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Amfibieën en reptielen in de Donaudelta 

Jan van der Voort 180 

Een reisbestemming die bij de meeste natuurliefhebbers een bijna 

mythische bijklank kent, een van de meest "exotische" bestem

mingen van het oude continent. Ook op herpetologisch vlak is het 

een bijzonder interessante streek, zoals in deze resibeschrijving met 

prachtig fotomateriaal duidelijk blijkt. 

In de sporen van de Amerikaanse Woestijnschildpad, 

Gopherus agassizii {COOPER 1863) 

Jaco Bruekers 198 

Dat de Amerikaanse woestijnschildpad terecht te boek staat als 

zeldzaam en zelfs bedreigd, blijkt wel uit het verslag van deze zoek

tocht in het zuidwesten van de USA. die slechts lege schilden en 

uitwerpselen opleverde. 

Taxonomie en nomenclatuur van het genus Corallus 

Lucas Bauer 206 

In de eerste uitgave van jaargang 61 van Lacerta schreef Jack 

Willems over de soorten van het geslacht Cara/lus. Als aanvulling 

daarop een beschouwing over de perikelen rond de naamgeving 

van diersoorten in het algemeen en bij dit geslacht in het bijzonder. 

Eerste ervaringen met de Chinese langstaart hagedis, Takydromus 

septentriona/is {Günther 1864) Jaco Bruekers 212 

Van de veelvuldig aangeboden langstaarthagedissen wordt de uit 

warme streken afkomstige Takydromus sexlineatus verreweg het 

meest verhandeld. De in meer gematigde streken voorkomende 

Takydromus septentrionalis zie je veel minder vaak. Het blijkt een 

soort die buiten de wintertijd ook goed in een buitenterrarium te 

houden is. 

Omslagfoto: De schitterende Donaukamsalamander (Triturus dobrogicus), voorko

mend in het gebied van de Donaudelta. Foto van Jan van der Voort. 
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De Donaudelta… Een reisbestemming die bij 
de meeste natuurliefhebbers een bijna mythische 
bijklank kent, een van de meest “exotische” bestem-
mingen van het oude continent. Niet onterecht, 
want het gebied is groter dan alle andere bekende 
wetlands van Europa (Camargue, Coto Doñana en 
Evrosdelta incluis) bij elkaar, met evenredige aantal-
len broedende reigers, ibissen, pelikanen, eenden en 
andere watervogels. Ook op herpetologisch vlak is 
het een bijzonder interessante streek, met een paar 
Westaziatische soorten die hier langs de Zwarte Zee 
even in Europa komen kijken, en ook enkele heuse 
Donau-endemen.

Toch wordt Roemenië niet meteen overspoeld 
door Westerse ecotoeristen. De schaduw van het 
Ceaucescuregime, de (vaak onterechte) bedenkelijke 
Roemeense reputatie op gebied van veiligheid en het 
taalprobleem zullen hier wel niet vreemd aan zijn en 
waren ook voor mij een barrière om op eigen houtje 
een reis te organiseren. Toen de bestemming in de 
Eco Tourist Services reisbrochure van 2002 opdook, 
was de beslissing al snel genomen: ik had goede her-
inneringen aan de Algarvereis ’97 en ook het prijs-
kaartje (circa duizend euro voor acht dagen “all-in”) 
was niet onoverkomelijk.

Weersomstandigheden

29 april: Zonnig tot licht bewolkt, zwoel met in de late namiddag onweersneigingen; max 21°C; 2-3 B.
30 april:  Licht bewolkt met brede opklaringen; max 20°C; 2-3 B uit ZO.
1 mei:  Voormiddag : bewolkt en mistig; max 12°C; 1-2 B.
 Namiddag : zeer zonnig; max 22°C; 1-2 B.
2 mei:  Zeer zonnig; max 25°C; 1-2 B, later 2-3 B.
3 mei: Zeer zonnig; max 25°C; 1-2 B.
4 mei :  Zonnig, af en toe licht bewolkt; max 21°C; 2-3 B.

1
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Roemenië is naar Europese maatstaven een vrij groot 
land, met 237.500 km2 bijna acht keer zo groot als 
België. Het telt ongeveer 22.500.000 inwoners en is 
dus veel minder dichtbevolkt. Het land is bestuur

lijk ingedeeld in 40 districten (judete) en acht op 
historische basis afgebakende provincies, waarvan 
Transsylvania (Dracula) en Oobrogea het bekendst 
in het oor klinken. Tijdens onze reis bezochten we 
hoofdzakelijk de Judetul Tulcea en een klein stukje 

van de Judetul Contanta. Beide districten liggen in 
de Dobrogea. 
Ibis tours, onze Roemeense touroperator, had ons 

verblijf in rwee delen opgedeeld: een eerste deel met 
drie overnachtingen in Hotel Europolis in Tulcea 
en vervolgens een verblijf met drie overnachtingen 
op een hotelboot in de eigenlijke delta. Tijdens het 
eerste deel maakten we uitstappen met een kleine bus 
(ongeveer rwinrig personen) naar gebieden buiten de 
eigenlijke delta. Het waren drie lange dagen, omdat 
we 's morgens vrij vroeg moesten vertrekken (vóór 

8.00 uur) om de meesral wat langere verplaatsingen 
te kunnen overbruggen. Wanneer je dan ook nog het 
maximum uit je dag wilt halen, zit je 's avonds vaak 
pas na negenen aan tafel. Gelukkig werden we voor 

Steppehagedis (Eremias arguta) 

de lunch telkens vergast op een uitgebreide picknick 
ten velde. Tijdens het rweede deel ging het er wat 
relaxer aan toe, omdat we ons reeds midden in de 
delta bevonden. We gebnûkten de meest lÛteenlo
pende vervoermiddelen: de eigenlijke hotelboot (een 
grote platbodem met beneden kleine kajuitjes voor 
rwinrig passagiers en een luxueuze bovenbouw met 
bar-restaurant en een buitenterras, voortgetrokken 
door een sleepboot), verder een kleinere motorboot 

voor de tochten langs de meren en smalle kanaaltjes 
en zelfs een tractor met boerenkar voor de uitstap op 
de grindulletea. 
Gedurende de hele reis werden we begeleid door 
rwee Roemeense gidsen en het moet gezegd dat we 
hier wel mee boften. Zsolt Török is als heepetoloog 
verbonden aan het Instituut voor de Studie en 
Bescherming van de Donaudelta en dé grote autori
teit op het gebied van de plaatselijke herpetofauna. 
Eugen Petrescu was gedurende rwintig jaar leraar in 
Maliuc en sedert 1996 de Conservation Officer van 
de Roya l Society for the Proteerion of Birds. Beiden 
kennen het gebied als hun broekzak en wisten tal 
van schitterende soorten als op commando te voor
schijn te toveren. Samen met Ruud Wolterman, de 
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Nederlandse reisbegeleider die elke dag de grootste 
gemene deler van de groepswensen in een dagpro-
gramma goot, vormden ze een geweldig team. Ten 
bewijze hiervan de waarnemingslijst (pagina 196), 
die voor zes waarnemingsdagen (echt wel een mini-
mum voor dit gebied) ronduit indrukwekkend is.
Achteraf gezien heeft Roemenië zeker zijn exotische 
bijklank waargemaakt en allerminst de negatieve 
connotaties. We hebben een mooi land gezien, met 
pittoreske dorpjes, schitterende landschappen en 
vriendelijke mensen.

