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De cobra’s van het genus Naja in Azië - deel 1 Jelmer Groen 
De taxonomie van het genus Naja in Azië is lang een groot mysterie ge-
weest. De afgelopen jaren zijn er erg veel veranderingen doorgevoerd. Aan 
de hand van dit artikel wil de auteur meer duidelijkheid scheppen omtrent 
deze groep dieren en vooral ook schetsen hoe de nomenclatuur, zoals we 
die nu kennen, tot stand is gekomen. Daarnaast wordt er algemene informa-
tie met betrekking tot deze groep dieren verschaft. 4

Reserva Ranita Dorada — Een jaar later Mathieu Woldhuis e.a. 
In Lacerta 4 van jaargang 67 werd een natuurbeschermingsproject in 
Zuid-Amerika, waarin Dendrobatidae Nederland heeft geparticipeerd, 
beschreven. Inmiddels is er veel werk verzet en is het tijd om te rapporteren 
over de status van het project, gestart omwille van en genoemd naar de kik-
ker Ranitomeya tolimense. 28

Reptielen en amfibieën in India Eddy Even 
Reptielenliefhebbers die naar de tropen op vakantie gaan bezoeken bij 
voorkeur natuurlijk een bestemming waar veel reptielen en amfibieën te 
vinden zijn. Bekende en (terecht) geliefde landen zijn onder andere Costa 
Rica, Maleisië en Brazilië. Aan India wordt meestal niet gedacht. Dit artikel 
toont aan dat dat laatste niet terecht is. 38

Bufo marinus Jan en Ina Tuns 
Omdat over Bufo marinus al heel veel is gepubliceerd hebben de auteurs 
voor dit artikel gekozen voor een visuele benadering om de ontwikkeling 
van ei tot volwassen exemplaar van Bufo marinus te laten zien. Natuurlijk 
worden de beelden wel voorzien van verklarende tekst. 66

I n h o u d s o p g av e  L a c e r ta  j a a r g a n g  6 8 ,  n u m m e r  1 - 2
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De taxonomische geschiedenis en een overzicht van alle soorten

Deel 1
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Het genus Naja in Azië is wat taxonomie betreft 
lange tijd een groot mysterie geweest. De afgelopen 
jaren zijn er erg veel veranderingen doorgevoerd. 
Aan de hand van dit artikel wil ik meer duidelijk-
heid scheppen omtrent deze groep dieren en vooral 
ook met betrekking tot hoe de nomenclatuur, zoals 
we die nu kennen, tot stand is gekomen. Daarnaast 
wordt er algemene informatie met betrekking tot 
deze groep dieren verschaft.
Dit artikel bestaat uit twee delen. In het eerste deel 
wil ik een chronologisch overzicht geven van de 
geschiedenis betreffende de taxonomie vanaf de 
jaren ’80 en het verduidelijken van de geografische 
verspreiding van de Naja-soorten van Azië. Op 
deze manier wil ik een beeld geven van hoe zo’n 
proces in zijn werk kan gaan en hoe werkmethodes 
door de jaren heen veranderd zijn.
In het tweede deel word een overzicht gegeven van 
de Naja-soorten in Azië zoals ze nu algemeen geac-
cepteerd zijn. Ik zal daarbij per soort informatie 
behandelen met betrekking tot het uiterlijk, de 
verspreiding en het natuurlijke habitat. Daarbij heb 
ik getracht waar dat van toepassing is ook foto’s van 
zo veel mogelijke verschillende natuurlijke vari-
aties in uiterlijk binnen een soort te verzamelen. 
In dit artikel wil ik de nadruk leggen op taxono-
mie en informatie met betrekking tot de dieren 
zelf en hun leefomgeving. Het houden en kweken 
van cobra’s is in deze wat mij betreft een compleet 
ander onderwerp. Ook ga ik bewust niet diep in op 
verschillen tussen soorten wat betreft gifsamen-
stellingen e.d.
De auteursnamen die hier worden genoemd zijn 
direct of indirect ontleend aan de bronnenlijst 
welke opgenomen zal worden in deel 2.
Taxa die tussen aanhalingstekens staan zijn niet 
(meer) geaccepteerd. Ik geef hiermee in veel geval-
len aan dat het de naam was die in die tot de tijd 
van het uitkomen van een bepaalde publicatie het 
meest voor de hand lag. In andere gevallen zal het 
gaan om benamingen die nooit algemeen geaccep-
teerd zijn geweest.
Tot slot ga ik in het eerste deel van het artikel niet 
veel in op verspreidingsgebieden en het uiterlijk 
van soorten, tenzij het betrekking heeft op de ver-
andering van een taxon en dus nodig is om de tekst 
begrijpelijk te maken. In het overzicht van alle soor-
ten (deel 2 van het artikel) zullen deze en andere 
punten per soort uitgebreid besproken worden.

Introductie
Het genus Naja heeft een zeer groot verspreidings-
gebied: het kan grofweg in het wild aangetroffen 
worden in een groot deel van Afrika en Centraal- 
en Zuid-Azië. 
Dit genus valt onder de familie Elapidae. Een 
familie die gekarakteriseerd wordt door giftige 
soorten waarbij de holle giftanden voor in de bek 
staan en niet of nauwelijks kunnen bewegen. 
Het genus bestaat op het moment van schrijven uit 
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28 soorten waarvan er 11 in Azië leven. Hierbij ga 
ik er van uit dat recent voorgestelde veranderingen, 
waarbij het genus Naja en het genus Boulengerina 
zijn samengevoegd, geaccepteerd zullen worden.
De oorsprong van dit genus ligt hoogstwaarschijn-
lijk in Afrika. Dit is af te leiden aan de zogenaamde 
“core cobra group”. Tot deze groep behoort een 
aantal soorten van verschillende genera, waaron-
der het genus Naja, welke soorten relatief nauw aan 
elkaar verwant zijn (een relatief recente gezamen-

lijke voorouder hebben). 
Behalve exemplaren van het genus Walterinnesia die 
in het Midden-Oosten gevonden kunnen worden 
en de Aziatische Naja-soorten, zijn alle soorten 
van deze core cobragroep Afrikaans. Bijvoorbeeld 
Hemachatus haemachatus en Aspidelaps scutatus, de 
voormalige Boulengerina-soorten en uiteraard de 
reeds bekende Afrikaanse Naja-soorten.
In midden en zuidelijk Azië komen geen gene-
ra en soorten voor die zo nauw verwant aan 
bepaalde Naja-soorten zijn als genera uit de “core 
cobra group” in Afrika. Ook de koningscobra 
(Ophiophagus hannah) is minder verwant aan het 
genus Naja dan de soorten uit deze groep.

Het belang van taxonomische duidelijkheid
Er zijn twee hoofdredenen waarom een duidelijk 
beeld van dit genus een relatief hoge prioriteit 
heeft. Allereerst zou een verandering binnen de 
taxonomie ervoor kunnen zorgen dat de status 
van een soort wat betreft bescherming van dieren 
in het wild verandert. Immers als een soort wordt 
opgesplitst in meerdere soorten, of een ondersoort 
een soort blijkt te zijn, kan men zo ineens met 
bedreigde diersoorten te maken hebben waar dit 
eerder niet het geval was.
Misschien wel de belangrijkste reden in deze is het 
feit dat een beter beeld van deze groep dieren een 
positieve invloed kan hebben op de behandeling 
van slangenbeten en de ontwikkeling van antigif. 
Twee verschillende soorten giftige slangen zullen 
over het algemeen ook verschillende samenstellin-
gen hebben wat betreft het gif. Vooral in gebieden 
waar de verspreidingsge bie den van soorten elkaar 
overlappen kan dat vervelende situaties opleveren. 
Binnen het genus Naja (in Azië) zijn grote ver-
schillen te vinden als je het hebt over de sympto-
men die na beten van verschillende taxa kunnen 
optreden. Zo beschreef Reed in 1964 dat maar 
12% van de slachtoffers van beetgevallen door 
Naja kaouthia en Naja sumatrana  (die toen nog 
geen soortstatus hadden) samen in noordwestelijk 
Maleisië last hadden van neurotoxische sympto-
men, 44% van de slachtoffers had last van necrose. 

Titelpagina: Naja kaouthia. Foto: Rob Olivier
Ophiophagus hannah (de koningscobra) is niet zo 
nauw verwant aan het genus Naja als men voorheen 
dacht. Foto: Randy Ciuros
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Bij Naja philippinensis (Watt et al. 1988) liggen 
die getallen totaal anders (97% neurotoxische 
symp tomen tegenover 7% necrose). De verschillen 
waren vroeger dus al zichtbaar, zowel qua uiterlijk 
van het dier als qua symptomen van het gif, maar 
zonder duidelijk taxonomisch inzicht kon men op 
medisch gebied weinig met deze informatie doen.

