staart. Soms ontbreekt deze lijn echter 
helemaal. De staart is min of meer bruin gekleurd. 
Als de slang zich opblaast of eet, zodat de schubben 
uit elkaar komen te liggen, dan zie je een zwarte kleur 
met wirte vlekken. Dit is de kleur van de daaronder 
liggende huid. 
Wat onmiddellijk opvalt aan deze slang zijn z'n ogen. 
Deze zijn groot en hebben een pupil in de vorm van 
een "liggende acht". Sommige auteurs beschrijven de 
pupil ook wel als "sleutelgarvormig". Dit, in samen
hang met groeven in de neus van de slang, zorgt voor 
een uitstekend binoculair zichrveld voor de slang. 
A. prasina valt onder de CoLUBRIDAE, subfamilie 
BOIGINAE. Dit zijn allemaal opistoglyfe slangen, 
d.w.z. ze hebben een tweetal iets vergrote giftan
den achter in de bek. De sterkte van het gif van 
deze familie is variërend. Over het algemeen zijn 
deze slangen voor de mens niet gevaarlijk. Er zijn 
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slechts drie soorten voor de mens echt gevaarlijk, 
te weten Dispholidus typus, Thelotornis kirtlandii en 
Rhabdophis tigrinus. Dit neemt niet weg dat de reac
tie op het gif van persoon tot persoon verschilt. Alle 
soorten van deze familie dienen met respect behan
deld te worden! 
In Engeland heb je de "Dangerous Wild Animals Act 
1976," die aangeeft dat niemand gevaarlijke wilde 
dieren mag houden tenzij hij of zij een vergunning 
heeft. Alle ELAPIDAE en VIPERIDAE staan op die lijst, 
maar ook een paar opistoglyfe CoLUBRIDAE die regel
rnatig verkrijgbaar zijn in de handel, waaronder Boiga 
dend1·ophila, Malpo/on monspessulanus en Ahaetui/a 
nasuta. (MATTISON, 1998). 
Persoonlijk ben ik van mening dat het gif van A. 
prasina niet bijzonder sterk is, het duurt narnelijk vrij 
lang voordat een Tjitjak (Hemidactylus ftenatus) sterft 
als gevolg van het gif. Soms duurt dit wel tien minu
ten (eigen waarneming). Ik heb echter vermeldingen 
gelezen van muizen die binnen een minuut bezweken 
aan het gif. Dus blijf altijd voorzichtig! 
Ik heb op internet op een Japanse site de volgende 
ondersoorten gevonden: A. p. prasina, A. p. preocu
laris en A. p. suluensis (*). Ik kan hier echter verder 
helaas geen kenmerken van geven want de beschrij
vingen waren in het Japans en daar ben ik niet zo 
geweldig goed in. Mocht je trouwens in de literatuur 
op zoek gaan naar Ahaetui/a soorten, kijk dan ook 
onder de naam Dryophis. In de wat oudere literatuur 
vallen deze slangen vaak nog onder dat geslacht. 
De soort komt voor vanuit India tot China, door heel 

Zuid Azië, oostelijk tot Sulawesi en de Filippijnen. A. 
prasina wordt gevonden in tropisc he regenwouden en 
mangrovebossen. 

Gedrag 
Ahaetui/a prasina is een boombewonende slang die 
zelden op de grond komt. Hij heeft ook vrij veel 
moeite zich over een vlakke ondergrond voort te 

bewegen. Volgens de litera
tuur is A. prasina niet erg agres

sief. Dit verschilt naar mijn mening per 
exemplaar. Mijn vrouwtje is bijvoorbeeld 

niet erg agressief, mijn mannetje daarentegen is 
zeer bijdustig. Zo gauw ik de bak open doe, blaast 
hij zich op en gaat in die typische 'S' vorm staan, 
klaar voor de aanval, mocht ik te dichtbij komen. A. 
prasina is voornamelijk overdag en in de schemering 
actief. Ze liggen echter het grootste gedeelte van de 
dag doodstil op de takken, ondertussen alles wat zich 
binnen en buiten de bak bevindt in de gaten hou
dend. Zoals al eerder vermeld, hebben deze slangen 
een uitstekend zichtvermogen en reageren ze sterk op 
beweging. Ze zijn zelfs in staat een stilzittende prooi 
op zicht te herkennen. 
Een goed voorbeeld hiervan is het volgende. Op 
een dag kom ik op mijn slangenkamer en zie beide 
A. r-asina met de neus tegen het glas dezelfde kant 
opstaren. Nieuwsgierig geworden waar ze naar keken 
vond ik op de muur tegenover het terrarium vlak 
onder mijn boekenplank een Tjitjak (Hemidactylus 
ftenatus), die ooit eens het geluk heeft gehad te ont
snappen. De afstand tussen het terrarium en deze 
muur is zeker 250 cm. Dit geeft maar weer eens aan 
hoe belangrijk het gezichrsvermogen voor deze slang 
is bij de jacht en herkenning van prooi. 
Volgens GEus (1995) pakt de slang de prooi achter 
de kop en soms, als het gif niet genoeg is om ze te 
doden, worden ze ingeslikt terwijl ze nog bewegen. 
Dit is ook mijn etvaring, ik heb een enkele keer 
meegemaakt dat een gekko nog druk aan het bewe
gen was terwijl hij werd ingeslikt. Een zeer apart 
gezicht als je de 'bobbel' die naar de maag glijdt 
druk ziet bewegen. Dit gebeurt echter alleen als het 
gif na ongeveer tien minuten nog geen effect heeft 
en de slang duidelijk ongeduldig wordt. Wat ook 
nog het vermelden waard is, is het tongelen van A. 
prasina. Als hij rondkruipt en zijn omgeving onder
zoekt, tongeit hij net zoals iedere andere slang doet. 
Wanneer hij echter een prooi of gevaar bespeurt 
steekt hij de tong doodstil uit voor een langere tijd. 
Wat dan trouwens ook opvalt is de blauwe kleur van 
de tong, wat een mooi contrast geeft met de groene 
kleur van de slang. Al met al erg fascinerend en leuk 
om te zien. 