Donaudelta
Niet ver van Tulcea, de grote havenstad op ongeveer 
80 km van de Zwarte Zee splitst de Donau zich in 
drie grote armen: het Chiliakanaal, het Sulinakanaal 
en het Sfintu Gheorghekanaal met respectieve leng-
tes van 121 km, 63 km en 110 km. De dijken 
langs deze kanalen, vaak bijeengehouden door lange 
bomenrijen, vormen vrijwel de enige aaneengesloten 
vaste grond van het gebied. Het is dan ook langs 
deze kanalen dat je de zeldzame wegen en dorpjes 
terugvindt. 
De rest van de delta is enkel met een boot te bezoe-

ken, want tussen de drie Donau-armen ligt een 
3 000 km² grote driehoek met ontoegankelijke moe-
rassen, meren, rietbedden en kanaaltjes. Je kan je echt 
geen indruk vormen van de grootsheid en schoonheid 
van de omgeving als je niet een paar dagen tussen de 
drijvende rietvelden of “plaur” hebt rondgedobberd, 
terwijl links en rechts reigers, ibissen, ijsvogels en 
scharrelaars de bezoekers komen monsteren.
Slechts hier en daar komt het gebied boven het zeeni-
veau uit. Deze eilanden, “grinduls” genaamd, bestaan 
veelal uit lemige steppen en glooiende duinbossen 
– vooral loofbomen met eik (Quercus sp.), wilg (Salix 
sp.) en populier (Populus sp.) – met vochtige valleitjes. 
Het zijn vooral deze grinduls die op herpetologisch 
vlak interessant zijn. Zo vonden we op de steppen 
van Letea de Steppehagedis (Eremias arguta) en 
de Spitssnuitadder (Vipera ursinii), en in de kleine 
poeltjes allerlei amfibieën, waaronder de schitterende 
Donaukamsalamander (Triturus dobrogicus). 
Het hele deltagebied is sinds 1991 beschermd als een 
biosfeerreservaat (opgenomen in de UNESCO-lijst) 
met een totale oppervlakte van 591 000 ha. Bepaalde 
delen van de delta waren reeds langer beschermd als 
natuurreservaat, zoals de grindul Carorman (2 250 

Donaukamsalamander (Triturus dobrogicus)
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boven: Taurische hagedis (Podarcis taurica) 
voorgaande pagina’s: Zandadder (Vipera ammodytes montandoni)

ha) en de grindul Letea (2 825 ha). Tot de 5 910 
km² van het biosfeerreservaat behoren ook de hier-
onder besproken lagunes ten zuiden van de eigenlijke 
delta.

Dobrogea
De Dobrogea is historisch-geografisch het gebied dat 
ligt tussen de Donau en de Zwarte Zee, en strekt 
zich uit over de Roemeense districten Tulcea en 
Constantia en een stukje van Bulgarije, met Kaap 
Kaliakra min of meer als zuidgrens. Afgezien van 
het verdronken land van de eigenlijke Donaudelta 
in het noorden en enkele lagunes ten zuiden ervan 
(hieronder besproken) is het hoofdzakelijk een land-
bouwgebiedgebied met enorme graanvelden, maar 
af en toe wordt de monotonie onderbroken door 
steppen, bossen of een heuvelrug. De combinatie 
van deze biotoopelementen maken de streek onder 
meer bijzonder interessant voor allerlei roofvogels. 
We bezochten hier een aantal typische sites.

Dealul Mare Deze kale heuvel in het voor het 
overige vrij vlakke landbouwgebied tussen Tulcea en 
Babadag was onze eerste kennismaking met het step-
pegebied van de Dobrogea. Hij ligt niet ver van de 
weg N22/E87. Ter hoogte van een soort pompinstal-
latie loopt een onverharde weg door landbouwgebied 
naar de heuvel. Daar waar het terrein te rotsig wordt, 

Spitssnuitadder (Vipera ursinii)
Op checklijsten en verspreidingskaarten vind je 
telkens weer de vermelding van de Spitssnuitadder 
(Vipera ursinii) in het deltagebied terug, zon-
der verdere aanduiding van eventuele ondersoort. 
Volgens Zsolt Török, de herpetoloog verbonden 
aan het Instituut voor de bescherming van de 
Donaudelta die ons tijdens onze reis begeleidde, 
was dit eenvoudigweg te wijten aan het feit dat er 
tot op heden geen fondsen gevonden waren voor 
een taxonomisch onderzoek naar deze soort in het 
gebied. Nochtans geven sommige auteurs (o.m. 
GRUBER 1992) hier Vipera ursinii renardi aan. 
Analogie met de verspreiding van de Steppehagedis 
(Eremias arguta) zou dit bevestigen. NILSON & 
ANDRÉN (2001) echter rekenen de hier voorko-
mende Spitssnuitadders tot Vipera u. moldavica.
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Johannisskink (Ablepharus kitaibelii)
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maken de akkers plaats voor een droge steppevegeta-
tie, met zijn typische bewoners zoals Siesel (Citellus 
citellus), Griel (Burhinus oedicnemus), Groene Pad 
(Bufo viridis) en Taurische hagedis (Podarcis taurica). 
Niet echt een groot gebied, maar altijd een korte 
stop waard.

Moerasgebied bij grens Oekraïne tussen 
Tulcea en Macin Niet enkel in de eigenlijke 
deltagebied (oostelijk van Tulcea) liggen interessante 
moerasgebieden. Eigenlijk wordt de gehele beneden-
loop van de Donau geflankeerd door overstromings-
gebieden die een brede strook moerassen en meren 
langs de eigenlijke stroom vormen. Een voorbeeld 
van zo’n overstromingsgebied vonden we tussen 
Tulcea en Braila, ten noorden van de weg N22. Langs 
deze weg kan je af en toe vanaf de dijk het lager gele-
gen moerasgebied overzien, en wie last heeft van het 
soms drukke verkeer, kan in Somova ook een zijweg 
noordwestwaarts nemen naar Parches. Het moeras-
gebied hier is o.m. een bekende broedplaats van de 
Casarca (Tadorna ferruginea).