Taxonomische geschiedenis
Midden jaren ’80 wordt er op de universiteit van 
Aberdeen een onderzoeksteam samengesteld dat 
zich richt op taxonomie omtrent gifslangen. Vooral 
Wolfgang Wüster maar ook Roger Thorpe 

en andere medeauteurs hebben in deze groep heel 
veel werk verricht. Anders aan hun werkmethodes 
in vergelijking met hun voorgangers was vooral 
het feit dat ze erg veel dieren hebben gebruikt om 
vergelijkingen aan de hand van morfologie te doen 
en dat die vergelijkingen zijn gemaakt aan de hand 
van geautomatiseerde analysemethodes. Daarnaast 
kwam in de jaren ’90 ook nog de intrede van DNA-
onderzoek.
Het genus Naja in Azië was een goede groep dieren 
om mee aan de slag te gaan, omdat er onenig-
heid was betreffende de taxonomische situatie, het 
medische belang groot was en de soorten dusdanig 
algemeen voorkomend zijn dat er veel gepreserveer-
de exemplaren in musea en universiteiten bewaard 
worden waar onderzoek op gedaan kan worden.  
Van 1896 (Boulenger) tot 1985 (Golay) wer-
den alle exemplaren van het genus Naja in Azië 
over het algemeen nog ingedeeld als ondersoort 
van één soort, Naja naja. 
In 1987 (Faculteit van Nijmegen) en 1989 (the 
Biological Journal of the Linnean Society) kwamen 
de eerste publicaties van Wüster & Thorpe met 
betrekking tot dit onderwerp naar buiten. Door 
middel van vergelijkingen van morfologische ken-

Boulengerina christyi behoort tot de “core cobra group” 
en wordt ondertussen zelfs al geaccepteerd als zijnde 
een soort van het genus Naja (Naja christyi)
Foto: Smarley
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merken van meer dan honderd slangen is er een 
beter beeld verschaft van de cobra’s van zuidelijk 
Thailand, Komodo, Sumatra en Java. Tot de publi-
catie in 1987 werden de cobra’s in dit gebied door 
de meest recente auteurs over het algemeen als 
volgt geaccepteerd (Klemmer, 1963; Levition, 
1968; Golay, 1983).
•	 “Naja naja kaouthia”: Thailand en Noordelijk 

Maleisië
•	 ”Naja naja sputatrix”: In het grootste deel van 

Maleisië, Java, het overgangsgebied tussen 
Java en Maleisië en de eilanden ten Oosten 
van Java.

•	 “Naja naja sumatrana”: Endemisch in Sumatra.

Daarnaast werden de cobra’s van Borneo door 
Klemmer (1963) ingedeeld als zijnde Naja naja 
miolepis.
Voor de onderzoeken werden de slangen eerst in 
groepen ingedeeld op basis van afkomst. Eerst 
werden die groepen dan gecontroleerd op eventu-
ele verschillen tussen exemplaren, vervolgens wer-
den de groepen met elkaar vergeleken. Dergelijke 
groepen gebaseerd op het gebied waar exempla-
ren vandaan komen worden in wetenschappelijke 
artikelen vaak aangeduid als OTU’s (Operational 
Taxonomical Units). 
Als morfologische kenmerken gebruikte men een 
vijftiental variabelen, bestaande uit de positie van 
organen en schubtellingen. Voor dit onderzoek zijn 
alleen mannelijke exemplaren gebruikt om uiter-
lijke verschillen op basis van verschil in geslacht 
uit te sluiten van het onderzoek. De analyse van 
alle gegevens gaf als resultaat dat er in dit gebied 
duidelijk drie verschillende vormen te zien waren. 
Een noordelijk vorm die in Thailand en noordelijk 
Maleisië voorkomt (toen bekend als “Naja naja 
kaouthia”), een zuidwestelijke vorm die in grote 
delen van Maleisië en op Sumatra en Borneo 
voorkomt en een vorm die op Java en de eilanden 
oostelijk daarvan voorkomt. Aangezien het vaste-
land van Maleisië veel dichter bij Sumatra ligt dan 
bij Java is de uitslag van dit onderzoek dan ook 
logischer dan de oude indeling waarin ”Naja naja 
sumatrana “ alleen op Sumatra voorkomt en “Naja 
naja sputatrix” naast op Java ook op het vasteland 

van Maleisië. 
Door deze publicaties werd duidelijk gemaakt dat 
de classificatie van soorten in dit gebied, zoals die er 
toen was, niet klopte, maar men wilde eerst verder 
kijken naar de cobra’s van omringende gebieden 
op het vasteland van Azië voordat men over ging 
tot het voorstellen van definitieve veranderingen in 
de nomenclatuur. Wat voor status een taxon moet 
hebben is immers beter te beoordelen als je een 
beeld van het complete genus hebt, of, zoals in dit 
geval, een deel ervan. Wel liet men al voorzichtig 
blijken welke kant het waarschijnlijk op zou gaan.  
Men achtte het bewezen dat de noordelijke 
vorm (“Naja naja kaouthia”) sympatrisch leeft 
met de zuidwestelijke vorm, waardoor beiden 

Naja sumatrana. Omgeving Melaka, Maleisië
Foto: Ray Hamilton
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De oude situatie in Zuidelijk Thailand, Komodo, 
Sumatra en Java. Rood is “Naja naja kaouthia”, blauw 
is “Naja naja sumatrana”, groen is “Naja naja sputatrix” 
en paars is “Naja naja miolepis”

De huidige situatie in Zuidelijk Thailand, Komodo, 
Sumatra en Java. Rood is Naja kaouthia”, blauw is 
Naja sumatrana en groen is Naja sputatrix. Let op de 
overlapping van de verspreidingsgebieden van Naja 
kaouthia en Naja sumatrana.
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een soortstatus zouden moeten hebben. Voor de 
Zuidwestelijke vorm wordt vanwege dit feit voor-
gesteld om er in ieder geval voorlopig naar te refe-
reren onder de naam Naja sumatrana. Ook wordt 
er al voorzichtig gesproken over Naja sputatrix als 
soortnaam voor de populaties op Java en de eilan-
den ten oosten ervan. Men spreekt bewust nog niet 
van Naja kaouthia (als soort dus) omdat de relatie 
met “Naja naja naja” (India) op dat moment nog 
niet zeker is. Wel waren er toendertijd al bronnen 
die vermelden dat beide vormen sympatrisch leven 
in een deel van de bijhorende verspreidingsgebie-
den (Bangladesh, India) wat inhoudt dat als het 
verschillende taxa zijn (verschillen in o.a. hood-
tekening wezen daar al op) beide taxa soortstatus 
moeten krijgen.

Aanpassingen 1990
In 1990 kwam er een nieuwe publicatie van 
Wüster & Thorpe  uit via het Alexander Koenig 
Museum in Bonn. Deze publicatie had betrekking 
op een morfologisch onderzoek met vergelijk-
bare methodes als in het voorgaande onderzoek, 
maar dan met betrekking tot de cobra’s van de 
Filippijnen. Daarnaast gaat men hier in op de 
voorgaande bevindingen. De soortnamen Naja 
sputatrix en Naja sumatrana worden bevestigd.
Dat men deze soortnamen dan begint te gebruiken 
is vanwege het feit dat een beeld van de Filippijnse 
soorten uitsluit dat de status van Naja sputatrix en 
Naja sumatrana beïnvloed kan worden door omrin-
gende taxa.

Met betrekking tot de Filippijnse soorten is er 
nooit zo veel onduidelijkheid geweest als bij 
Indische en Maleisische soorten, omdat mor-
fologische verschillen veel duidelijker zijn.  
Er waren op dat moment drie ondersoorten in dit 
gebied die men algemeen accepteerde:
•	 ”Naja naja miolepis”
•	 ”Naja naja samarensis”
•	 ”Naja naja philippinensis”   

Ook bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
OTU’s. Hierbij zijn per taxa dieren van één 
geslacht gebruikt om te voorkomen dat ver-
schillen in uiterlijk door verschillen in geslacht 
een onduidelijk beeld verschaffen. In de publi-
catie word duidelijk dat de indeling, zoals die 
er tot dat moment was, helemaal niet zo gek 
was, maar dat de drie taxa wel sterker van elkaar 
verschillen dan voorheen werd aangenomen. 
De verschillen staan zelfs sterk in contrast met de 
kleinere verschillen tussen soorten in Indonesië en 
Maleisië.
“Naja naja samarensis” en “Naja naja philippinensis” 
blijken relatief weinig verwant te zijn aan elkaar en 
omringende taxa. De groep “Naja naja miolepis” 
vormt echter een probleem. Deze groep, die toen 
nog zo werd aangeduid, komt voor op Borneo 
(Indonesië) en Palawan (Filippijnen). De popula-
tie op Borneo was in het artikel van 1989 echter al 
toegeschreven aan Naja sumatrana. Morfologisch 
gezien lijkt de Palawan groep echter op vele manie-
ren een tussenvorm te zijn van “Naja naja suma-
trana” en “Naja naja samarensis”.
Tot die tijd worden de cobra’s van Palawan ech-
ter hoofdzakelijk vanwege uiterlijke (niet te ver-
warren met morfologische) overeenkomsten met 
de populatie op Borneo samengevoegd met Naja 
sumatrana. Aangegeven wordt dat men pas met 
100% zekerheid iets over deze dieren kan zeggen 
als er degelijk phylogenetisch onderzoek is gedaan. 
Op dit gebied kan men in de toekomst nog ontwik-
kelingen verwachten.
Wat betreft het veranderen van de nomencla-
tuur met betrekking tot “Naja naja samarensis” en 
“Naja naja philippinensis is men weer voorzichtig 
en gaat men niet direct over tot veranderingen in 
de nomenclatuur.

Naja sputatrix. Foto: Randy Ciuros

Naja philippinensis. Foto: Wolfgang Wüster
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Er is geen enkele aanwijzing dat er op één van de 
Filippijnse eilanden sympatrie plaatsvindt, wat 
inhoudt dat het moeilijk is om te beslissen of er 
sprake is van soorten of ondersoorten. Men wijst 
er op dat daardoor alleen een compleet beeld van 
omringende taxa een goed taxonomisch beeld kan 
geven van de cobra’s op de Filippijnen.

Aanpassingen 1991
Een jaar later in 1991 kwam de volgende publi-
catie van Wüster & Thorpe uit in Experientia. 
In dit artikel word een overzicht gegeven van 
de cobra’s van heel Azië. Voor het onderzoek 

Naja samarensis. Foto: Harold v/d Ploeg De huidige situatie in de Filippijnen. Rood is Naja 
samarensis, blauw is Naja sumatrana en groen is Naja 
philippinensis.
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zijn 700 slangen gebruikt. Ook hier gaat het 
om de analyse van morfologische gegevens.  
In dit geval zijn er 66 kenmerken gebruikt, allen 
gerelateerd aan de schubben, kleur/patroon, gebit, 
interne anatomie en lichaamsverhoudingen. Ook 
hier werd gebruik gemaakt van OTU’s. Kortom, 
hetzelfde verhaal als in voorgaande publicaties, 
maar dan met betrekking tot een veel groter gebied 
en dus veel meer taxa en exemplaren.
Naar aanleiding van de resultaten had men ein-
delijk een beter beeld van het hele genus in Azië 
en durfde men dan eindelijk te spreken van acht 
soorten Naja in Azië: Naja naja, Naja oxiana, Naja 
kaouthia, Naja atra, Naja sumatrana, Naja sputatrix, 
Naja samarensis en Naja philippinensis.