162. LACERTA juli-augustus 2004 



Mijndieren 
en hun verzorging 

Het terrarium waar mijn A. prasina in zitten 
is 80x45x80 cm (lxbxh) en is volledig van glas 
gemaakt. De inrichting bestaat uit diverse dunne 
takken die de slangen de mogelijkheid geven om te 
klimmen. Verder zijn bijna alle takken 'behangen' 
met kunstplanten, zodat deze slangen zich op oen 
natuurlijke manier kunnen verschuilen. Soms moet 
je inderdaad goed zoeken tussen al dat groen om de 
slangen terug te kunnen vinden, terwijl mijn exem
plaren toch zeker 150 cm lang zijn! Dit geeft weer 
aan hoe goed de schutkleur van deze slangen is. 
Natuurlijk mag een goede waterbak niet ontbreken. 
De waterbak die ik gebruik is 20x10x5 cm. (lxbxh) 
en is van glad plastic, dus goed schoon te maken. 
De temperatuur is overdag 26-30•C. De nachttem
peratuur ligt iets lager en schommelt, afhankelijk van 
de buitentemperatuur, tussen de 20 en 26•C. 
Het terrarium wordt verwarmd door middel van oen 

spodamp van 25 W Deze brandt van negen uur 's 
ochtends tot acht uur 's avonds en onder één helft 

van het terrarium ligt een verwarmingskabel, zodat 
de bak ook 's nachts verwarmd wordt en er een tem

peratuurgradiënt ontstaat. 
De dagelijkse verzorging van deze slangen neemt niet 
zo gek veel tijd in beslag en bestaat uit de volgende 
punten: 
- Iedere dag licht sproeien met lauw water om de 

luchtvochtigheid te verhogen. 
- Regelmatig de waterbak vetversen, die overigens 

op de verwarmingskabel staat, zodat er verdam
ping optreedt waardoor de luchtvochtigheid ook 
op peil blijft (70-90% r.v.). 

- Eventuele ontlasting opruimen. 
Zoals je ziet is de dagelijkse verzorging niet echt 
moeilijk te noemen. De voeding daarentegen is heel 
wat lastiger, daarom volgt nu een apart hoofdsnik 
over de voeding. 

Voeding 
Het voornaamste voedsel van A. prasina bestaat uit 
hagedissen en dan met name gekko's. Dit kunnen 
we volgens de literatuur aanvullen met jonge vogels, 

(boom)kikkers, kleine 

zoogdieren, eieren en andere 
slangen. Ik moet hierbij zeggen 
verschillende auteurs hier zeer verdeeld over zijn. 
Twee voorkeuren kom je echter in elk boek tegen, te 
weten hagedissen en kikkers. Nu zul je zeggen: "Met 
zo'n lijst is het toch niet moeilijk om ze te voeren?". 
En inderdaad, als je maar voldoende gekko's en ano

lissen voorhanden hebt zijn het probleemloze eters. 
Maar nu loop je ook tegen het eerste en grootste pro
bleem op, tenzij je in Azië of in bijvoorbeeld Florida 
woont, waar voldoende levend voer rondloopt. Hier 

zijn onze bronnen tot deze voederdieren beperkt tot 
de reptielenhandeL Ik heb ze in het begin inderdaad 
ook met gekko's (Hemidactylus fi=atus) gevoerd en 
dit ging dan ook zonder problemen. Nou ja, in elk 
geval zonder problemen voor de slangen, die vonden 
het allemaal wel best. Maar laten we eerlijk zijn, 
gekko's zijn veel duurder om te voeren dan muizen 
en het is als reptielenliefhebber ook eigenlijk niet 
leuk om die geinige Tjitjaks als voer te gebruiken. 
Kortom, als we eens kijken naar de alternatieven 

blijven er eigenlijk alleen maar muizen over. 
N u heb je het volgende probleem: "Hoe krijg ik 
een overnûgd hagedisseneter over op mtûzen?" Het 
antwoord hierop is simpel, maar ook frustrerend, 
het lukt namelijk bijna niet. Je kunt de muizen wel 
een ander 'geurtje' geven door ze over een hagedis 
te wrijven maar daar trappen ze niet in omdat ze op 
zicht jagen in plaats van op geur. De slangen zijn 
op deze manier dus niet te misleiden. Dus blijft er 
naar mijn mening maar een oplossing over en dat 
is dwangvoederen. Nu is dat natuurlijk geen ideale 
oplossing, maar het werkt wel. Ik doe dit echter niet 
te vaak omdat het voor de slang toch een stressitu
atie oplevert. Ik voer ze nu een keer per twee weken 
en daar doen ze het goed op. Ze verteren het voedsel 
goed en ze groeien nog steeds langzaam. A. prasina 
is op zich geen moeilijke slang om te dwangvoeren. 
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Het voordeel is dat het ro' n dunne slang is, dus het 