Muntii Macin De hoogste heuvelrug van Dobrogea 
loopt tussen Macin en Horia en is beschermd 
als een natuurreservaat van 11 321 ha. Het is een 
zeer interessant gebied, en waarschijnlijk de beste 
illustratie van het typische Dobrogealandschap in 
het district Tulcea. Ten westen van de heuvels ligt 
een uitgestrekte steppevlakte waar we onder meer 
doortrekkende Isabeltapuiten (Oenanthe isabellina) 
zagen. De heuvelflanken zijn begroeid met maquis 
en eikenbossen (Quercus sp.), hier en daar ontspringt 
een bronnetje zodat de biotoop er vochtiger wordt. 
Vanuit de bossen klimmen steile kliffen omhoog, 
waardoor een aantal roofvogelsoorten tot broeden 
kunnen komen. Zo zouden de laatste koppels van 
de Sakervalk (Falco cherrug) van Oost-Roemenië 
hier een toevluchtsoord vinden. We maakten een 
eerste stop in het noorden van de heuvels, nabij de 
heuvel Pricopanului. Hier troffen we onder meer een 
populatie Reuzesmaragdhagedissen (Lacerta triline-
ata) aan. Een tweede, uitgebreider bezoek vertrok 
vanuit Greci. Hier loopt namelijk een onverharde 
weg zuidoostwaarts tussen de heuvelflanken en de 
steppevlakte. Bij een wandeling ter hoogte van de 
Teicaheuvel hadden sommigen het geluk een koppel 
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Sakervalken en een Balkansperwer (Accipiter brevipes) 
op hun lijstje te kunnen noteren, anderen vonden 
onder meer een Zandadder (Vipera ammodytes). 

Babadagwoud Dit woud strekt zich uit over het 

glooiende gebied ten zuiden van Babadag. Het is een 
loofwoud, hoofdzakelijk eiken (Quercus sp.) en lindes 
(Tilia sp.), met her en der open plekken. Het gebied 
is makkelijk bereikbaar en wordt doorkruist door tal 

van wandelpaden. De weg N22/E87, met verschei
dene parkeergelegenheden erlangs, snijdt het woud 
van noord naar zuid middendoor. Er loopt tevens 
een spoorlijn (Tulcea-Constanria) doorheen met een 
station waar Roemeense dagjesmensen op zon- of 
feestdagen blijkbaar dankbaar gebruik van maken 
voor een picknickuitstap. Rond het woud liggen 
uitgestrekte steppe- en landbouwgebieden. Bij onze 
twee bezoeken hier vonden we de typische bewo
ners van de halfopen bosbiotoop, met onder meer 
Johannisskink (Ablepharus kitaibelii) en Zandadder 
(Vipera ammodytes) als vertegenwoordigers van de 
herpetofauna. 

Roodbuikvuurpad (Bombina bom bi na) 

Zuidelijke lagunes 
Ten zuiden van het deltagebied liggen een aantal 
ondiepe meren en lagunes die ook tot het biosfeer
reservaat van de Donaudelta behoren: vier grote 
- Razim (415 km2), Golovita (85 km2), Zmeica (60 
km2) en Sinoie (115 km2) - en een paar kleinere, 
zoals het Istriameer en het Numasimeer. Daar waar 
in het eigenlijke deltagebied de (zoetwater-)rietvel
den de hoofdmoot van de vegetatie tûtmaken, ligt 
hier het accent op de invloed van het route water. 
Deze invloed wordt dtûdelijker naarmate je verder 
naar het oosten, en dus naar de verbinding met de 
Zwarte Zee gaat. 

lstriameer/Nuntasimeer In deze kleinere en 

meer westelijk gelegen meren is de invloed van het 
zoute water minder dtûdelijk dan in de oostelijke 
grote lagunes. Zo vind je hier nog brede rietkragen, 
maar toch ook al vochtige steppen met zoutminnen
de planten. Het gebied is erg goed bereikbaar, want 
er loopt een verharde weg tussen beide meren door 
tot aan de kust van het Sinoiemeer. Langs deze weg 
kan je overal stoppen om de her en der rondvliegende 
vorkstaartplevieren, sterns en pelikanen te bekijken, 
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Boven: Moorse landschildpad (Testudo graeca ibera) Onder: Ringslang (Natrix natrix natrix) 
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Boven: Esculaapslang (Eiaphe longissima) 
Vorige pagina's: Europese Pijlslang (Co/ubercaspius) 

in de rietvelden zitten allerlei soorten rietzangers en 
vanuit de poeltjes klinkt het geroep van honderden 
Roodbuikvuurpadjes (Bombina bombina). Ook de 
Syrische Knoflookpad (Peiobates syriacus) komt hier 
voor. De weg leidt uiteindelijk naar de historische 
site van Cetatea Histria. Dit was een Griekse kolonie 

aan de kust van de Zwarte Zee (tegenwoordig aan 
de kust van het Sinoiemeer) die gesticht werd in de 
zevende eeuw voor Christus en tot de zevende eeuw 

na Christus heeft bestaan. Binnen de omheining 
met de archeologische opgravingen krioelde het van 
de Dobbelsteenslangen (Natrix tesseilata), jammer 
genoeg vonden we ook veel gedode exemplaren. 
Het was fascinerend om de slangen uit het zoute 
water van het Sinoiemeer te zien terugkomen van 
de visvangst. Voor het landen scanden ze zorgvuldig 
de omgeving, hierbij kop en nek als een periscoop 
boven water stekend. De kust van het Sinoiemeer 

is ook in teressant voor voorbijtrekkende zangvogels 
en we vonden bovendien een Moorse Landschildpad 
(Testudo graeca). 

Grindul Chituc Dit schiereiland tussen de Zwarte 
Zee en het Sinoiemeer is sedert 1990 erkend als 
natuurreservaat met een oppervlakte van 2 300 ha. 
De grindul geniet een zekere faam op heepetologisch 
vlak, omdat het de meest zuidwestelijke vindplaats 
is van de Steppehagedis (Erernias arguta). Het is een 
kale duinenstrook, begroeid met een soort helm
gras, afgewisseld met schorrengebieden. Vanuit Vadu 
loopt een smalle weg, op het einde onverhard, naar 
de rand van de grind ui, die je dan van hienût te voet 
kan verkennen. Het loont bovendien de moeite om 

onderweg de moerassen en schorren langs de weg wat 
nader te bekijken. De Witstaartkievit (Vaneiius leucu
rus) broedt hier sinds 2000 en de Kroeskoppelikaan 
(Pelecanus crispus) is er een regelmatige bezoeker. 
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Boven: Europese Pijlslang (Co/ubercaspius) Onder: Boomkikker (Hyla arborea) 
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SystemGtische lijst VGn de WGGrgenomen Gmfibieën en reptielen 

1. Donaukamsalamander (TrituntS dobrogicus) - Danube Crested Newt + Vijf exemplaren, zowel water-

als landfase. 

2. Kleine Watersalamander (TrituntS vulgaris) - Common Newt + Circa tien exemplaren 

3. Roodbuikvuurpad (Bombina bombina) - Fire-bellied Toad + Zeer talrijk in rietmoerassen van de delta. 

4. Knoflookl""lad (Pelobates foscus) - Common Spadefoor Toad + Eén doodvondst (verkeer). 

5. Syrische Knoflookpad (Pelabates syriacus) - Eastern Spadefoor + Eén doodvondst (verkeer). 

6. Groene Pad (Bufo 11iridis) - Green Toad + Zes exemplaren. 

7. Boomkikker (Hyfa m·borea) - Common TreeFrog + Zeer talrijk in deltagebied, vooral 's avonds enor

me kwaakkoren. 