Aanpassingen 1992
In 1992 werd er in Herpetologica een artikel van 
Wüster & Thorpe gepubliceerd met betrekking 
tot de cobra’s van India en Centraal Azie. Er is nu 
puur naar deze groep gekeken. Vooral om de distri-
butie van de soorten beter vast te leggen, maar ook 

om de taxonomische status van drie soortnamen 
te verstevigen. Ook hier  is weer gebruik gemaakt 
van morfologisch onderzoek door middel van ana-
lysemethodes en op basis van OTU’s. Hier werden 
dieren van beide geslachten (sexes) gebruikt, maar 
werden alle analyses daarom wel in tweevoud uit-
gevoerd (één analyse per geslacht).
In dit artikel wordt uiteraard weer een beeld gege-
ven van de situatie van voor de doorgevoerde 
veranderingen. Ook in dit gebied was het niet 
al te ingewikkeld. Drie ondersoorten werden 
erkend (Golay, 1985; Harding & Welsh, 1980; 
Klemmer, 1963; Levithon, 1968; Whitaker, 
1978) en het beeld dat er al was bleek aardig goed 
te zijn:
•	 “Naja naja naja” 
•	 “Naja naja oxiana”
•	 “Naja naja kaouthia”

Uit het onderzoek word wederom geconcludeerd 
dat Naja naja als een monotypische diersoort moet 
worden beschouwd. Wat inhoudt dat men inder-

Naja naja. Foto: Randy Ciuros

Naja oxiana, jong dier. Foto Randy Ciuros
De huidige situatie in India. Rood is Naja naja, 
blauw is Naja oxiana en groen is Naja kaouthia. Let 
op de overlappingen van de verspreidingsgebieden 
van Naja naja en Naja oxiana, en Naja Naja en Naja 
kaouthia.
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daad kan spreken van Naja oxiana, Naja kaouthia 
en Naja naja en dat de soort Naja naja geen 
ondersoorten bevat. Wel word aangegeven dat dit 
beeld nog onzeker is en verder onderbouwd moet 
worden.
Het probleem zit hem bij deze groep achteraf 
vooral bij de verspreiding, doordat de versprei-
dingsgebieden van deze drie soorten elkaar over 
grote oppervlakte overlappen. Dit in combinatie 
met overeenkomsten in uiterlijk maakt het een 
lastige groep. 

In hetzelfde jaar kwam er nog een artikel uit, dit-
maal in Literatura Serpentium. In dit artikel werd 
wederom een overzicht gegeven. Reden dat ik 
het hier toch noem is het feit dat hier al over een 
negende Aziatische soort word geschreven. In de 
lijst van soorten staat namelijk Naja cf. atra waarbij 
word uitgelegd dat er binnen de Naja atra-groep 
zoals die tot dusver beschreven was noemens-
waardige verschillen tussen DNA-materiaal van 
verschillende exemplaren zijn aangetoond, waar-
door er een tweede taxon naar voren is gekomen. 
De status van dit taxon is op dat moment nog in 
onderzoek.

Aanpassingen 1994
In 1994 komt er weer een artikel van Wüster & 
Thorpe uit in Experientia. In dit artikel wordt 
ingegaan op de Naja cf. atra die al eerder genoemd 
is. Ondertussen wordt er binnen de wetenschap 
met betrekking tot taxonomie steeds vaker gebruik 
gemaakt van het vergelijken van mitochondriaal 
DNA-materiaal van verschillende taxa. In dit arti-
kel wordt dit principe dan ook voor het eerst bin-
nen het genus Naja in Azië gebruikt.
Men maakt hierbij gebruik van het CO1-
gen (cytochrome oxidase subunit I). Dit gen 
wordt gebruikt omdat men binnen de weten-
schap omtrent taxonomie goede ervaringen 
ermee heeft. Het toont namelijk wel verschil-
len tussen taxa, maar weinig verschillen tus-
sen verschillende populaties binnen een taxon. 
Voor dit onderzoek zijn vier exemplaren van Naja 
kaouthia, twee exemplaren van Naja atra en meer-
dere exemplaren spugende cobra’s uit verschillen-
de delen van Thailand gebruikt (het vermoedelijke 

nieuwe taxon).
Aangezien men in dit geval geen gebruik heeft 
gemaakt van morfologisch onderzoek en het om 
kleinere aantallen exemplaren ging die met elkaar 
vergeleken werden, zijn de dieren in dit geval niet 
in OTU’s ingedeeld.
Van de spugende cobra’s uit Thailand was de status 
onduidelijk vanwege variatie in uiterlijk binnen de 
groep en verschillen in uiterlijk in vergelijking met 
Naja kaouthia en Naja atra.
Uit dit onderzoek bleek dat de spugende 
cobra’s uit Thailand niet nauw verwant waren 
aan de soorten Naja kaouthia en Naja atra en 
dus een aparte status zouden moeten hebben. 
Qua evolutionaire achtergrond blijken Naja atra 
en Naja kaouthia sterker aan elkaar verwant te zijn 
dan de Thaise spugende cobra’s met ieder van deze 
twee soorten. Dit terwijl de spugende cobra’s uit 
Thailand en Naja kaouthia veel verspreidingsge-
bied delen. Het feit dat deze twee soorten sympa-
trisch leven is een argument geweest om niet over 
te gaan op het classificeren tot een ondersoortsta-
tus, maar tot soortstatus.
Binnen de spugende cobra’s van Thailand zelf is 
ook relatief veel variatie te vinden als je naar het 
uiterlijk kijkt.
Vanwege dit feit werden deze dieren al eerder 
door enkele auteurs ingedeeld in verschillende 
taxa. Zo werden de Noordoostelijke populaties 
die bruinig van kleur zijn en vaak een duide-
lijke hoodtekening hebben vroeger ingedeeld 
onder “Naja naja isanensis” (Nutaphand, 1982). 
Het DNA-bewijs dat in deze publicatie wordt 
voorgelegd wijst er op dat er ondanks verschil-
len in uiterlijk geen verschil zit tussen deze 
populaties wat betreft de evolutionaire basis. 
Verschillen in uiterlijk (zelfs tussen schubtellin-
gen) zijn dan ook waarschijnlijk het gevolg van 
ecogenesis, oftewel een aanpassing op ecologische 
omstandigheden die weinig zegt over evolutionaire 
afkomst.
Als soortnaam voor de vooral in Thailand voor-
komende spugende cobra’s wordt er gekozen 
voor Naja siamensis op basis van een artikel van 
Laurenti uit 1768.

Naja kaouthia. Foto: Rob Olivier
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Aanpassingen 1995
In 1995 werd er een artikel gepubliceerd in the 
Journal of Evolutionary Biology (Wüster et al.). 
In dit artikel word een overzicht gegeven van de 
cobra’s van “Indochina”, China en de Andaman 
eilanden op basis van zowel de vergelijking van 
mitchondriaal DNA-materiaal als de vergelijking 
van morfologische kenmerken (45 kenmerken met 

betrekking tot schubben, kleur/patroon, interne 
anatomie en lichaamsverhoudingen). Als gen voor 
het DNA-onderzoek werd hierbij wederom geko-
zen voor het CO1-gen. Indochina is tegenwoordig 
een beetje een achterhaalde term. Men doelt hier-
bij op de landen die grofweg tussen India en China 
in liggen.
Uiteraard waren veel taxa uit dit gebied recent al 
eens bekeken en veranderd, maar ze waren nog niet 

Naja siamensis. Foto: Randy Ciuros
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allemaal bekeken aan de hand van DNA-materiaal. 
Daarnaast wilde men twee taxa binnen de Naja 
kaouthia-groep, waarover nog geen recent werk was 
gepubliceerd, eens goed bekijken. Het ene betreft 
een groep dieren uit centraal Thailand die tot dan 
toe bij veel mensen bekend was als ondersoort 
van Naja kaouthia; “Naja kaouthia suphanensis” 
(Nutaphand 1986). Deze dieren worden geka-
rakteriseerd door een crème-achtige kleur en in 

veel gevallen door het ontbreken van patroon (ook 
op de hood).
Het andere taxon betreft de populatie cobra’s op 
de Andaman eilanden (India). Dit taxon is in het 
verleden door Wall (1913) beschreven als “Naja 
tripudians sagittifera”. Over het algemeen werd deze 
groep tot deze publicatie echter gewoon gerekend 
tot Naja kaouthia. Ook in dit onderzoek is gebruik 