voedsel is makkelijk naar de maag te masseren. 
Als voedsel gebruik ik kleine muizen, formaat sprin
ger, die ik door wat eiwit haal om ze goed glad te 
maken, rodat ze makkelijk naar binnen glijden. Ik 
pak de slangen achter de kop en druk de neus van de 
muis tegen de bek van de slang. De slang hapt dan 
bijna altijd direct toe, waarna ik de muis met een 
dtmne, stompe pincet in de keel duw. Daarna mas
seer ik met mijn vrije hand de mtûs tot op ongeveer 
eenderde van het lichaam van de slang en zet ze terug 
in het terrarium. Als de muis nog niet helemaal in 
de maag zit slikken ze hem zelf verder in. Dit al.les 
gebeurt in krap vijf minuten. 
Volgens CoBORN (1991) kan A. prasina in gevangen
schap aan kleine vis, bijvoorbeeld guppies (Lebistes 
1"eticulatus), wennen die in een ondiepe schaal wor

den aangeboden. Ik heb dit ook geprobeerd en ze 
reageren er bij mij niet op. Ik moet hier ook bij 
zeggen dat het mij lastig lijkt slangen van dit formaat 
met zulke kleine vis te verzadigen. 

Voortplanting 
Ik kan hier helaas alleen maar informatie geven die ik 
in de literatuur heb gevonden. Ik heb deze slangen te 
kort in mijn bezit om er serieuze kweekpogingen mee 
te doen. Ik ben al blij dat het mij tot nu toe lukt ze 
met succes te verrorgen. Als dit op de lange termijn 
ro blijft, zal ik zeker kweekpogingen ondernemen. 
De paring vindt normaal gesproken plaats in juli of 
augustus. In december of januari worden dan tot tien 

jonge slangetjes geboren. Deze zijn bij de geboorte 
bruin van kleur (bron: www.ecologyasia.com). 

Je leest in veel literanmr dat deze slangen eieren leg
gen (ÜBST ET AL 1988, CoBURN 1991). Dit is echter 
niet waar. Ik heb in het begin zelf ook getwijfeld, 
totdat ik met eigen ogen foto's heb gezien van de 
geboorte van Ahaetul!d. mycterizans (*). Ik ga er dan 
ook vanuit dat dit voor andere soorten van dit genus 
geldt. MANTHEY & GROSSMANN (1997) geven ook 
aan dat de soorten van dit geslacht levendbarend zijn. 
De jonge slangetjes werden in dit geval met guppies 
gevoerd (*). 

Conclusie 
Ahaetui/a prasina is als je geronde dieren ontvangt 
en het juiste voer voorhanden hebt, een goed houd
bare boomslang. Aangezien juist het voeren een 
probleem vormt en niet iedereen zomaar moet gaan 
dwangvoeren, is dit naar mijn mening geen slang 
voor de beginnende slangenhouder. Laat deze slang 
maar over aan de meer ervaren slangenhouder, die 
ook ervaring heeft in het dwangvoeren. Ik wil hier 
duidelijk vermelden dat als dit niet goed gebeurt, je 
de slang ernstige schade kunt berokkenen! 
Mocht iemand onder de lezers trouwens een determi

natietabel van het geslacht Ahaetui/a hebben, zou ik 
daar zeer dankbaar voor zijn. 
Ook sta ik natuurlijk open voor suggesties en aan
vullingen op dit artikel, ik ben tenslotte ook maar 
een mens, ook al heb ik samen met jullie de meest 
geweldige hobby c.q passie die er bestaat. 
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* bron niet meer te achterhalen 

The husbandry of Ahaetui/a prasina in the terrarium 
The author has been fascinated for a long time by Ahaetulk:i. prasina. By coincidence he obtained a pair 
of them. They are long and slender tree-snakes, 120-200 cm, mostoften bright-green. Their eyes have a 
pupil in the shape of a keyhole. They belong to the CoLUBRIDAE family, subfamily BorGINAE. They are 
opistoglyphic snakes with a not very potent venom. They hwu by sight. 
The animals are housed in a terrarium of 80x50x80 cm (lxwxh), fitted up with thin branches and artificial 
plants. Temperatures during d1e day 26-30•C, du.ring the night 20-26•C. H u.midity 70-90%. Normal food 
for these animals are lizards and tree-frogs. The author bas used geckos for food, but these are expensive 
and feeding reptiles was considered as unpleasant by the aurhor. The animals don't eat mice spontaneously, 
so tl1e snakes are force-fed a smal! mouse, dipped in egg-white, every two weeks. The animals thrive on this 
diet. Ahaetui/a is not suited for uç~;utJu<Ot>. 
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Het geslacht Tribolonotus, endemisch in 
Melanesië, telt in het totaal acht soorten, 
waarvan twee in Nieuw-Guinea (T. gracilis 

en T. novaeguineae). De zes overige zijn verdeeld over 
de verschillende archipels van oostelijk Melanesië, op 
de Bismarck Archipel (T. annectens  op New Britain, 
en T. brongersmai op de Admiralty Islands) en op de 
archipel van de Solomon Islands (T. blanchardi, T. 
ponceleti, T. pseudoponceleti en T. schmidti). Alleen de 
soorten van Nieuw-Guinea, T. gracilis en zeldzamer 
T. novaeguineae (een nauwe verwant van de eerste, 
zonder een oranje vlek rond het oog) zijn beschik-
baar voor de terrariumhouderij, via de commerciële 
import. De kweekomstandigheden van deze twee 
soorten kunnen als identiek dan wel vergelijkbaar 
worden beschouwd. Sommige onderzoekers sug-
gereren overigens, dat het slechts zou gaan om één 
en dezelfde soort (VOGT 1911, BURT & BURT 1932, 
LOVERIDGE 1948, ZWEIFEL 1966).