8. Grote groene kikker (Rana ridibundd) - Marsh Frog + Zeer talrijk in deltagebied, vooral 's avonds 

enorme kwaakkoren (santen met Boomkikker). 

9. Kleine Groene Kikker (Rarut lessonae) - Pool Frog + Twee exemplaren gehoord in de delta. 

10. Europese Moerasschildpad (Emys orbicularis) - European Pond Terrapin + Drie exemplaren. 

11. Moorse landschildpad (Testudo graeca) - Spur-dtighed Tortoise + Vier exemplaren. 

12. Smaragdhagedis (Lacerta viridis) - Green Lizard + Vrij algemeen in Dobrogea, dagelijks waarnemin

gen 29/4 t.e.m. 115. 

13. Reuzensmaragdhagedis (Lacerta trilineata) - Balkan Green Lizard + Twee adult en circa tien juvenie-

len. 

14. Zartdhagedis (Lacerta agilis) - Sand Liz..'trd + Drie mannen, één vrouw, vijf juvenielen. 

15. Tanrische Hagedis (Poddrcis tauricr.t) - Balkan Wall Lizard + Vrij algemeen in de steppegebieden. 

16. Steppehagedis (Eremias arguta) - Stepperunner + Vijf exemplaren 

17. Johannisskink (Ablepharus kitaibelii) - Snake-eyed Skink + Drie exemplaren. 

18. Ringslang (Natrix natrix) - Grass Snake + Vrij algemeen. 

19. Dobbelsteenslang (Natrix tesselfata) - Dice Snake + Vrij algemeen. 

20. Ew·opese Pijlslang (Coluber caspius) - Large Whip Snake + Twee adult, rwee juveniel. 

21. Gladde Slang (Coronetla austriaca) - Smooth Snake + Eén adult, één juveniel. 

22. Esculaapslang (E!aphe longissima) - Aesculapian Snake + Eén adult. 

23. Spitssnuitadder (Vipera ursinii) - Orsini's Viper + Twee exemplaren. 

24. Zandadder (Vipem ammodytes) - Nose-horned Viper + Zes exemplaren. 

AmphibiGns Gnd repti/es in the DGnube De/tG (RomGniG), 
April29- MGy 4 2003. 

SUMMARY 

The autor describes au ecological journey to the Danube Delta in Romania. Three areas in this region 
were visited, the DanubeDelta, Dobrogea (Dealul Mare, Muntii Macin, Babadag forest) and the southern 
lagunes (Lake Istria/Lake Nuntasi, Grindul Chituc). Part of the region was explored by bus and part by 
boat. The group was accompanied by a her petoiogist of the Instirure for the Study and Proteetion of the 
Danube Delta and by tl1e Conservation Officer of the Royal Society for the proteetion of Birds. In all 24 
species of reptiles and amphibians were spotted in this rather short period. 



Lacerta trilineata dobrogka 
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(Gopherus agassizii CooPER 1863) 
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Foto's van de auteur 

Jn de zuidelijke staten van de Verenigde 

Staten leeft slechts een beperkt aantal echte 

landschildpadden: 

Gopherus agassizii, 

Gopherus berlanderi 

en Gopherus polyphemus. 

In Mexjco komt nog een vierde Gopherus

soort voor: Gopherus flavomarginatus. 

Tijdens een herpetologisch georiënteerde reis 

in de woestijngebieden in het zuidwesten 

van de USA is gericht naar deze schildpad

soor[ gezocht. Uiteindelijk is het ons alleen 

in Californië gelukt sporen van deze veelal 

verborgen levende landschildpad te vinden. 

In dn artikel wordt van die waarnemingen 

verslag gedaan. 

foto boven: carapax vrouwtje 
onder: plastron vrouwtje 

H et verspreidingsgebied van de "desert tor
toise", de woestijnschildpad (Gopherus agas
sizii) omvat het zuid-westen van de U.SA 

en een gedeelte van Mexico (noordelijk Sinaloa). 
In de U.SA. wordt deze soort aangetroffen in de 
staten Californië (Mojave, Colorado en Sonora), 
het zuiden van Nevada, het zuidwesten van Utah en 
westelijk Arizona. 
In de maanden april en mei 2003 hebben wij zoek
tochten gehouden in Nevada, Arizona en Californië. 
In al deze staten wordt deze landschildpadsoort 
getypeerd als "kwestbaar" tot "(zeer) bedreigd". Voor 
ons een teken dat het vinden van in het wild levende 
Gopherschildpadden geen makkelijke aangelegen
heid zou zijn. 
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Nomenclatuur 
Op dit moment worden van Gopherus agassizii geen 
ondersoorten erkend. Toch heeft bloedonderzoek 
uitgewezen dat er binnen populaties verschillen 
aangetoond kunnen worden ( RAlNBOTH et al., 1989; 
LAMset al., 1989; GLENN et al., 1990; BRITTEN et 
al., 1997). 
In de recente literatuur duikt ook herhaaldelijk 
de genusnaam "Xerobates" op als benaming voor 
agarsizii en berlandie~·i. Als motief hiervoor voerde 
BRAMBL.E (1986) aan dat er opvallende kenmerken 
waren aan kop en schedel, afWijkend ten opzichte 
van de andere Gopherus-soocten. Een herziening 
door AvPFENBERG and FRANZ (1978), SMITH & 
SMrrH (1979) en CRUMLY 1987 toonde aan dat deze 
opsplitsing niet terecht was, omdat de veronderstelde 

afwijkende kenmerken ook bij G. jlavomarginatus 
en Gopherus po!yphemus waren aangetroffen. In ver
band hiermee wordt in dit artikel de klassieke naam 

Gopherus agassizii gebruikt. 

Stille getuigen 
Ondanks intensief zoeken in de woestijnen van 
Nevada en Arizona leverde dat niet het gewenste 
resultaat op. In de staat Californië hadden we daar

entegen iets meer succes, zij het dat dit succes zeer 
relatief is. In de Mojave woestijn, nabij Twentynine 
Palms in Jushua Tree Narional Monument, stuitten 
we op enkele tastbare bewijzen van de aanwezigheid 
van Gopherus agassizii. 
Het ging daarbij om vondsten van verse (!) mest en 
op een andere plaats, in het open veld, een duidelijk 

r van urine zoals dat typisch door landschild-



padden wordt geproduceerd. Het 25 cm lange spoor 
werd gevormd door een helder slijmerige vloeistof, 
hier en daar vermengd met een witte massa (urine
zuur). Ondanks uren zoeken in de naaste omgeving 
en posten op een vast uitkijkpunt, turend met een 
verrekijker, leverde dat geen waarnemingen aan 
levende schildpadden op. Een echt frustrerend gege
ven omdat vooral voor een van ons (JB) het vinden 

van deze unieke schildpad één van de hoofddoelen 

van de reis was. 
Uiteindelijk stuitten wij na intensief zoeken wel op 
twee lege schilden van volwassen schildpadden. Dat 
was enigszins een schrale troost. Een van de lege 
schilden lag op z'n kop, vastgeklemd tussen een stam 
van een yucca {Yucca schridigera) en een rotsblok. 
Kennelijk had de schildpad een klimactie onderno
men en is daarbij ongelukkig ten val gekomen. Uit 

die benarde situatie heeft dit vrouwelijk dier zich niet 
meer kunnen bevrijden en is ter plekke onfortuinlijk 
en gruwelijk aan haar einde gekomen. 