Naja atra. Foto: Smarley
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gemaakt van OTU’s. In dit geval 29 stuks onderver-
deeld in vijf groepen. Namelijk één voor “normale” 
Naja kaouthia, één voor Naja atra , één voor Naja 
siamenis, één voor de Naja kaouthia uit centraal 
Thailand, die toen nog “Naja kaouthia suphanensis” 
werden genoemd, en één voor de populaties cobra’s 
op de Andaman eilanden, die tot die tijd ook tot 
Naja kaouthia gerekend werden. Dieren van beide 
geslachten zijn gebruikt. Slechts bij de vergelijking 
van exemplaren van de populatie van de Andaman 
eilanden met exemplaren uit andere OTU’s wer-
den alleen mannelijke exemplaren gebruikt, van-
wege het feit dat er maar één vrouwelijk exemplaar 
beschikbaar was voor het onderzoek. 
De resultaten van het morfologisch onderzoek wij-
zen uit dat er uit deze 29 OTU’s vier duidelijk van 
elkaar verschillende groepen naar voren komen. 
Het beeld van de drie taxa van de drie al eerder 
behandelde soorten (Naja kaouthia, Naja atra en 
Naja siamensis) lijkt bevestigd en de vierde groep 
zijn de cobra’s van de Andaman eilanden.
De suphanensis groep blijkt geen grote verschillen 
te vertonen in vergelijking tot de “normale” Naja 
kaouthia.
Het DNA-onderzoek onderbouwt het beeld dat op 
basis van morfologie al verschaft is. Deze combina-
tie tussen morfologisch en genetisch onderzoek is 
daardoor zeer succesvol gebleken. 
Genetische verschillen die wat zeggen over her-
komst tussen de vier hiervoor op basis van morfo-
logie genoemde groepen zijn duidelijk aanwezig.
Op basis van de informatie die uit dit complete 
onderzoek is voortgekomen stelt men voor “Naja 
kaouthia suphanenis” samen te voegen met Naja 
kaouthia. Aangezien deze twee groepen sympa-
trisch leven is een ondersoortstatus hoe dan ook 
ongepast en vanwege het feit dat het hier feitelijk 
om één taxon gaat is een soortstatus uiteraard ook 
geen goede optie. Daarnaast pleit men er op basis 
van de morfologische en genetische verschillen 
voor om de groep van de Andaman eilanden een 
soortstatus toe te kennen en wordt de volgende 
naam voorgesteld: Naja sagittifera. 

Aanpassingen 1996
In 1996 kwam er een artikel van Wüster uit in 
The Snake met betrekking tot een cobra die ooit 
gevonden zou zijn op Sulawesi (Indonesië). Reden 
van dit onderzoek is onder andere het feit dat een 

eventuele populatie cobra’s op Sulawesi een ver-
andering van de status van omringende taxa zou 
kunnen betekenen. Ahl beschreef in 1933 Naja 
celebensis als soort endemisch op het eiland, maar 
Mertens (1961) bestudeerde het exemplaar op 
basis waarvan Ahl de soort beschreven had en 
identificeerde het als een melanistisch exemplaar 
van de soort Boiga dendrophila (Boiga dendrophila 
gemmicincta).
De enige betrouwbare waarneming van een cobra 
op Sulawesi was die van Kopstein in 1936. Hij 
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Naja sagittifera, jong dier: Foto Andaman 
& Nicobar Islands Environmental Team

Naja kaouthia “suphan vorm”
Foto: auteur

schreef het dier toe aan “Naja naja spu-
tatrix”. In verschillende bronnen (in den 
Bosch, 1985; Golay, 1985; Harding 
& Welsh, 1980; Welch 1988) wordt 
dan ook aangegeven dat Naja sputatrix op 
Sulawesi voorkomt.
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Na de vermelding van Kopstein in 1936 zijn 
er echter geen waarnemingen meer geweest van 
cobra’s op Sulawesi.
De auteur van het artikel in The Snake heeft tijdens 
een reis naar Indonesië het dier dat Kopstein 
gevonden heeft bestudeerd en door middel van 
morfologisch onderzoek (17 kenmerken) vergele-
ken met alle gepreserveerde exemplaren van Naja 
sputatrix en Naja sumatrana die verkrijgbaar waren 
in de Verenigde Staten en Europa.
De uitslag van het onderzoek wijst er op dat het 
exemplaar dat op Sulawesi gevonden is (zou zijn) 
overeenkomt met de populaties van Naja sputatrix 
op Java. Mochten er een of meerdere popula-
ties cobra’s op Sulawesi voorkomen die daar ook 
daadwerkelijk van oorsprong leven, dan had men 
morfologische verschillen mogen verwachten tus-
sen deze populatie en die op Java. Het zijn immers 
eilanden. Conclusie van het onderzoek is dat er 
door Kopstein waarschijnlijk een fout is gemaakt 
en het genus Naja op Sulawesi niet voorkomt.

Aanpassingen 1997
In 1997 werd er in the Journal of Zoology nog-
maals een artikel met betrekking tot Naja siamensis 
gepubliceerd (Wüster et al.). Daarvoor zijn twee 
redenen. Allereerst gaan er nu in zekere zin twee 
namen rond voor deze groep dieren: Naja siamensis 
en “Naja naja isanensis”. Om de waarde van deze 
laatste naam naar beneden te halen is er een neo-
type gepresenteerd voor zowel Naja siamensis als 
“Naja naja isanensis,” zodat de laatste als synoniem 
van de eerste moet worden beschouwd. Een kwes-
tie van stabilisatie van de soortstatus dus. Dit was 
ook wel nodig omdat er geen gepreserveerd holo-
type voor deze soort was. Daarnaast heeft men de 
geografische variatie beter in kaart gebracht door 
middel van morfologisch onderzoek.
De conclusie van het bekijken van deze geografi-
sche variatie was dat er inderdaad variatie in uiter-
lijk te vinden is en dat dit zeker locatiegebonden 
is. Uit het DNA-onderzoek blijkt echter dat deze 
geografische verschillen niet terug te vinden zijn 
in het CO1-gen van de exemplaren die onderzocht 
zijn, wat inhoudt dat deze variatie in uiterlijk 
waarschijnlijk niet ontstaan is door verschillen in 
afkomst. De soort splitsen in verschillende soorten 
of ondersoorten vond men dan ook wederom geen 
optie.

Aanpassingen 2000
In 2000 kwam er een artikel van Slowinski & 
Wüster uit in Herpetologica. In dit artikel wordt 
een nieuwe soort uit Myanmar beschreven — de 
laatste (tot dusver). Exemplaren van deze groep 
werden gevonden tijdens veldwerk in Myanmar en 
verschillen van de enige andere Naja-soort (Naja 
kaouthia) waarvan men weet dat die in Myanmar 
voorkomt in zowel het uiterlijk als het feit dat deze 
dieren echte spugers zijn. Door middel van DNA-
onderzoek en morfologisch onderzoek wordt net 
als in voorgaande onderzoeken een vergelijking 
gemaakt met  omringende soorten.

Naja siamensis. Foto: Randy Ciuros



Lacerta 68 (2010) nummer 1-2 23

In dit geval zijn dat drie op het vaste land levende 
soorten van Zuid-Oost Azië: Naja atra, Naja kaout-
hia en Naja siamensis. Als “outgroup”-soorten zijn 
twee Afrikaanse cobra’s genomen. Uit het onder-
zoek kwam naar voren dat het hier inderdaad om 
een nieuwe diersoort gaat die het meest verwant 
is aan Naja siamensis. Zowel morfologische ver-
schillen als genetische verschillen zijn duidelijk 
zichtbaar. De soort wordt dan ook beschreven 
aan de hand van een holotype en vijf paratypes. 
Een nieuwe soortnaam wordt voorgesteld: Naja 
mandalayensis.

Naja mandalayensis 
Foto: Department of 

Herpetology of the 
California Academy of 

Sciences
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Verklarende woordenlijst
CO1-gen: Cytochrome oxidase subunit I. Een gen dat als kenmerk heeft dat het verschillen tussen populaties bijna 

niet laat zien, maar verschillen tussen soorten wel. Dit maakt het erg geschikt voor genetisch onderzoek met 
betrekking tot taxonomie.

Ecologie: Is een onderdeel van de biologie dat vooral gericht is op de verspreiding, de wisselwerking en het verband 
tussen organismen. Het is een vrij brede term waarvan meerdere interpretaties mogelijk zijn.

Endemisch: Niet te verwarren met inheems. Dieren die endemisch zijn in een bepaald gebied komen alleen in dat 
betreffende gebied voor.

Genus (mv. Genera): Ook wel geslacht genoemd, is een rangorde die gebruikt wordt binnen de taxonomie. Een 
genus bestaat uit één of meerdere soorten.

Holotype: Het eerste type (exemplaar of afbeelding) op basis waarvan een taxon beschreven wordt. 
Mitochondriaal: Mitochondriaal DNA-materiaal is DNA-materiaal dat uit de mitochondriën komt. Mitochondriën 

zijn celonderdeeltjes die, kort gezegd, voldoen aan de energiebehoefte van een cel. 
Melanistisch: Komt van het woord melanisme. Melanisme is in zekere zin het tegenovergestelde van albinisme. 

Melanistische dieren zijn over het algemeen zwart van kleur. 
Monotypisch: Houdt in dat een taxon niet uit meerdere taxa bestaat. Bijvoorbeeld: een genus dat uit één soort 

bestaat is monotypisch en een soort die niet onderverdeeld is in ondersoorten is monotypisch.
Morfologie: Heeft binnen de biologie betrekking op de uitwendige bouw en vorm van organismen en eventueel 

hun organen.
Neurotoxisch: Symptomen die neurotoxisch zijn worden veroorzaakt doordat het zenuwstelsel aangetast wordt.
Necrose: Is het ongecontroleerd afsterven van cellen (weefsel). Huidweefsel bijvoorbeeld waarin necrose optreedt 

is vaak zwart van kleur.
Neotype: Hier is sprake van als er een beschrijving wordt gedaan en het holotype (en paratypes) niet meer bestaat 

of niet valide wordt geacht.
Ondersoortstatus: Als een soort uit meerdere taxa bestaat wordt het over het algemeen ingedeeld in ondersoorten.
OTU: Operational Taxonomical Unit. Is een groep exemplaren waarvan men weet of vermoedt dat deze tot één 

taxon of in ieder geval één gebied behoren. Binnen morfologisch en phylogenetisch onderzoek worden vaak 
OTU’s met elkaar vergeleken nadat men eerst naar verschillen binnen een OTU heeft gezocht.

Paratype: Kunnen er meerdere van zijn en staan in verband met het holotype. Wordt een taxon op basis van bijvoor-
beeld vijf exemplaren beschreven, dan heb je één holotype en vier paratypes.