Nieuw-Guinea
Na Australië is Nieuw-Guinea met afstand het groot-
ste eiland van de Stille Oceaan. Haar situatie is zo 
bijzonder omdat het een echt biogeografisch kruis-
punt is. In het westen ontrolt zich de Indonesische 
Archipel, bevolkt door een rijke fauna met hoofd-
zakelijk Aziatische verwantschappen. In het zuiden 
bevindt zich Australië, dat met Nieuw-Guinea een 
buitengewone fauna deelt, welke zich gedurende 
lange tijd apart van de rest van de wereld ontwikkeld 
heeft. Vervolgens strekken zich naar het oosten over 
meer dan 12 000 km de talloze eilanden van het zui-
den van de Stille Oceaan uit, in het hart van een oce-
aan die alleen al een derde deel van het aardoppervlak 
beslaat. Deze buitengewone omstandigheden hebben 
grotendeels bijgedragen aan het vormen van het zo 
vreemde karakter van de fauna van Nieuw-Guinea. 
De Krokodilskink van Nieuw-Guinea, T. gracilis, 
figureert hierin als een volmaakt voorbeeld, daar deze 
soort atypisch is binnen de familie van de skinken, 
wat betreft zijn morfologie en zijn gedrag. Morfologie en ecologie

Het genus Tribolonotus behoort bij de zeer uitge-
breide hagedissenfamilie van de SCINCIDAE. Het is 
de soortenrijkste familie van allemaal en telt meer 
dan 1300 soorten verspreid over de wereld, hetgeen 
betekent dat meer dan  één op de drie soorten hage-
dissen hiertoe behoort. De morfologie van het genus 
Tribolonotus onderscheidt zich gemakkelijk van die 
van de overige skinken. Deze zijn in het algemeen 
voorzien van een kop in het verlengde van het 

Pagina links: juveniele Tribolonotus gracilis 
Boven: Patroon van de voet,  

boven: vrouwtje, onder: mannetje
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lichaam, verkorte ledematen, een rolrond lichaam, 

glad en glanzend dankzij verbening van de schub
ben. Inderdaad dragen alle soorten behorend tot het 
genus 'fl·ibolonotus op hun rug tot vier opvallende 

driehoekige schubbenrijen, die echt een buigzame 
rugbewapening vormen welke doet denken aan die 
van krokodillen. De zeer massieve kop is eveneens 
bedekt met beenschubben, die het een min of meer 

piramidevormige vorm verlenen. Bovendien schijnt 
Tribownotus de enige skink te zijn die geluiden kan 
maken. Ze kunnen inderdaad kleine scherpe kre
ten slaken wanneer ze worden gegrepen of worden 
bedreigd door een soortgenoot. 
Over de ecologie van Tribolonotus is op dit moment 
nog erg weinig bekend. Het is tot op heden nooit het 
onderwerp van diepgaande studie geweest. CoGGER 

(1972) beschrijft T. brongersmai als een cryptische 
en thigmotherme soort, dat wil zeggen met discrete 
gewoontes, verborgen levend en zich niet blootstel
lend aan direct zonlicht om zich op te warmen. 
Deze bijzonderheden lijken ook van toepassing op T. 
gracilis en T. novaeguineae. Ze zijn niet echt nachtac
tief, maar komen het liefst tevoorschijn bij het eerste 
begin of juist op het laatste moment van de dag, wan
neer het schemerig is. Deze hagedissen zijn bodem
bewoners en houden zich naar alle waarschijnlijkl1eid 
vooral op in de omgeving van waterlopen. N aar 
aanleiding van waarnemingen in gevangenschap 
lijkt het echter overdreven ze als aquatische hagedis
sen te beschouwen, zoals bijvoorbeeld Neusticurus 
(Zuid-Amerika), Physignathus en Shinisaurus (Azië). 
In tegenstelling tot deze semi-aquatische soorten 
die met een zijdelings afgeplatte staart zijn uitgerust 
(aanpassing aan het zwemmen) , bezit Tribownotus 
een op doorsnede ronde staart. 

168. • 
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Onderaan deze en volgende pagina: 
juveniele exemplaren 

Omgevingsfactoren en verzorging 
De voorgestelde verzorging, zoals hieronder beschre
ven, is gebaseerd op de beschikbare bronnen uit de 
wetenschappelijke literatuur (ecologie, systematiek, 
maar ook geografie en klimatologie) 
De jaarlijkse hoeveell1eid regenval die neerkomt op 
de regenwouden van Nieuw-Guinea behoort tot 
de hoogste ter wereld. Daarnaast is T. graciLis een 
bewoner van de strooisellaag van het kreupelhout 
en de oevers van waterlopen. De vochtigheid van 
het milieu waarin de dieren worden gehouden moet 
daarom hoog zijn. De bodemgrond wordt regelma
tig bevochtigd, een deel van het terrarium kan zelfs 
doorweekt zijn (luchtvochtigheid hoger dan 70%) . 
Korte perioden zonder besproeiing zorgen ondertus
sen voor het af en toe opdrogen van het oppervlak 
van de bodemlaag. Een waterbak met een diameter 
van 15 cm en een hoogte van 2 cm zorgt voor drink
water, geeft de dieren de gelegenheid af en toe te 
baden en draagt bij aan het bevochtigen van de lucht. 
Het water moet beslist schoon zijn, vooral als ver-