Vlak bij de plaats waar de resten van dit dode dier 
werden aangetroffen, werd wel het originele hol 
van de Gopher-schildpad ontdekt. Om dat plaatje 
compleet te maken is bij wijze van studie het lege 
schild in de opening van de schuilplaats gelegd, om 

de levenswijze van deze gravende schildpad zo een 
beetje te visualiseren. 
Ron Peek vond nog een tweede dood exemplaar nabij 
een rotsformatie. Mogelijk dat dat dier ten prooi 
was gevallen aan een roofdier, aangezien het schild 
aan een zijde flink was beschadigd (knaagsporen) . 
Natuurlijk kan die vraatschade ook door een aaseter 
zijn veroorzaakt .. Dat blijft gissen. 
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Schilden 
Hoewel het vinden van levende dieren natuurlijk 
boven alles de voorkeur had, stelden deze schilden 

ons wel in de gelegenheid toch een grondige studie 
van de morfologie te maken. 

Het iets langwerpige carapax was duidelijk vlakker 
en niet zo bol, zoals dat bij de bekende Europese 
Testutk-soorten vaak voorkomt. De marginalia aan 

de achterzijde, ter hoogte van de plaats waar de 
achterpoten zich normaal bevinden, waren enigszins 
gezaagd. De vertebrale schilden waren meer breed 
dan lang. Op sommige schilden kon ik de groeirin
gen duidelijk onderscheiden. Bij het complete schild 
van het vrouwelijke dier telde ik elf marginalia aan 
beide zijden. De supracaudale schilden van de beide 
schilden waren ongedeeld en bovendien iets naar 
binnen gebogen. De kleur van de schilden van het 
vrouwelijke exemplaar was lichtbruin tot hoornkleu
rig, terwijl de schilden van het mannelijke exemplaar 
zwart tot donkerbnûn waren. Wat hier niet uitgeslo

ten kan worden, is dat het felle zonlicht een bepaalde 
uitwerking op de kleur gehad kan hebben. 
Het plastron was eveneens bedekt met grote hoorn
platen. Heel opvallend waren de verschillend gevorm
de gulaire schilden. Beiden waren enigszins verlengd 
en vertakt. Het mannelijke (donkere) exemplaar 
had duidelijk grotere en sterker gebogen gularia dan 
het vrouwelijke exemplaar, hetgeen kenmerkend 
is voor het geslachtsonderscheid bij deze Noord
Amerikaanse schildpadsoort. Het mannetje gebruikt 
die vooruitstekende gularia tijdens gevechten met 
andere mannetjes. 

Flora en voeding 
De Mojave woestijn kenmerkt zich door lage, ver
spreid groeiende grassen en lage stnûken bestaande 
uit de creosootstruik (Larrea p·identata) en Mojave 
salie (Salvia mohavensis). De flora van de Mojave 

omvat weinig echte bomen. De enige hoornach
tige planten zijn de vertegenwoordigers uit de Yucca 
familie (Yucca brevifolia en Yucca schridigera) Voor 

een overzicht van de meest opvallende flora verwijs ik 
naar een ander artikel (BRUEKERS & PEEK, 2004). 
Speciaal is aandacht besteed aan de aanwezigheid 
van eventuele voedselplanten. Hoewel april ook in 
de woestijn een voorjaarsmaand is, was het tijdens 
ons bezoek bijzonder droog. Zelfs de bodem onder 
omgevallen Yucca's was stofdroog, hetgeen een indi
catie was dat het al een heellange tijd niet geregend 
had. 
Opvallend was wel dat nabij grote rotsformaties de 
grassen en eenjarige onkruiden nog redelijk groen 
waren. Voor een deel is dat verklaarbaar omdat die 

planten profiteerden van de schaduw van de rotsen, 
maar bovendien zijn de onderzijden van de rotsen 
verzamelplaatsen van water dat langs de wanden 
is gesijpeld. Aan de basis van die rotsformaties is 
het dus langer vochtig. Deze eenjarige kruidach
tige planten vormen waarschijnlijk een belangrijk 
bestanddeel van het voedselpakket van Gopherus. Een 
conclusie die makkelijk getrokken kan worden na het 
bestuderen van de mest die wij hebben gevonden. 
De samenstelling, vorm en kleur gaven voldoende 
aanwijzingspunten dat die mest inderdaad door een 
schildpad was geproduceerd. 

links: Carapax mannetje, rechts plastron mannetje, met de typisde verlengde gularia 
Vorige pagina's: Typische Gopherus-schuilplaats 
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Biotoopfoto; linksachter bij de rotsen: vindplaats van 
schi ldpaddenmest. 

Nadere besmdering van die mest bracht aan het 
licht dat er veel vezels waren achtergebleven, wat 

er op wees dat de schildpad veel vezelrijke voeding 
genuttigd had; de resten van grashalmen en stengels 
van onkruiden waren duidelijk herkenbaar. Ik kon 
geen resten van cactussen of andere planten onder
scheiden 

Schildpaddenmest 

,'t-1~ -
I' • 
~ 

Sympatrische herpetofauna 
Hoewel onze aandacht zich veelal richtte op het 
opsporen van schildpadden hadden wij ook wel 
degelijk oog voor de andere herpetofauna in dit 
gebied. Een compleet overzicht staat vermeld in een 
eerder artikel over de woestijnpadhagedis (BRUEKERS 

& PEEK, 2004) . 

Verzorging in gevangenschap 
Over de verzorging van deze landschildpad in gevan
genschap, hier in Nederland, is eigenlijk niets bekend. 
Hoewel in het (recente) verleden allerlei reptielen, 

waaronder ook schildpadden, vanuit de USA naar 
Europa zijn geëxporteerd, zaten daar nooit schilpad
den van het geslacht Gopherus bij. 
Ook in andere Europese landen wordt deze schild
pad, voor zover mij bekend, niet in gevangensc hap 
gehouden. Daarentegen is Gophuus in de USA wel 
een redelijk algemeen huisdier. Daar lijkt de verzor
ging van deze schildpadden verdacht veel op de wijze 
waarop Europeanen hun Griekse landschildpadden 
{Testudo hermanni) houden. 

Dankwoord 
Een woord van dank aan het adres van RoN PEEK die 

al het veldwerk ondersteunde en stimuleerde. 

Followingthetracksofthe American 
Desert tortoise (Gopherus agassizii 
CaoPER 1863). 

In this report some field observations on tortoises 
of the genus Gopherus in southem U.S.A. during 
April-May 2003 are presented. The species of 
this genus are vulnerable to endangered, so i t 
was expected that they weren't easy to find. In 
fact, none were found in Nevada and Arizona. 