Phylogenetisch: Phylogenetisch onderzoek is onderzoek dat zich toespitst op de evolutionaire afkomst en verwant-
schap van organismen en wordt tegenwoordig meestal uitgevoerd op basis van DNA-materiaal.

Sympatrisch: Deze term wordt gebruikt als verspreidingsgebieden van twee verschillende taxa elkaar overlappen of 
zelfs identiek zijn.

Taxon (mv. Taxa): Een taxonomische groep of eenheid zoals een soort of een genus. Over het algemeen hebben taxa 
een naam of wordt juist het woord “taxon” gebruikt omdat men op dat moment nog geen naam kan gebruiken.

Taxonomie: Binnen de biologie word deze term gebruikt als men het heeft over het beschrijven, benoemen en 
indelen van organismen.

De verspreidingsgebieden van alle Aziatische soor-
ten van het genus Naja: Lichtgroen; Naja oxiana, 
donkerpaars; Naja naja, oranje; Naja kaouthia, licht-
blauw; Naja mandalayensis, grijs; Naja atra, lichtrood; 
Naja siamensis, zwart; Naja sagittifera, donkerblauw; 
Naja sumatrana, donkerrood; Naja sputatrix, lichtpaars: 
Naja samarensis, donkergroen; Naja philippinensis. 
Let op de overlapgebieden tussen verscheidene soor-
ten.



Lacerta 68 (2010) nummer 1-2 25

English translation (abridged)
The cobra’s of the genus Naja in Asia (Part 1)

When it comes to taxonomy the genus Naja in Asia 
has for a long time been an unclear situation. In the 
last two decades a lot of changes have been carried 
through. Within the hobby of keeping venomous 
snakes (in the Netherlands) there still is a lot of con-
fusion about these changes. The goal of this article is 
to provide a short overview of the most important 
publications dealing with the subject to give some 
insight into this complex.

Some notes on this article
This article consists out of two parts. In the first part 
there will be an overview of the most relevant taxo-
nomical changes. The second part will contain a list 
of all eleven species providing information on species 
level. This part also contains the list of references. All 
names which are mentioned in the text are directly 
or indirectly coming from the references. Scientific 
names which are written in between quotation marks 
resemble old and/or unaccepted names.

Introduction
The genus Naja covers a large distribution area in 
Central and Southern Asia and a large part of Africa. 
This genus belongs to the family Elapidae, a family 
which is characterized by species which are all ven-
omous and incapable or barely capable of moving 
their fangs. Assuming that recent changes consider-
ing the genus Naja in Africa will be taken over in 
the future at the moment of writing this article the 
genus Naja contains 28 species. Eleven of these spe-
cies live in Asia and are covered in this article. This 
genus originates from Africa which can be conclud-
ed when looking at the “core cobra group” which 
contains many species of Naja and a few closely 
related genera like Aspidelaps and Hemachatus.

Scientific value
There are two main reasons why a clear picture 
of this genus has a high priority. First of all a clear 
picture of different taxa provides a clear picture of 
what species are vulnerable for extinction.  Second 
off all in this case a clear picture can have a positive 
influence on the development and production of 
antivenom because different species have different 
venom compositions.

How it all started
In the mid 80’s a research team at Aberdeen 
University launched a research program on ven-
omous snake systematics. Especially Wolfgang 
Wüster and also Roger Thorpe have had a great 
part in all the work that has been done. All the history 
which is described below is the result of this research 
program. Until this program was launched,  all spe-
cies of Naja from Asia we’re generally considered 
to be one species consisting of eight subspecies. 
Different in comparison to research which has taken 
place before is the larger number of specimens used 
for research and the more modern way of analyzing 
the results of Morphological research. In the ’90 of 
course also DNA research started playing a role. 
In 1987 (Faculty of Nijmegen) and 1989 (Biological 
Journal of the Linnean society) the first results from 
Wüster & Thorpe came out,  covering the taxa of 
Southern Thailand, Malaysia and Indonesia. Until 
then the situating was generally accepted as follows:
•	 “Naja naja kaouthia”: Thailand and Northern 

Malaysia
•	 ”Naja naja sputatrix”: In the main Southern 

part of Malaysia, Java, and the islands on the 
east  of Java.

•	 “Naja naja sumatrana”: Endemic to Sumatra.
Sympatry is described between “Naja naja kaouthia” 
and “Naja naja sputatrix”. Apart from that Klemmer 
(1963) described the specimens from Borneo as 
“Naja naja miolepis”. The results of the research 
(based on morphology) show three taxa within the 
area and not four. Nothing changes when it comes 
to the distribution area of “Naja naja kaouthia”. 
A second taxon inhabits the main southern part 
of Malaysia, Sumatra and Borneo and shows the 
same sympatry with “Naja naja kaouthia”. The 
third one inhabits Java and the islands east of Java. 
Considering the fact that Sumatra is much closer to 
the mainland of Malaysia then Java is, this all makes 
a lot of sense. However at this point the authors 
refrained from proposing any definitive changes in 
nomenclature because of the fact that they find it 
inappropriate to do this while the relationship with 
surrounding taxa has not yet been investigated. 
Nevertheless some in insight is already provided. 
Because of sympatry between the first two taxa 
these taxa are distinct at species level. The relation-
ship between the first taxon, “Naja naja kaouthia” 
and “Naja naja naja” (not covered in this research) 
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in India and surrounding countries is not clear. 
Therefore nothing at all is being said about the first 
taxon. The second taxon is already (for the time 
being) referred to as Naja sumatrana because “Naja 
naja sumatrana” is the oldest available name for this 
taxon. The third form is being referred to as Naja 
sputatrix. Species level seems to be the best option 
in this case also because the difference between this 
taxon and the first two have shown to be about just 
as large as the difference between the first two taxa. 
However it is mentioned that if there are any inter-
mediate populations between Naja sputatrix and 
Naja sumatrana that the last has to be considered to 
be a subspecies of the first.

Developments in 1990
In 1990 a new paper came out from Wüster & 
Thorpe in a symposium volume of the Koenig 
museum in Bonn. It covers the species of the genus 
Naja from the Philippines. The taxonomy in this 
area had already been pretty stable for a long time. 
The only question remaining was whether the taxa 
had to be raised to species level. The following 
names we’re generally used at the time:
•	 ”Naja naja miolepis”
•	 ”Naja naja samarensis”
•	 ”Naja naja philippinensis”
The results (again morphological research) are 
pretty clear. ”Naja naja samarensis” and ”Naja naja 
philippinensis” are two clearly distinct taxa in com-
parison to surrounding species. However it seems 
best not to propose any changes in nomenclature 
until the entire Asiatic Naja complex has been 
researched. The taxon “Naja naja miolepis” seems to 
present something of a problem. The populations 
on Borneo which used to be placed under the same 
name had already been named Naja sumatrana one 
year before but the populations on Palawan show 
some morphological differences. More research 
needs to be done before any certainty can be given 
about this taxon but until so far it is referred to as 
Naja sumatrana.

Developments in 1991
In 1991 a paper came out from Wüster & Thorpe 
in the journal Experientia. Morphological analyses 
have been done on approximately 700 preserved 
specimens, covering the whole Asiatic cobra com-
plex. Because now there was a bigger picture and 

there was certainty that no species could have been 
mixed eight taxa we’re finally regarded as separate 
species: Naja naja, Naja oxiana, Naja kaouthia, Naja 
atra, Naja sumatrana, Naja sputatrix, Naja samarensis 
and Naja philippinensis.

Developments in 1992
In 1992 a paper from Wüster & Thorpe was 
published in Herpetologica. This article brings an 
extra look into the cobra of India and central Asia. 
Reason for this article is to bring a better view in the 
distribution of the three species which live in India 
(Naja kaouthia, Naja naja and Naja oxiana) and sup-
port the paper which was published shortly before 
in Experientia. This complex is pretty complicated 
because of overlapping distribution areas as well as 
similarities in physical appearances.

Developments in 1994
In 1994 again a paper from Wüster & Thorpe 
was published in Experientia. In the past there was 
uncertainty about the spitting cobras of Thailand 
because differences in appearance within the group 
itself and in comparison with Naja atra from China 
and Naja kaouthia with which this species lives sym-
patric in large parts of Thailand.
Differences between DNA samples (CO1 gene) 
prove that the spitting cobras of Thailand belong 
to another species,  which yet has to be given a 
name. This is the first case of DNA research within 
the genus Naja in Asia. The oldest available name 
for this species is Naja siamensis. And so a ninth 
species is described. Within this taxon itself there 
also is a lot of variation in the physical appearance. 
However the DNA sequence data show no evidence 
of a separate evolutionary history. The recognition 
of subspecies (such as “Naja siamensis isanensis”) is 
therefore concluded to be inappropriate.

Developments in 1995
In 1995 a paper came out in the Journal of 
Evolutionary Biology (Wüster et al.). An over-
view is provided considering the systematics of the 
snakes of the genus Naja in Indo-China, including 
the Andaman Islands.
The systematics have been analysed on the hand of 
both the analyses of morphological characters and 
the analyses of mitochondrial DNA material. Many 
taxa from this region had already been researched 
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before but based on much fewer specimens. Also 
not all of them had been analysed based on DNA 
material. Apart form that two taxa within the group 
Naja kaouthia required additional attention. First 
of all there we’re doubts about the status of “Naja 
kaouthia suphanensis” from Central Thailand and 
second of all about the population on the Andaman 
Islands which had been described in the past as 
“Naja tripudans var. sagittifera”. All samples were 
placed in 29 OTU’s resembling five groups : Naja 
kaouthia, Naja atra, “Naja kaouthia suphanensis”, 
Naja siamensis and the population on the Andaman 
Islands. The analyses of morphological characters 
showed that out of this 29 OTU’s, four clearly dif-
ferentiated groups come forward. The first three 
are Naja kaouthia, Naja atra and Naja siamensis. The 
fourth group is the population from the Andaman 
Islands. The DNA research shows the same results. 
The analyses of both morphological characters and 
mitochondrial DNA material show no differentia-
tion between specimens of “Naja kaouthia suphanen-
sis” from Thailand and typical Naja kaouthia.
N. k. suphanensis is therefore synonymised with Naja 
kaouthia. The authors also state that the differentia-
tion between typical Naja kaouthia and the popula-
tion from the Andaman islands shows that the 
population from the Andaman islands is on another 
evolutionary track and should therefore have the 
rank of a full species: Naja sagittifera.