schillende wildvangdieren in hetzelfde terra
rium samenleven. Teneinde het uit

wisselen van ziektekiemen 
te beperken, wordt het 

water regelmatig ver
verst. De bak wordt 

gereinigd en gedesin
fecteerd zodra deze 

·\ vuil is. Indien nog 
niet verontreinigd 
wordt hetzelfde 
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protocol eenmaal per week toegepast. Water dient de 
hagedissen altijd ter beschikking te staan, Tribolonotus 
lijkt erg gevoelig te zijn voor uitdroging. 
Nieuw-Guinea bevindt zich in de nabijheid van 
de evenaar (2°-10°ZB), de dag- en nachtlengte is 
ongeveer 12 uur gedurende het hele jaar. UV-stra-
ling is onmisbaar voor de jongen gedurende de groei 
(waarnemingen van de Zoo van Dallas). Als voor-
zorgsmaatregel dien ik UV-licht toe aan alle dieren, 
onafhankelijk van de leeftijd, zelfs hoewel het niet 
nodig lijkt voor de volwassen dieren, die zich slechts 
weinig aan het licht blootstellen. Teneinde de dieren 
niet te verstoren met te fel licht wordt dit gedempt, 
met planten of zelfs met een fijn rooster op het ter-
rarium, maar niet met glas of papier om niet alle 
UV-licht weg te filteren. 
Als bewoner van het kreupelhout en de oevers van 
stroompjes lijkt Tribolonotus gracilis niet te houden 
van hoge temperaturen. De optimumtemperatuur 
voor de soort zal liggen rond de 24°C overdag. 
COGGER (1972) heeft inderdaad in het veld bij vijf 
volwassen dieren een cloacatemperatuur van 23,9-
24,7°C gemeten. Bij het enige jonge dier werd een 
temperatuur van 25,3°C gemeten. De waarnemingen 
in gevangenschap lijken deze waarden te bevestigen. 
De in het terrarium toegepaste temperaturen wijken 
niet af van 23-27°C overdag en 20-22°C ’s nachts.
Hygiëne is een van de belangrijkste voorwaarden 
voor de kweek met Tribolonotus, omdat ze ten eerste 
bijna allemaal uit het wild afkomstig zijn en derhalve 
potentiële dragers van talrijke ziektekiemen en para-
sieten, hetgeen bevestigd 
lijkt te worden door het 
hoge sterftecijfer tijdens 
de import en gedu-
rende de eerste weken 
in gevangenschap. Ten 
tweede leeft deze soort 
in een vochtig milieu, 
deels aquatisch, wat gun-
stig is voor de ontwikkeling 
van micro-organismen. We passen 
daarom enkele simpele hygiëneregels toe. 
Ten eerste het in quarantaine zetten van 
ieder pas geïmporteerd dier en het niet 
overbrengen van dingen (takken, water-
bak, bodemgrond enz) van het ene terra-
rium naar het andere, zonder dat deze gereinigd 
zijn. Ook worden de handen gewassen voordat 
andere dieren verzorgd worden. Ten tweede wor-

den eieren (en daarna de jongen) gescheiden van de 
ouderdieren, teneinde te beschikken over een stam 
die vrij is van iedere parasiet. Deze heeft dan de kans 
te overleven en te zorgen voor een sterke toename van 
de voortplanting in gevangenschap.

Terrarium
De beschikbare dieren in de handel zijn allemaal 
afkomstig uit het wild. Ze zijn daarom potentieel 
besmet met parasieten, ziek en uitgedroogd. Ik beveel 
het gebruik van een stelling met terraria aan. Dit 
heeft als voordeel, dat elk dier kan worden afgezon-
derd, waardoor dominantiegedrag kan worden ver-
meden. Verder is er een betere controle op de paring, 
het bemachtigen van voedsel en de hygiëne. Al is het 
waar dat een dergelijke opstelling een minimum aan 
dagelijks werk vereist en dat het onbetwistbaar ont-
breekt aan esthetiek, het lijkt een kleine prijs als men 
precies elke parameter wenst te kunnen controleren  
en een onberispelijke hygiëne wil handhaven. Een 
bak van 40x30x20 cm (lxbxh) lijkt voldoende groot 
te zijn voor een paartje. Tribolonotus gracilis kan goed 
op het afval van kokosnoten wonen (COGGER 1972). 
Om aan alle voorwaarden te voldoen bestaat het 
gebruikte substraat uit kokosnootvezels (in blokken 
verkrijgbaar in bepaalde tuincentra). Aangebracht 
in een dikte van 3-5 cm behoudt het perfect zijn 
vochtigheid en maakt het de hagedissen mogelijk te 
graven. Denk eraan dat het gebruik van turfstrooi-
sel als substraat net zo goed is en gemakkelijker 
aan te schaffen. Omdat ze tamelijk schuw zijn, eet 
Tribolonotus in het algemeen niet in onze aanwezig-

heid. Zodra ze worden gepakt slaken ze kleine  
scherpe kreetjes en proberen ze ons soms te 

intimideren door hun grote bek te openen. 
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Boven: Oe paring van Tribolonotus groeilis 
Rechts: Ei van Tribolonotus groeilis 

Een gerucht stelt zelfs, dat de hagedissen zo bang 
kunnen worden dat ze hardijder worden. Hoewel 
ik over dit laatste punt sceptisch ben, lijken talrijke 
donkere en nauwe schuilplaatsen onontbeerlijk. Ik 
beveel het gebruik van halve kokosnoten aan, zowel 

voor de aanblik als voor de hygiëne. Dit materiaal rot 
niet. Enkele planten (bijvoorbeeld Pothos) kunnen 
worden gebnûkt als decoratie van het terrarium. 