However in California (Mojave Desert) tangi
bie clues, namely fresh dung, urine, two empty 
shells of G agas.rizii and a burrow were found. 
Inspeetion of the dung suggested that the animals 
feed on grasses and weeds. Some specific details 
about the carapaces are described. According to 
the author there are no Gopherus agassizzii in 
captivity within Europe. 
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Door nu aan de hand van een veldgids te con-
cluderen dat de dieren “weer eens van naam 
veranderd” zouden zijn, althans dat een tot 

dan onbekende naam zou moeten gelden, is enigszins 
overijld.
Niettemin heeft Jack Willems ook op het inter-
net gegraasd. Met hem moeten we instemmen 
dat het domein www.boakingdom.com niet echt 
een betrouwbare indruk maakt. Via het Institute 
of Genetics komen we bij het wel betrouwbare 
reptielendomein van de Universiteit Heidelberg. 
Toch zal blijken dat er verschil kan bestaan tus-
sen Noordamerikaanse en Europese opvattingen. 
Sommige onderzoekers splitsen een eilandvorm af 
als soort, terwijl anderen die gewoon een ondersoort 
noemen.
Hoe dan ook: de foto op pagina 11 lijkt mij zonder 
meer een tuinboa Corallus hortulanus — voor zover 
zonder schubbentelling en dergelijke op een foto 
vertrouwd mag worden. Maar er is, geloof ik, een 
geleidelijk patroonverschil en dieren van het Guyana-
plateau kunnen in beschubbing afwijken, terwijl 
bovendien vooral in Suriname en Zuid-Oost Brazilië 
veel tuinboa’s met een opvallend lichte kleur of gele 
ondergrond worden gevonden. Verwarrend mis-
schien. Toch zou ik het gewoon houden op Corallus 
hortulanus.
Dat stemt ook goed overeen met afbeeldingen van 
zowel geelachtige dieren als het vrij algemene patroon 
dat ik vond in HENDERSON’s boek ‘Neotropical 
Treeboas’ dat in 2002 bij Krieger is verschenen. 
Henderson heeft de verschillen tussen eilandvormen 
van Grenada en St. Vincent onderzocht. Hij schrijft 
heel verhalend en geeft mooie overzichten van ver-
schillen — bijvoorbeeld in schubbenrijen, patroon, 
formaat, biotoopkeuze en prooidieren, zodat erken-
ning als aparte (onder)soorten wel geloofwaardig 
overkomt.

De verschillende namen, waarmee we nu worden 
geconfronteerd, dateren van 1842, 1875 en 1914. Er 
is dus niets nieuws onder de zon, behalve dan het feit 
dat die namen lange tijd niet werden gebruikt. Soms 
kwamen we ze tegen als ondersoort, maar ook nu is 
niet echt iedereen het eens hoeveel soorten feitelijk 
erkend moeten worden. De officiële lijst van slangen, 
Snake Species of the World, waarvan het eerste deel 
(met de Boa-achtigen) in 1999 verscheen, gebruik ik 
als hoofdreferentie.

Voor slangenliefhebbers is het interessant om te 
weten hoe het dan zit met wetenschappelijke namen 
voor de tuinboa en de hondskopboa.
De naam van “oude bekende” boomboa’s gaat terug 
tot CARL VON LINNÉ: op pagina 215 van Systema 
Naturae, editio decima uit 1758, noemde hij onder 
Boa zowel Hortulana als Enhydris als canina. 
Aangezien dit werk van LINNAEUS geldt als basis 
voor de nomenclatuur kan hier een bron van misver-
standen liggen: de namen worden niet altijd herkend 
als behorend bij welbekende soorten. Jammer genoeg 
zijn namen van LINNAEUS door latere auteurs wel 
eens op verschillende manier toegepast.
Het is niet van belang om allerlei gebruikte namen 
(synoniemen) te vermelden, maar hoe de tegenwoor-
dig geldige naam kon ontstaan is wel nuttig, lijkt 
me.

In 1803 beschreef DAUDIN de soort Corallus obtu-
sirostris naar aanleiding van de Stumpfköpfiger 
Schlinger in een Duits boek. Dat was het eerste 
gebruik van het geslacht Corallus. Maar in 1844 
stellen DUMÉRIL en BIBRON vast dat dat de tuinboa 
moet zijn. En ze menen dat Enydris bij LINNAEUS 
hetzelfde is als Hortulana. Zodoende treden ze op als 
“eerste revisor” (een vaststaand begrip in de officiële 
nomenclatuur) en zonder bewijs van het tegendeel 
heeft iedereen zich daaraan te houden. 
Corallus enydris is sinds 1844 een synoniem van 
Corallus hortulanus. Omdat DAUDIN onder Corallus 
maar een enkele soort noemde, die later de tuinboa 
bleek te zijn, is Boa Hortulana LINNÉ de typesoort 
van het geslacht Corallus en heet daarom nu Corallus 
hortulanus.
Maar toen er in 1935 een soortlijst van Boa-
achtige slangen verscheen met daarin de naam 
Corallus enydris, werd dat meestal nagevolgd en 
raakte de correcte naam bijna in het vergeetboek. 
De officiële naam voor de tuinboa is echter Corallus 
hortulanus en de eilandvorm C. cookii is vaak als 
ondersoort beschouwd — tot nader onderzoek 
toch anders uitwees. HENDERSON erkent, naast de 
Middenamerikaanse Corallus ruschenbergerii, nog 
twee eilandsoorten: Corallus cookii en Corallus gre-
nadensis.
Er zijn binnen het genus Corallus twee soortgroepen, 
waarbinnen de opvattingen van auteurs kunnen 
verschillen, namelijk de Corallus hortulanus-groep 
en de Corallus caninus-groep. Enige onduidelijkheid 
zou nog kunnen bestaan in verband met de nieuwste 
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naam Xenoboa cropanii / Corallus cropanii. Deze soort 
is beschreven als een “vreemde Boa” maar lijkt vooral 
verwant aan (of zustergroep van) de hondskopboa en 
werd daarom later door Kluge alsnog geplaatst in het 
geslacht Corallus.
Enkele vormen lijken beslist niet waard om als 
ondersoorten te worden erkend. Die komen dan 
hoogstens terecht onder synoniemen. Over geldig-
heid van andere namen kan verschil van opvatting 
bestaan. Wordt een vorm erkend als echte soort, 
noemen we het toch liever een ondersoort? Van wei-
nig belang zolang we weten waar het over gaat. C. 
ruschenbergerii zou eventueel een grotere ondersoort 
van C. hortulanus kunnen zijn en C. grenadensis een 
ondersoort (of vorm) van C. cookii.

We kunnen er van uit gaan dat er binnen het geslacht 
Corallus zes of zeven soorten bestaan. Ik geef een 
lijstje met namen en auteursgegevens.