Developments in 1996
In 1996 a paper from Wolfgang Wüster was pub-
lished in The Snake. In this paper the possibility of 
the presence of populations of  any species of Naja 
on Sulawesi is considered. Part of the reason for this 
research is that the presence of cobras on this island 
could make a difference when it comes to the status 
of surrounding species. The only reliable sighting of 
a cobra on Sulawesi has been recorded by Kopstein 
in 1936. He recorded it as “Naja naja sputatrix” and 
based on his article some authors have described 
this species as occurring on Sulawesi. Wüster has 
done some research on the specimen which was 
recorded by Kopstein. 
Analyses of morphological characters of this speci-
men and all available specimens of Naja sumat-
rana en Naja sputatrix showed that the cobra from 

Sulawesi is clearly referable to Naja sputatrix from 
Java. Probably somewhere an error has occurred 
and the specimen has mistakenly been labelled as 
coming from Sulawesi while it was actually from 
Java. However nothing is certain so until any other 
records come out the presence of cobra’s on Sulawesi 
is considered to be possible but unproven.

Developments in 1997
In 1997 a paper came out in the Journal of Zoology 
(Wüster et al.). It’s a second article dealing 
with the status of Naja siamensis. At the time two 
names we’re going around, Naja siamensis and Naja 
naja isanensis, and there was no physical holotype. 
Therefore Naja siamensis is redescribed based on a 
neotype. Besides that more information came out 
about the distribution of this species and the geo-
graphical variety within this species.
Analysis of morphological characters revealed rela-
tively clear differences which can be linked to geog-
raphy. However former research (Changes in 1995) 
had already revealed that based on DNA technology 
it’s unlikely that this differentiation is based on a 
separate evolutionary history. Therefore it’s consid-
ered to be inappropriate to recognize any subspecies 
of Naja siamensis.

Developments in the year 2000
In the year 2000 a paper came out from Slowinski 
& Wüster in Herpetologica. A completely new spe-
cies of Naja from central Myanmar was described.  
Before that the only species of Naja which was 
known to live in Myanmar was Naja kaouthia. A 
clear difference between this new species and Naja 
kaouthia is that the new species has adapted fangs 
which enables it to “spit” venom. Specimens of 
this new species have been compared to speci-
mens of Naja atra, Naja kaouthia and Naja siamensis 
using both the analysis of morphological characters 
and the analysis of DNA material. Two species of 
African cobras were used as an outgroup. The evi-
dence shows that this taxon is indeed a new species 
which is most closely related to Naja siamensis. It is 
described based on one holotype and five paratypes 
and named Naja mandalayensis.
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Het Centrale gebergte van de Andes in Colombia staat bekend om de hoge inheemse bio-
diversiteit van amfibieën. Een paar jaar geleden zijn in deze regio, vlakbij de plaats Falan, 

twee nieuwe pijlgifkikkers ontdekt (Ranitomeya tolimense en R. dorisswanonae). De kikkers 
leven in een van de laatste restanten van bossen die hier ooit waren. Helaas stond dit bos 
ook op de nominatie om een plantage te worden, aangezien de eigenaar van plan was zijn 
land te verkopen. Dankzij ProAves kon, met steun van Dendrobatidae Nederland, IUCN 
en Conservation International, het gebied aangekocht worden. Daarmee was de oprich-
ting van het reservaat voor amfibieën een feit. Natuurlijk profiteren hiervan ook andere 

dieren nu de dreiging van de houtkap weggenomen is.
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Plannen werden gemaakt voor de verbetering van 
de infrastructuur en voor herbebossing van het 
park. In dit artikel gaan we in op wat na één jaar 
al is bereikt.

Het reservaat ligt in het westelijk gedeelte 
van het Centrale Gebergte (Cordillera 
Central) in de Vereda El Llano, vlakbij 

het plaatsje Falan. Dit is ten noorden van Ibagué, 
de hoofdstad van de provincie Tolima, tussen 
Bogotá en Medellin. Het gebied is bergachtig met 
veel landbouw. Daar de grond uiterst geschikt is 
om koffie te verbouwen, wordt dit hier dan ook 
zeer veel gedaan. Ondanks dat het niet dichtbe-
volkt is, zijn er overal wel nederzettingen, veelal 
boerderijen. De regio was vroeger bedekt met bos-
sen. Nu is bijna alles veranderd in plantages, met 
soms nog kleine stukjes bos ertussen. Het enige 
stuk bos van enige omvang was privé bezit en 
was te koop. Nadat een van de auteurs van publi-

catie van de Ranitomeya tolimense om hulp 
had gevraagd om dit gebied te conserve-

ren, zijn Dendrobatidae Nederland, 
ProAves, IUCN en 

Conservation International er in geslaagd om 
hier een reservaat te stichten voor het behoud 
van de twee pijlgifkikkersoorten. Het reservaat 
was in eerste instantie ongeveer 6.300m2, maar 
dankzij een aantal donaties kon meer land worden 
gekocht. Zo konden sommige delen van het bos 
op de bergruggen met elkaar verbonden worden. 
Omdat het gebied voorheen agrarisch gebruikt 
werd, bestaat het reservaat niet alleen uit bos. In 
het midden van het reservaat is een groot weiland 
waar koeien kunnen grazen.
Een hoop werk was nodig om de infrastructuur te 
verbeteren van het reservaat en om de toegangs-
weg naar het reservaat op te knappen. Er is ook 

behoefte aan een onderzoekscentrum en aan 
faciliteiten om de onderzoekers en 

bezoekers te kunnen ontvan-
gen.
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ProAves ondernam ook andere activiteiten die 
noodzakelijk zijn voor het reservaat:
•	 Constante waakzaamheid om jagen te voor-

komen. In Colombia is de afname van dieren 
in een populatie voor een groot deel te wijten 
aan bejaging.

•	 Constante waakzaamheid om te voorkomen 
dat vee van omliggende boerderijen het reser-
vaat in kunnen komen.

•	 De constructie van een goede omheining rond 
het reservaat.

•	 Het versterken van de relaties met de 
School Vereda el Llano en de School van de 
Corregimiento de Frias door milieuprojecten 
te laten zien.

•	 Het plaatsen van markeringen met informatie 
langs de paden in het reservaat.

Om te kunnen beginnen in het reservaat was het 
eerst noodzakelijk om de weg in het reservaat te 
verbeteren. Deze was onder invloed van slechte 
drainage in een zeer slechte conditie gekomen. Zo 
erg zelfs dat het op een gegeven moment  niet meer 
mogelijk was om met een auto naar de boerderij 
te komen. Dankzij de hulp van de gemeente van 
Falan, die met speciale machines en werktuigen 
te hulp kwam om de weg te egaliseren, werd de 
weg weer begaanbaar gemaakt. De kleine beek die 
de weg kruiste veroorzaakte veel erosie in de weg 
en hiervoor is nu een duiker geplaatst, zodat het 
water zonder problemen verder kan stromen. Nu 
het reservaat een betere toegang heeft, kunnen 
materialen voor de verbouwing van de boerderij 
aangevoerd worden. Om dit alles te managen heeft 
ProAves iemand aangenomen naast de boswachter, 
waarvan DN het salaris betaalt.

Ranitomeya dorisswanonae
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Nymphargus rosada
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De persoon is de robuuste ecoloog Oscar 
Gallego uit Falan. Hij wordt verantwoordelijk 
voor alle werkzaamheden, waaronder ook de zorg 
voor de boomkwekerij valt. De boomkwekerij zal 
de bomen moeten gaan leveren voor de herbebos-
sing van de kale delen van het reservaat. Naast 
andere taken zal hij ook supervisie houden op de 
boswachter in zijn werk. De boomkwekerij is gesi-
tueerd aan de overkant van de weg bij de boerderij 
en heeft zes bedden van 10 bij 1 meter. Hier zullen 
zakjes met grond en zaden geplaatst worden om te 
ontkiemen, totdat de planten groot genoeg zijn om 
overgeplant te worden in het reservaat op de lege 
plekken. De zaden zullen in het reservaat zelf ver-
zameld worden om er zeker van te zijn dat dezelfde 
soorten bomen voor herbebossing gebruikt wor-
den. De werktuigen van de gemeente Falan die 
gebruikt waren voor het egaliseren van de weg, zijn 
ook gebruikt om een egaal terras aan te leggen waar 
de boomkwekerij moest komen. De boomkwekerij 

is overdekt met donker gaas om de noodzakelijk 
schaduw te kunnen leveren voor de jonge plantjes. 
Om de grenzen van het reservaat goed te kunnen 
aangeven, zijn paaltjes gemaakt met daarop het 
logo van ProAves. Overal langs de grenzen van 
het reservaat zijn deze markeringen geplaatst. De 
bedoeling hiervan is dat onbevoegden niet het 
reservaat zullen betreden. Naast de paaltjes zullen 
borden geplaatst worden op verschillende strategi-
sche punten, zoals het bord wat al direct geplaatst 
was bij de opening van het reservaat. Het hekwerk 
rond het reservaat is ook onder handen genomen 
om koeien van aangrenzende weilanden te belet-
ten het bos in te gaan. In het bos is nu ongeveer 
60% van de geplande paden aangelegd. Deze paden 
maken het voor de onderzoekers een stuk mak-
kelijker om hun werk te kunnen doen en ze zijn 
nodig om de bezoekers van het reservaat te kunnen 
rondleiden.
De oude boerderij was door de jaren heen niet 

Megascops choliba



Lacerta 68 (2010) nummer 1-2 35

meer onderhouden door de oude eigenaar en het 
was meer dan nodig dat de wanden, vloer en kozij-
nen opgeknapt werden. De situatie was zodanig dat 
het betreden al bijna gevaarlijk was. De sanitaire 
voorzieningen waren helemaal in een erbarmelijke 
staat en zijn opnieuw aangelegd samen met de aan-
leg van een septic tank. De keuken is ondanks al 
veel verbeteringen nog niet optimaal en hier moet 

nog werk worden verzet. Naast andere zaken in en 
rondom de boerderij, is het gebouw nu zodanig dat 
het al kan functioneren als onderzoekcentrum en 
dat bezoekers ontvangen kunnen worden.