Voedsel 
Als echte carnivoren accepteren ze huiskrekels zonder 
problemen, zelfs de pas geïmporteerde dieren, als ze 
tenminste in goede gezondheid zijn. Ze zijn gemak
kelijk te kweken en lijken een ideaal type voedseldier 
te zijn. Spinnen, pissebedden, veldsprinkhanen, veld
krekels, kleine slakken, wormen en treksprinkl1anen 

worden eveneens geaccepteerd en maken het moge
lijk het menu te variëren. Meelwormen, rozenkever

larven en wasmotlarven worden zeer gewaardeerd , 
maar moeten met mate worden gegeven. Dit type 
voedsel is tegelijkertijd voordelig als nadelig, omdat 
het zeer vet is. Het is daarom ideaal om op tijdelijke 
basis erg magere dieren, zoals alle pas geïmporteerde 
dieren, te doen aansterken, op voorwaarde dat er 

voedingssupplement wordt gegeven. T gracilis is er 
erg verzot op en heeft de neiging om na enige tijd 

elke ander vorm van voedsel te weigeren. In dat geval 
is het geboden terug te keren naar een type voedsel 
van beter kwaliteit, soms wordt dit pas geaccepteerd 
na een bepaald tijdsverloop van niet-ernstige voed
selweigering. Bepaalde grote dieren accepteren ook 
nestmuizen. Hiervoor geldt ook, dat het een erg 
voedzan1e prooi is die slechts af en toe mag worden 
gegeven. Om te voorkomen dat de stofwisseling uit 
evenwicht raakt, wordt het voedsel één tot rwee keer 

per maand bepoederd met een voedingssupplement, 
dat verrijkt is met kalk en vitaminen. Het blijkt, dat 
dit onontbeerlijk voor de jonge dieren is. Ik gebruik 
een voedingssupplement dat van oorsprong bedoeld 
is voor veterinaire toepassing bij honden (Petphos 
Ca/P). 

Voortplanting 
De eerste voortplanting van Tribownotus in gevan
genschap schijnt te hebben plaatsgevonden in de 
tweede helft van de jaren negentig (FRANKLIN 2001, 

MEYER 2002). Tot op heden zijn enkele houders 
(Amerikaanse, Duitse en Japanse) er in geslaagd 
enkele dieren na te kweken. Van volwassen dieren 
en jongen van minstens zes tot acht maanden oud 
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Onder: Juveniel exemplaar van Tribolonotus gracilis. Let op de licht gele kleuring. 
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kan vrij gemakkelljk het geslacht worden bepaald. 
Eenvoudig het bekijken van de onderkant van hun 
voet volstaat. De mannetjes zijn voorzien van helder 
gekleurde poriën, gerangschikt aan de basis van de 
derde en vierde teen van de voet, aan de binnenzijde 

op het niveau van de hypertrofische en gedepigmen
teerde subdigitale lamellen. Bij de vrouwtjes zijn de 
subdigitale lamellen bij de betreffende tenen a lle 
vergelijkbaar (zie figuur pagina 169). 
In totaal zijn tien exemplaren verkregen uit de handel 
in november 2001 en vervolgens in januari 2003. 
Vier van hen zijn gestorven in de weken of enkele 
maanden die volgden op de aankoop. Alleen de drie 
vrouwtjes en drie mannetjes die waren overgebleven 
waren na enkele jaren nog in leven. Gedurende de 
eerste rwee jaren van de verzorging hebben de dieren 
zich niet voortgeplant. Van de zomer van 2003 tot 
die van 2004 werden zes eieren gelegd door twee 
vrouwtjes en rwee verschillende mannetjes hebben 
voor nakomelingen gezorgd. Enkele zijn het gevolg 
van succesvolle combinaties van paartjes, een van 
de drie vrouwtjes heeft nooit iets anders dan onbe
vruchte eitjes gelegd en een van de drie mannetjes 
heeft steeds geweigerd te paren. 

De balts en de paring kunnen zeer snel van start 
gaan na het bij elkaar zetten van de rwee geslachten. 
Het mannetjes begint te ruiken aan het vrouwtje 
en likt vervolgens de smût. Na enkele minuten heft 
hij de kop omhoog en blaast zijn keel op, wat doet 
denken aan de balts van bepaalde IGUANIDAE, hoewel 
in tegenstelling daarmee Tribolonotus geen keelflap 
heeft. Vervolgens bijt het mannetje stevig in de 
nekstekels van het vrouwtje om haar in bedwang te 
houden (zie foto). Hierna volgt de paring, die enkele 
tienrallen seconden duurt, terwijl het mannetje zijn 

greep niet laat verslappen. Ik heb niet de gelegenheid 
gehad te bepalen hoeveel tijd er verloopt tussen de 
paring en de leg van het ene ei dat kenmerkend is 
voor de soort. Het ei meet ongeveer 2,5 cm, heeft 
een gemiddeld (n=3) gewicht van 2,34 gram (2,0-
2,8 gram) en wordt gelegd in of op het substraat (zie 
foto) . De temperaturen die worden toegepast bij de 
incubatie zijn maar iets verhoogd, teneinde tegemoet 
te komen aan de natuurlijke omstandigheden van de 
soort. De eieren zijn geplaatst in doosjes gevuld met 
vermiculiet verzadigd met water en zijn geïncubeerd 
bij temperaturen variërend van 24-27•C overdag tot 
20-23•C 's nachts. Let op, gedurende de hondsdagen 
van de 2003 (half juli tot half augustus, red.) onder
gingen rwee eieren temperaturen boven 31 •c, zonder 
zichtbare nadelige gevolgen. Daarnaast heb ik bij 
toeval een uitgedroogd ei gevonden, alsof dit ontdaan 
was van het grootste deel van de inhoud, dat waar
schijnlijk enkele dagen daarvoor gelegd was. Toen 
dit onder vochtige omstandigheden werd gebracht, 
is het in ongeveer een week spectaculair opgezwollen 
en heeft zijn normale ontwikkeüng vervolgd tot aan 
het uitkomen. 