Geslachtsnaam Corallus DAUDIN, 1803
Typesoort Coluber hortulanus LINNÉ, 1754
voorafgaand aan officiële nomenclatuur
– vervolgens [Boa] Hortulana LINNÉ, 1758

Opgenomen soorten en hun auteursnaam
{het type wordt — uiteraard! — eerst vermeld}

Corallus hortulanus (LINNAEUS, 1758)

Corallus cookii GRAY, 1842
oorspronkelijk Corallus Cookii GRAY, 1842

Corallus grenadensis (BARBOUR, 1914)
oorspronkelijk Boa grenadensis
ook gezien als ondersoort van C. cookii.

Corallus ruschenbergerii (COPE, 1875)
oorspronkelijk Xiphosoma Ruschenbergerii
 
Bovenstaande vormen de tuinboa-soortgroep.
De hondskopboa-soortgroep omvat:

Corallus caninus (LINNAEUS, 1758)
oorspronkelijke vorm [Boa] canina

Corallus annulatus (COPE, 1875)
oorspronkelijk Xiphosoma annulatum

Corallus hortulanus. Foto Jack Willems
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Takydromus septentrionalis  
(Günther, 1864)

Sinds de handel in Westeuropese hagedis-

sen sterk aan banden is gelegd, wordt vaak 

uitgeweken naar soorten uit de Aziatische 

en Zuidamerikaanse landen. Tot de veel aan-

geboden soorten uit Azië behoren de lang-

staarthagedissen, het genus Takydromus. 

Van de verschillende langstaarthagedis-

soorten wordt de uit warme streken afkom-

stige Takydromus sexlineatus het meest 

verhandeld. Slechts sporadisch komen ook 

andere Takydromus-soorten Europa binnen. 

Een voorbeeld daarvan is 

Takydromus septentrionalis.

Deze hagedissoort komt voor in gematigde 
tot subtropische streken van China. Volgens 
Schlüter (1999) en Mudde (2003) is het 

mogelijk om hem zelfs onder Noordeuropese kli-
maatomstandigheden in een buitenterrarium te hou-
den. Op dit moment zijn algemene ervaringsgege-
vens over T. septentrionalis erg zeldzaam, laat staan 
de ervaringen over het houden van deze soort in een 
buitenterrarium. Reden te meer om in dit artikel de 
eerste bevindingen met de verzorging van deze soort 
de revue te laten passeren.

Uiterlijk
Op het eerste gezicht lijkt Takydromus septentrionalis 
erg veel op zijn naaste verwant T. sexlineatus. Wat 
echter bij volwassen exemplaren direct opvalt is de 
grootte van de dieren. Met inbegrip van de staart 
meet een volwassen exemplaar tot 26 cm, waarvan 
8 cm voor rekening van kop en romp komen.
In prijslijsten wordt T. septentrionalis ook wel aan-
geduid als “Takydromus major,”  wat echter geen 
valide naam is. Het is slechts een verwijzing naar het 
forsere voorkomen in vergelijking met zijn tropische 
verwant.
Gedurende het voortplantingsseizoen zijn de man-
netjes van de grote langstaarthagedis makkelijk te 
herkennen aan de fraaie fel lichtgroene flanken en de 
meer contrasterende tekening. Die groene kleur kan 
echter verwarrend zijn, omdat vrouwelijke dieren 
tijdens de voortplantingstijd eveneens groene flanken 
kunnen vertonen (SCHLÜTER, 1999). Beide geslach-

J. Bruekers 
fam.bruekers@wanadoo.nl

Foto’s van de auteur

Links: 
Takydromus septentrionalis met groene flanken
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ten beschikken over twee ivoorkleurige ventrale stre-
pen. De rug en staart zijn bedekt met gekielde bruine 
schubben. De kop is langgerekt en aan de bovenzijde 
bruin. De onderkaak en de buikzijde zijn ivoorkleu-
rig. De romp is slank gebouwd, waaraan goed ont-
wikkelde poten zitten. Typisch voor dit genus is de 
lange staart. Deze combinatie van kenmerken maakt 
van Takydromus een snelle en wendbare hagedis.

Achtergrondinformatie
Het verspreidingsgebied van deze soort omvat het 
centrale en zuidwestelijke deel van China (onder 
andere provincies Fujian, Shanghai, Shanong) als-
mede Taiwan. Met een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid stammen de dieren die in de 
handel verschijnen van het vaste land van China. 
Dit houdt in dat de dieren erg waarschijnlijk uit een 
streek komen waar een gematigd klimaat heerst.

Vergelijken we een aantal temperatuurtabellen van 
locaties binnen het verspreidingsgebied, dan kun-
nen we ons een beetje een beeld schetsen van de 
omstandigheden ter plaatse. Opvallend is dat de 
omstandigheden in Shanghai (provincie Shanghai) 
en Jinan (provincie Shanong) erg verschillend zijn. 
Waarbij het in Jinan in de winter erg koud kan zijn. 
De zomers zijn daarentegen altijd warm.
De omstandigheden in Shanghai zijn misschien nog 
het beste te vergelijken met die in Nîmes in Frankrijk. 
Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het 
gegeven dat de verschillen in de minimale en maxi-
male temperaturen in Shanghai dichter bij elkaar lig-
gen en gelijkmatiger zijn. Het is natuurlijk het beste 
om gedetailleerde achtergrondinformatie over de 
dieren te hebben, maar die gegevens zijn doorgaans 
niet bekend of niet te achterhalen.

Verzorging
Over de wijze waarop T. septentrionalis  verzorgd 
moet worden, is relatief weinig bekend. Alleen 
SCHLÜTER (1999) en MUDDE (2003) wijden daaraan 
aandacht.
Kort nadat ik twee hagedissen in november 2003 
ontving, hield ik ze ter observatie in een standaard 
terrarium van 40 x 25 x 25 cm. Voor de verlich-
ting en verwarming zorgde een 25 Watt spotlamp. 
Aangezien het terrarium op de vensterbank stond 
leverde de centrale verwarming ook extra warmte. 
Op deze wijze werd het in de bak rond de 26ºC, ter-
wijl het onder de lamp ruim 30ºC warm werd.

Eindhoven (NL) 

Shanghai (China) 

Jinan (China) 

Klimaatvergelijking: 
Eindhoven, Shanghai, Jinan, München, Nimes

Rechts: 
Takydromus septentrionalis 

“bruine” fase in mei
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Het verblijf was verder Spartaans ingericht. De 
bodem was bedekt met een mengsel van turf en zand. 
Potscherven en enkele kunstplanten zorgden voor 
schuilplaatsen.
In eerste instantie werd aangenomen dat het om 
een mannetje en een vrouwtje ging, aangezien er 
aanzienlijke kleurverschillen waren tussen deze twee 
exemplaren. Een van de twee was uniform bruin van 
kleur, maar had wel de twee kenmerkende ivoorkleu-
rige strepen over de rug. Dit dier werd als “vrouwtje” 
bestempeld. Ik had niettemin reeds vanaf het begin 
mijn twijfels, aangezien ik de staartbasis fors vond. 
Pas veel later bleek hoe de geslachtsverhouding in 
werkelijkheid was.
Hoewel deze langstaarthagedissoort in de gematigde 
streken van China voorkomt, met duidelijke seizoe-
nen, koos ik er op dat moment voor om nog geen 
(winter-)rustperiode in te lassen.
In het binnenterrarium bleken de hagedissen aller-
minst stressgevoelig, waren heel actief en reageer-
den alert op bewegingen in de nabijheid van het 
terrarium. Het aangeboden voedsel, bestaande uit 

Nimes (F) 

München (D) 
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meelwormen, rupsen van de wasmot, wasmotten en 

sprinkhanen, werd gretig geaccepteerd en de eetlust 
was aanzienlijk. 
Alle voederinsecten werden met een vitamineprepa
raat (Calcicare of Gistocal) bepoederd. Het drink
water werd in een klein schoteltje aangeboden en 
bevatte geen toegevoegde vitaminen. 