De belangrijkste doelstelling van het reservaat is 
het veilig stellen van het habitat van Ranitomeya 
tolimense en Ranitomeya dorisswanonae. Het 
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reservaat is natuurlijk ook voor tal van andere 
dieren belangrijk. Vier soorten glaskikkers wor-
den in het reservaat gevonden en deze worden 
genoemd op rode lijst van de IUCN. Deze soor-
ten zijn Nymphargus rosada, Cochranella susata-
mai, Cochranella punctulata en Centrolene gecki-
odeum. Daarnaast leven er ook andere soorten 
amfibieën zoals Bolitoglossa lozanoi, Bolitoglossa 
ramosi, Pristimantis fallax, Pristimantis penelo-
pus, Craugastor raniformis, een onbekende soort 
Hyloxalus, twee vogels van de rode lijst van IUCN,  
de Goudkopstruikgors (Atlapetes flaviceps) en de 
Witrugbaardvogel (Capito hypoleucus), de ‘extinc-
tus’ ondersoort. Enkele soorten tangara’s zoals 
de Goudtangara (Tangara arthus) en de Okerkap 
tangara (Tangara gyrola) zijn ook makkelijk te 
observeren in het struikgewas, samen met de hele 

mooie Haaksnavelkolibrie (Eutoxeres aguila). 
Het is verbazingwekkend dat er in zo’n relatief 
klein gebied ongeveer 150 verschillende soorten 
vogels voorkomen. Drie daarvan staan als bedreigd 
gekwalificeerd volgens de rode lijst van IUCN. 

Om het reservaat tot een succes te maken is het 
belangrijk, dat de lokale mensen in de buurt van 
het reservaat en in de regio zich bewust worden van 
het belang van het reservaat. En natuurlijk moeten 
zij trots worden op deze schat in hun nabijheid. 
Om dit te bereiken zullen scholingsprogramma’s 
ontwikkeld moeten worden en moeten de relaties 
met de lokale bevolking worden geïntensiveerd. 
Om het omliggende land ook verstandig te kun-
nen gebruiken zullen programma’s voor duurzame 
ontwikkeling aan de lokale bevolking aangereikt 

 Werk in uitvoering:
1 Landschap met afras-

tering
2 Trap in pad
3 Kweekgoed
4 Kwekerij
5 Bruggetje
6 Het zwaardere werk

 De kikker waar het 
allemaal om begonnen is 
en waarnaar het reservaat 
vernoemd is: Ranitomeya 
tolimense
 Bolitoglossa ramosi
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Summary
Reserva Ranita Dorada, a year later
An update is given on the Reserva Ranita 
Dorada in Colombia. This natural reser-
ve was founded in 2008, with the help of 
Dendrobatidae Nederland, ProAves, IUCN 
and Conservation International, to protect in 
particular the frogs Ranitomeya tolimense and 
Ranitomeya dorisswanonae.
The infrastructure of the reserve is improved, 
the fence is repaired and part of the trails is 
constructed. Educational activities have to be 
started to create awareness of the local popula-
tion for the importance of this project.

moeten worden. Op deze manier kunnen zij leren 
op een andere manier landbouw te bedrijven met 
minder negatieve gevolgen voor het milieu.
In een jaar tijd is er al veel werk verzet en ik ben er 
van overtuigd dat dit prachtige park nog mooier en 
groter gaat worden.

Mocht u zelf direct steun willen betuigen aan dit 
park, dan kunt u geld overmaken via:

Account name: ProAves Foundation
Name of bank: Barclays Bank
Address of Bank: Cambridge
BIC/Swift code: BARCGB22
IBAN number: GB19 BARC 2017 2290 9067 78

onder vermelding van: Donation for the amphibian 
reserve Ranita Dorada in Colombia of ProAves.
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Reptielenliefhebbers die naar de tropen 
op vakantie gaan bezoeken bij voorkeur 

natuurlijk een bestemming waar veel 
reptielen en amfibieën te vinden zijn. 

Bekende en (terecht) geliefde landen zijn 
onder andere Costa Rica, Maleisië en 

Brazilië. Aan India wordt 
meestal niet gedacht.
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Dit komt waarschijnlijk doordat het land meer 
bekendheid geniet om zijn rijke cultuur dan om 
de mooie natuur. Met het enorme aantal mensen 
in India, ruim één miljard, lijkt het er dan ook op 
dat er helemaal geen ruimte meer is voor natuur en 
reptielen. Toch zijn er veel interessante soorten te 
vinden. Wat volgens mij ook meespeelt is de onbe-
kendheid van de meeste soorten Indiase reptielen. 
Al vele tientallen jaren verbiedt India met succes 
de export van alle wilde dieren en daardoor zijn de 
typische reptielen- en amfibieënsoorten bijna niet 
bekend uit de terrariumhobby of dierentuinen. In 
boeken en tijdschriften is dan ook erg weinig over 
ze te vinden. Van de slangensoorten zijn eigenlijk 
alleen de Helena-rattenslang (Coelognathus helena) 
en de lichte tijgerpython (Python molurus molurus) 
geregeld in de hobby te vinden, het gaat hier dan 
ook om diersoorten die al vele generaties in gevan-
genschap zijn.

Madras Crocodile Bank Trust
Tijdens de eerste drie weken van juli 2009 bezoch-
ten mijn vriendin en ik India. We bezochten eerst 
de Madras Crocodile Bank Trust (MCBT). Dit kro-
kodillenpark is in 1976 opgericht door Romulus 
Whitaker, in eerste instantie als kweekstation 
voor de in India voorkomende moeraskrokodil 
(Crocodylus palustris), maar ook als ‘genenbank’ 
voor alle andere krokodillensoorten ter wereld. 

We verbleven vijf dagen in een hutje op het terrein 
van de krokodillenbank. We hebben hier namelijk 
goede contacten mee doordat we actief zijn als 
fondsenwervers voor de GCA (zie kader). Het hele 
terrein staat vol met allerlei bomen en struiken. 
Rondom het park is eigenlijk alles kaal, de bomen 
zijn dan ook allemaal door Romulus aangeplant 
toen hij met het park is begonnen. Er zijn een 
groot aantal krokodillensoorten te bewonderen, 
daarnaast ook een aantal soorten schildpadden, 
hagedissen en slangen. 

De soorten verzorgde dieren MCBT
De moeraskrokodil (Crocodylus palustris) is de 
meest aanwezige soort, meer dan 2000 exempla-
ren. In eerste instantie is MCBT met deze soort 
goed gaan kweken om de uitgedunde bestanden in 
de natuur aan te vullen. Deze dieren mogen door 
de huidige strenge wetgeving in India niet (meer) 
worden uitgezet en ook niet geslacht voor de huid 
en het vlees. Ze zitten dus voor de rest van hun 
leven hier in het park, iets waar de beheerders niet 
erg blij mee zijn. Er zijn ook een aantal volwassen 
Ganges-gavialen (Gavialis gangeticus) te zien en 
een groot aantal jongen. Op het moment van ons 
bezoek waren er tussen de 80 en 90 jonge gavialen. 
Deze zullen later worden afgegeven aan geïnteres-
seerde dierentuinen en parken. Naar deze heel bij-
zondere krokodillensoort is nog wel internationale 

Gharial Conservation Alliance (GCA)
De Ganges gaviaal (Gavialis gangeticus) uit 
India is een van de meest bedreigde reptie-
len. Vervuiling, visserij, stroperij en een myste-
rieuze ziekte hebben deze bijzondere krokodil-
lensoort op het randje van uitsterven gebracht. 
De Gharial Conservation Alliance probeert dit 
te voorkomen, en heeft uw steun en geld hierbij 
hard nodig! U kunt hiervoor contact op nemen 
met de auteur van dit artikel. Deze actieve 
organisatie werkt heel praktijkgericht en is een 
initatief van Romulus Whitaker, bekend van 
zijn prachtige documentaires op o.a. NGC en 
Discovery Channel.

Titelpagina’s: De Chambal rivier, hier bevind zich 
de beste en een van de laatste plekken waar de 
Ganges-gaviaal (Gavialis gangeticus) nog in het wild 
gevonden kan worden.

Boven: Er zijn meer dan 2000 moeraskrokodillen 
(Crocodylus palustris) in de Madras Crocodile Bank 
Trust
Onder: Jonge Ganges-gavialen (Gavialis gangeticus), 
geboren in de Madras Crocodile Bank Trust
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vraag. Uitzetten in de natuur is ook een optie, maar 
de wetgeving maakt dit weer lastig. Verder zijn er 
groepjes te zien van diverse soorten andere kroko-
dillen, waarvan er een aantal uit Nederland komen: 
de Jacare-kaaimannen (Caiman yacare) uit de die-
rentuin in Arnhem, Burgers zoo, en de pantserkro-
kodillen (Mecistops cataphractus) uit Dierenpark 
Emmen. De dwergkaaimannen (Paleosuchus palpe-
brosus) komen uit Denemarken en de Australische 
zoetwaterkrokodillen (Crocodylus johnsoni) uit 
Frankfurt in Duitsland. Er zijn ook een groot aan-
tal brilkaaimannen (Caiman crocodylus) in MCBT 
te zien, de eieren worden vernietigd om niet teveel 
van deze dieren te krijgen. Naast deze en nog 
andere krokodillensoorten zijn er ook slangen te 
zien zoals koningscobra’s (Ophiohagus hannah) en 
netpythons (Python reticulatus), en er is onlangs 
een groepje kaaimanteju’s (Dracaena guianensis) 
aan de collectie toegevoegd. Er is ook een kweek-
station van zeldzame schildpadsoorten, de suc-
cessen oogsten wereldwijd bewondering. Later 
hierover meer.