Volgens sommigen (o.a. FRANKLIN 2001) leggen de 
vrouwtjes rwee eieren per voortplantingscyclus, onge
veer rwee maanden na het eerste ei wordt een rweede 

gelegd, dat is juist de tijd nodig voor het eerste ei 
om uit te komen. Dit lijkt aannemelijk, maar een 
van mijn vrouwtjes heeft gedurende een periode van 
totaal acht maanden elke rwee maanden een ei gelegd 
(dus ze heeft vier eieren in die periode gelegd) . 
Ik heb een incubatietijd kunnen meten van gemid
deld (n=5) 60,4 dagen (52-73 dagen) . De pas uitge
komen jongen wegen gemiddeld (n=6) 1,53 gram 
(0,9-2,0 gram). HLm kleur is verschillend van die van 
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de volwassen dieren, de volwassen kleur begint pas 
langzaam in de loop van een jaar te verschijnen, wat 
overeenkomt met een kopromplengte van ongeveer 
6 centimeter. 

Ondervonden moeilijkheden 
Zoals bij de meerderheid van de reptielen, is de 
verzorging van T gracilis niet moeilijk bij geacclima
tiseerde dieren. Alle moeilijkheden worden onder
vonden bij de pas geïmporteerde dieren. Hieronder 
worden de mogelijke moeilijkheden besproken, die 
een goede ontwikkeling van de verzorging in gevaar 
brengen, en de oplossingen die ik heb toegepast. 

Tribolonotus is zeer gevoelig voor uitdroging en dit 
wordt ze snel fataal. De symptomen die de aandacht 
trekken zijn apathie, voedselweigering en vooral het 
wegzinken van de oogbollen in de oogkassen. Als er 
op tijd actie wordt ondernomen om het dier weer 
vocht op te laten nemen, kan het dier weer gereani
meerd worden en worden gered zonder opvallende 

nadelige gevolgen. Dit kan door het dier gedurende 
24 uur in een halve centimeter lauw water te zetten 
of door herhaaldelijk en geforceerd water toe dienen 
door water achter in de bek te spuiten, enzovoorts. 

Dominantiegedrag is frequent te zien tussen manne
tjes (zoals bij de meeste hagedissen). Het dominante 
dier eet het voer van het onderdrukte dier, de stress en 
de uitputting die hiervan het gevolg zijn kunnen zelfs 
uiteindelijk leiden tot de dood. Een van mijn jonge 
mannetjes heeft zo het zijne verloren. Het regelmatig 
aanwezig zijn van abcessen aan de staart en de rug 
van talrijke geïmporteerde mannen lijkt hier ook een 
gevolg van te zijn. De abcessen moeten behandeld 
worden, herzij door amputatie van de staart, hetzij 
door curettage, ze hebben namelijk de neiging zich 
langs de schubbenrijen uit te breiden. Daarom heb 
ik, als voorzorgsmaatregel, tegenwoordig de voorkeur 
mannen niet samen te houden. 
NB: dominantiegedrag tussen vrouwen of binnen 
een paartje komt ook voor! 

BuRr, C. E. & M.D. BuRT, 1932. H erpetological results of the Whimey South Sea Expedition. VI. Pacific 
island amphibians and reptiles in the collection of the American Museum of Natura! History. Bulletin of 
the American Museum of Natura! History 63 (5): 461-597 
CoGGER, H.R. 1972: A new Seincid Lizard of the genus Tribolonotus from Manaus Island, New Guinea. 
Zoölogische Mededelingen. 47 (16): 202-210. 
FRANKLIN, C. J. 2001: Notes on the Namral History and Husbandry of the New Guinea Crocodile Skink 
Tribolonotus gradlis. Reptile & Amphibian Hobbyist. 7(1): 38-43. 
GREER, A E. & PARKER, F. 1968: A new species of Tribolonotus (Lacertilia: ScJNCIDAE) from Bougainville 
and Buka, Solomon Islands, with comments on the biology of the genus. Breviora, 291: 1-23. 
HARTDEGEN, R. W., RussEL, M. J., YouNG, B. & REAMs, R. D. 2001: Vocalization ofthe crocodile skink, 
Tribolonotus gmdlis (DE RooY, 1909), and evidence of parental care. Contemporary Herpetology 2. 
LoVERIDGE, A. (1948): New Guinean reptiles and amphibians in the Museum of Comparative Zoology 
and United States National Museum. Bull. Mus. Comp. Zool., vol. 101, pp. 305-430. 
MEYER, J. 2002: Einige Bernerkungen zur Haltung und Nachzucht von Helmskinken der Art Tribolonotus 

groeilis (DE RooiJ, 1909) . H erpetofauna 24(139): 28-34. 
RooiJ, N. DE 1909: Reptilien. (Eidechsen, Schildkröten und krokodile.) In: A. WJCHMANN (red). Résultats 
de l'Expédition Scientifique Néerlandaise à la Nouvelle-Guinée. Nova Guinea. 5: 375-383. 
RooiJ, N. DE (1915): The Reptiles of the Indo-Australian Archipelago. I, Lacertilia, Chelonia, 
Emydosauria. Leiden: i-xiv, 1-384. 
Roux, J. 1931: No te sur un Reptile scincidé des îles Salomon, présentant des pores pédiaux. Verhandlungen 
der Naturforschenden Geselischaft in Basel34: 129-135. 
VoGT, T 1911: Reptilien und Amphibien aus Neu-Guinea. Sitz. Gesel!. Na turf. Freunde Brelin, pp 410-
420. 
ZWEIFEL, R. G. 1966: A new Lizard of the Genus Tribolonotus (ScJNCIDAE) from New Britain. American 
Museum Novitates 2264: 1- 12. 