Buitenterrarium 
Aangezien bestaande literatuur aanduidt dat T sep
tmtrionalis in buitenterraria gehouden kan worden, 
besloot ik een blûtenterrarium te bouwen. Het ver

blijfbestaat uit een kuil (50 cm) in de grond waarvan 
de wanden uit bakstenen zijn opgetrokken. De totale 
grootte van het verblijf meet 200 X 42 X 50 cm. Om 
ontsnappen te voorkomen is een hoekprofiel van glas 
in de rollaag gemetseld. De bodem is voorzien van 
vijf drainagepijpen en de aankleding bestaat uit lava
en leistenen en oude zwarte dakpannen (houden 

Ingegraven buitenterrarium 

warmte vast). De beplanting bestaat uit vetplanten 
(Sedum reflexum, S. acre en Sempervirum sp.) en een 
laagblijvend Buxusstnûkje. De strategische ligging 
en het gebruik van zwarte dakpannen maakt het 
mogelijk dat er lokaal temperaturen van rond de 
35•c worden bereikt. Op de warmste plaats is een 
heuveltje met metselzand gedeponeerd met hier en 
daar een leisteen of een stuk dakpan. 

De bovenzijde van het verblijf wordt afgedekt met 
gaas om vogels en katten te weren. Tijdens koel weer 
wordt het terrarium afgedekt met glasplaten. Verder 
is er geen extra verwarming aanwezig. ScHLÜTER 

(1999) adviseert om een extra warmtebron te instal
leren zodat de hagedissen tijdens een koele zomerpe
riode extra opwarmmogelijkheden hebben. Van die 
extra verwarming heb ik voorlopig afgezien omdat 
ik met het gebnûk van glasplaten de temperatuur 
eveneens positief kan beïnvloeden. 
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Takydromus werd in mei in dit buitenterrarium 
geplaatst. Ook daar bleek deze opportunistische 
hagedis zich snel aan de nieuwe omstandigheden aan 
te kunnen passen. Beide exemplaren vertoonden nog 
steeds geen agressief gedrag en lagen regelmatig naast 
elkaar op een dakpan in de zon. Het is niet ondenk-
baar dat dit gedrag verandert zodra er vrouwtjes 
worden geïntroduceerd.
Gelukkig werden ze niet schuw en lieten zich regel-
matig zien. Beide dieren vertoonden het natuurlijke 
jachtgedrag dat zich uitte in het schichtig, op een 
slangachtige manier, door de begroeiing te glijden. 
Tijdens koel en regenachtig weer bij temperaturen 
onder de 15ºC waren ze inactief.

De hagedissen bleken eigenlijk handtam en pakten 
voederinsecten zonder problemen van het pincet!
Vermeldenswaardig is de waarneming dat na enkele 
weken in het directe zonlicht, na een vervelling, 
de karakteristieke  tekening naar voren kwam, die 
zich scherp aftekende tegenn de overwegend bruine 

basiskleuren. Beiden tooiden zich uiteindelijk met 
de schitterend, bijna “lichtgevende,” groene flanken. 
Bovendien was de forse omvang van de staartbasis 
een duidelijk aanwijzing dat het hier twee mannelijke 
exemplaren betrof. De foto op de titelpagina toont T. 
septentrionalis met groene flanken

Voorlopige balans
Takydromus-hagedissen worden in liefhebberskringen 
als “beginnersdieren” gekenschetst en als zodanig 
te vaak erg ondergewaardeerd. Dat is dus geheel 
onterecht. 
Evenals zijn tropische soortgenoot, blijkt Takydromus 
septentrionalis een hagedis te zijn die zich makkelijk 
aanpast aan de omstandigheden in gevangenschap, 
mits aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan. 
Het gegeven dat deze soort bijna probleemloos in een 
buitenterrarium verzorgd kan worden, maakt hem 
wellicht voor veel hagedissenliefhebbers extra interes-
sant. Het buiten houden heeft in elk geval een gun-
stige uitwerking op het gedrag van de hagedissen.

Takydromus septentrionalis in juni na de vervelling
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Gelet op de herkomst van de dieren vind ik het 
voorlopig verstandiger om ze in de herfst, wanneer de 
temperatuur overdag onder de 12•c daalt, weer naar 

een binnenterrarium te verhuizen. ScHLÜTER (1999) 
laat zijn dieren buiten overwinteren, maar vermeldt 

helaas niet onder welke omstandigheden die over
wintering gebeurt. Een winterrust van een enkele 
weken bij 5° tot s·c lijkt te passen in de levenscyclus 
van deze Chinese langstaarthagedis. Dit houdt in dat 

Takydromus septmtrionalis bij mij dezelfde jaarcyclus 
doormaakt als de Italiaanse muurhagedis (Podarcis 
sicu/a campestris}. 

Takydromus septentrionalis in het buitenterrarium. 

http://www.lacerta.de/ 
http://www.nafcon.dircon.co.ukllacertids6.htm 
MuooE, P.; 2003/2004; Takyd1·omus septentrio-

nalis, Onder het Palmblad, 6 (4) 

ScHLÜTER, U. (1999): Die Siidchinesische 
Langschwanzeidechse - Pflege und Nachzucht 
von Takyd1·omus septentrionalis im Terrarium 
lmd Freiland. Reptilia, Miinster, 4(1): 51-54. 

Xu, J. 1996; A new record of Takydromus septen
triona/is in Shanong, Chin. J. Zool., 31: 50 

First experience with Takydromus septentrionalis (GONTHER, 1864) 

218. 

A description is given of Takydromus septentrio na/is. Because these animals are potentially suited to keep 
in an outdoor-terrarium, the elimate of their area of distriburion is compared to that of the Netherlands. 
The husbandry of the animals, pardy in an outdoor-terrarium, is discussed. The animals are kept inside 
during the winter. 
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BEKNOPTE AANWIJZINGEN VOOR AUTEURS 

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

adres zie pagina 2. 

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

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

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

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

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

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

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

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

nooit in het tekstdocwnent 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, lijnreke

ningen e.d. bij voorkern in AI-, PDF- ofEPS-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 date-mailberichten inclusiefbijlagen 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 teruggesturnd. 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 aantallogische hoofdstuk

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

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

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

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

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

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

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

Boek: 

Bij boeken met 
per hoofdstuk 
verschillende auterns: 

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

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

Main.) 

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

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

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

Company, Philadelphia.) 

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