juli-augustus 2004 lACERTA 



Biology, Ecology and Husbandry of the Crocodile skink from New Guinea, 
Tribolonotus gracilis 

Tribolonotus gracilis and Tribolonotus novaeguineae are two closely related species, endemie for New Guinea. 
The memhers of this genus belang to the most spectacular of the ScJNCIDAE, easily differentiated by the 
presence of triangular and pointed osteoderms, which give them their common name Crocodile skink. 
The knowledge of the ecology of Tribolonotus is very scanty at this moment. We have based ourselves with 
difficulty on the scientific literature, in order to reproduce as reliable as possible the living-conditions. We 
are giving here the conditions that made us possible to acclimatize half a dozen of Tribolonotus gracilis to 

a life in captivity and finally to obtain offspring for six times. A terrarium with dimensions 40x30x20 cm 
(lxwxh) with coco-peat oe moss-litter as substrate is sufficient for a couple. The temperature should be 
relatively cool (25°C during the day) and the humidity high. Three things we consiclee essenrial fora good 
husbandry: keep the water-dish extremely clean, beware of dehydration and watch out for dominance
behaviour between individuals, this can be very discrete, but violent or even dangerous. 

The eggs, laid one at the time, will hardt after an incubation-time of 60 days at about 25°C. 
In the present artiele the rnaring-display and the copuladon are described for the first time. Moreover, 
the conditions of import and teade of these animals is briefly presented likewise, heinging to the forefront 
certain aspects of our hobby that we sometimes tend to forget. 

Import, handel en ethiek 
T, gracilis en T. novaeguineae zijn op dit moment 
de enige soorten van het genus die men kan vinden 
in zaken die gespecialiseerd zijn in de import van 
reptielen uit het wild. De import is echter weinig 
frequent. Alle dieren schijnen afkomstig te zijn van 
het westelijk deel van het eiland, Papua geheten 
(vroeger lrian Jaya), dat deel is van de republiek 
Indonesië. Na te zijn verzameld en opgeslagen door 
de autochtone bevolking, worden de dieren voor 
enkele dollars per stuk gekocht door lrtdonesische 
grossiers, die meer dan 3000 km daarvandaan zïjn 
gevestigd, op het eiland Java. De dieren worden 
vervolgens overgebracht en opnieuw opgeslagen, 
wachtend om verkocht te worden voor ongeveer .35 
dollar per stuk. Vervolgens worden ze geïmporteerd 
door Amerikaanse, Europese of Japanse opkopers, 
om het circuit van de gespecialiseerde dierenbouderij 
te voorzien. Ze worden hier verkocht voor ongeveer 

120-135 euro per stuk, hetgeen de hagedissen relatief 
kostbaar maakt. De meerderheid van deze dieren 
arriveert uitgedroogd en besmet met parasieten. Ik 

Erratum 62/3 • 

schat ruwweg, zonder daar helaas goede statistische 
onderbouwing voor te hebben, dat minder dan 30o/o 
van de dieren de reis naar Frankrijk overleeft en kan 
beginnen zich aan te passen aan het leven in een 
terrarium. Ik geloof daarnaast, dat zelfs als je op de 
dag van aankomst de geïmporteerde dieren koopt 
die het meest gezond en sterk lijken, bijna een derde 
daarvan dood zal gaan in de eerste twee maanden. 
H et tweederde deel dat overleeft is daarentegen 
goed geacclimatiseerd. Men kan stellen, dat als men 
rekening houdt met alle stappen voorafgaand aan de 
import (verzamelen in de natuur, transport en opslag 
in Nieuw-Guinea en op Java), het dodental derhalve 
zonder twijfel nog veel hoger zal zijn. Omdat de 
nanmr niet een onuitputtelijke bron is, lijkt het 
noodzakelijk van onze kant er alles aan te doen om 
deze dieren zich vaak en veel in gevangenschap te 
laten voortplanten. Dat is de enige goede manier om 
de import van dieren oninteressant te maken, voor 
wat betreft de terrariumliefhebbers en de beroepsma
tig geïnteresseerden. 

In uitgave 62/3 zijn in het artikel over Phrynosoma door verwisseling van lagen de literatuurlijst en de 
Engelse samenvatting weggevallen. Hiernaast treft u de laatste pagina van dat artikel aan, zoals die had 
moeten zijn. In het artikel wordt verder verwezen naar een foto, waarop de maaginhoud van een padhagedis 
getoond zou worden. Deze foto is in het artikel weggevallen en wordt hiernaast als inzet weergegeven. 
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In this report some field-observations 
on the Sollthern Desert Horned Lizard, ~~., .... ..,. .. ;"'2 

Phrynosoma platyrhinos calidiarum (CoPE, 
1896) in Nevada (close to Beatty) and 
Southern California (Yoshua tree National 

~!i'!!:'""'~ park) are presemed. An invemory was made 
of the vegeration and sympatric occurring ., ... ,......,. _ 

~.q:~~11 reptiles. To 
gather information on temperature regula
tion of these Horned lizards, the body tem- l~oit:1r&. 

i"r~:\."'!!t':'.:;;illperature, the grotmd stuface temperatttre 
1~10:~: 

and the air-temperatttre were measured for 

~j~~~~fj~~several ani mals. Autopsy was performed on .. -. " ....... .r> 

a road kill fotmd in Somhem California .."...,_"'•" 
and the stomach-coment was analysed. As II"~AIIII~ 

~~<:~J~~·,.:ifJ>~m 
expected the diet of this female P. platyr-

~~~~m~~~r,~m~~ hinos calidiarum consisred mainly of ants 
f} it..t~~~!ial ( Ctematogaster californica). In addition, the lf.ó;JD:~ 

behaviour of the animals was studied. 
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