Andere soorten op het terrein van MCBT 
en in de omgeving
Op het terrein leven ook reptielen en amfibieën 
in het wild. Zo zagen we gekko’s (Hemidactylus 
frenatus en H. flaviviridis), boomagamen (Calotes 
versicolor), boomkikkers (Polypedates maculatus), 
Zwartnerfpadden (Duttaphrynus melanostictus) en 
mooie smalbekkikkers (Ramanella variegata). 
In de omgeving hebben we ook een ochtend naar 
reptielen gezocht. We kwamen weer boomagamen 
(C. versicolor) tegen, een grondbewonende agaam 
(Sitana ponticeriana), een paar skinken (soort-
naam niet met zekerheid te geven), een groot 
aantal kikkers (Euplyctis hexadactylus en Euplyctis 
cyanophlyctis) en twee slangen: een boomsnuf-
felaar (Ahaetulla nasuta) en een Bronsrugslang 
(Dendrelaphis tristis). Ons werd verteld dat beide 
soorten slangen algemeen in het gebied voorko-
men. We vonden ook een dode weekschildpad 
(Lissemys punctata).

Een volwassen mannelijke Ganges-gaviaal (Gavialis gangeticus) in de Madras Crocodile Bank Trust
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Irula Snake-Catchers Industrial 
Cooperative Society
Aan de MCBT is een project verbonden van 
de Irula’s, de Irula Snake-Catchers Industrial 
Cooperative Society (ISCICS). Deze stam, de 
Irula’s dus, leeft al eeuwenlang van de slangenjacht, 
voor de huid, het gif en voor de traditionele genees-
kunst. Door de bescherming van de slangen en de 
uitgedunde bestanden leek voor deze mensen hun 
middel van bestaan ten einde te komen. Romulus 
Whitaker heeft toen deze foundation opgericht, 
zodat deze stam toch door kan gaan met hun tradi-

tie en de slangenpopulatie (weinig) te lijden heeft. 
De stam (en dan ook alleen officiële leden van de 
stam!) mag slangen vangen, maar dan uitsluitend 
vier soorten gifslangen: Zaagrugadder (Echis cari-
natus), Indiase cobra (Naja naja), Russel’s adders 
(Daboia russelii) en Indiase kraits (Bungarus caeru-
leus). De slangen worden gevangen, en bewaard in 
stenen kruiken. Daarna wordt elke week gif getapt 
(melken). Het gif wordt verkocht om er antiserum 
van te maken. Antiserum is hard nodig in India, 
aangezien er elk jaar nog vele doden vallen door 
gifbeten. Het exacte aantal is niet bekend, maar 

Een pantserkrokodil (Mecistops cataphractus) geboren in Dierenpark Emmen in de Madras crocodile Bank Trust
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 Een doodgereden woestijnvaraan (Varanus griseus)
 Een boomagaam (Calotus versicolor) in de omgeving van Chennai/Madras
 Een bronsrugslang (Dendrelaphis tristis) in de omgeving van Chennai/Madras
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het wordt vermoed dat het zo rond de 50.000 ligt, 
heel erg veel dus. Na het melken krijgt de slang 
een knipje in een buikschub. Na vier knipjes, dus 
na vier weken, wordt de slang teruggezet in de 
natuur. Elke nieuwe slang die wordt gevangen 
wordt gecontroleerd op knipjes, en alleen niet 
geknipte slangen gaan naar het station. Aangezien 
het ongeveer twee jaar duurt voordat de knipjes 
helemaal verdwenen zijn, is het dus altijd een slang 
die nog nooit eerder is gevangen, of anders op zijn 
minst twee jaar geleden. Op deze manier kunnen 
de Irula’s hun traditionele levenswijze voortzetten 
en blijft de slangenpopulatie in stand. We kregen 
het idee dat het systeem goed werkt en de controle 
daarop ook goed en efficiënt is. 

Op slangenjacht met de Irula’s
We hebben de melkerij bezocht en we zijn een 
ochtend mee geweest met een tweetal Irula’s om 
te zien hoe het vangen in het werk gaat. Om zes 
uur ’s ochtends gingen we op pad, om de hitte van 

de dag voor te zijn. De slangen werden gezocht 
tussen de rijstvelden. Zo nu en dan zijn er kleine 
stukken land die wat hoger liggen en die vol staan 
met bomen en bosjes, dat zijn de plekken waar de 
slangen zich bevinden. De Irula’s kijken of ze een 
gaatje in de grond zien en zien aan de minieme 
sporen ervoor of er een slang in het gat kan zitten. 
Daarna hakken ze het gat helemaal open met bij-
len en messen. Dat kan wel een half uur of langer 
duren, de grond is namelijk erg hard. We vonden 
al snel een gat en de mannen gingen bezig. Na een 
klein uur zagen we de slang zitten, het was een rat-
tenslang (Ptyas mucosa). Deze soort is algemeen, 
maar voor de Irula’s waardeloos. Ze mogen ze niet 
vangen, eigenlijk zelfs niet eens aanraken. Aan zo’n 
gat kunnen ze wel zien of er wel of niet een slang 
in woont, maar om welke soort het gaat is niet te 
zien. Zo gingen we verder met zoeken en vonden 
nog een tweede rattenslang. Ook kwamen we weer 
een boomsnuffelaar (Ahaetulla nasuta) tegen, niet 
in de grond maar in een bosje natuurlijk. In de 

Een rattenslang (Ptyas mucosa) in de omgeving van Chennai/Madras.
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enorm grote waterputten die her en der tussen 
de rijstvelden staan bleken ook slangen te zitten. 
Zo zagen we de waterslang (Natrix piscator) en 
de Olijfrugwaterslang (Atretium schistosum) in de 
diepte zitten. Naar deze waterslangen keken de 
Irula’s totaal niet om, ze waren echt alleen uit 
op de gifslangen. Een derde gat werd uitgehakt 
en daar vonden we een prachtige Indiase cobra 
(Naja naja). Het dier konden we van alle kanten 
op de foto zetten, een van Irula-mannen hield 
hem hiervoor vast aan de staart. De cobra werd 
niet meegenomen, er waren al voldoende cobra’s 
in het station op dat moment. Tijdens deze tocht 
zagen we ook weer skinken (Lygosoma punctata)
en boomagamen. 

Slangenpark in Madras
In Madras zelf hebben we het slangenpark bezocht,  
een grote collectie van veel soorten slangen uit 
India en daarnaast een aantal soorten krokodil-
len en hagedissen. De drie soorten zeeslangen in 
het park waren mijns inziens het meest bijzonder, 

aangezien deze maar zeer sporadisch in gevangen-
schap worden gehouden en tentoongesteld.

Agumbe Rainforest Research Station
Na Madras/Chennai zijn we naar Agumbe 
Rainforest Research Station (ARRS) in Karnataka 
gegaan. Dit station is ook opgericht door Romulus 
Whitaker, voornamelijk om de koningscobra te 
beschermen en te onderzoeken. Dit is zijn favo-
riete slangensoort en hij maakte al enige keren 
documentaires over deze imponerende soort. Deze 
zijn te zien op onder andere National Geographic 
Channel. De nieuwste ”Secrets of the Kingcobra” 
gaat ook over dit onderzoeksstation. Het ligt in 
de Western Ghats, een van de achttien gebieden 
wereldwijd die zijn aangewezen door de IUCN als 
biodiversiteit hotspot. Het regent er erg veel, zo’n 
8 tot 11 meter per jaar. Vergelijk met Nederland: 
hier regent het zo’n 70 cm per jaar. Heel wat 
minder dus, terwijl veel mensen zeggen dat het in 
Nederland altijd regent. 
Wij waren hier vijf dagen, en het heeft deze vijf 

Een boomsnuffelaar (Ahaetulla nasuta) in het Agumbe regenwoud



dagen continue, 24 uur per dag, geregend. Soms 
een beetje motregen, soms een stortbui, maar geen 
enkel moment helemaal droog. Het mooie huisje 
dat we tot onze beschikking hadden had ook een 
houtkachel. Niet om te verwarmen (het is er warm 
genoeg) maar om je spullen en kleren te kunnen 
drogen. De omgeving is erg mooi, een prach-
tig groen regenwoud met moerasachtige stukken. 
Natuurlijk is zo’n omgeving ideaal voor kikkers en 
we zagen er dan ook erg veel in heel veel soorten. 
Overdag waren ze al makkelijk te vinden, maar ’s 
nachts leek het wel of er op elke vierkante meter 
een of twee zaten. Ik heb niet alle soorten op naam 
kunnen brengen, ik zal hier alleen die noemen 
waarvan ik zeker ben van de juiste determinatie. 

Gevonden soorten ARRS
Zo zagen we een flink aantal vliegende kikkers 
Rhacophorus malabaricus. Ze lijken veel op de 
veel bekendere vliegende kikker van Zuidoost 
Azië (Rhacophorus reinwardtii). Zoals al in het 
begin van dit artikel gezegd zijn dit soort tegen-
hangers uit India zo goed als onbekend. Het zijn 
grote en mooie boomkikkers die schuimnesten 
bouwen. Een boomkikker die nog groter wordt 
is de Polypedates pseudocruciger, hiervan kon ik 
vier dieren vinden. Andere boomkikkertjes die 
ik kon thuisbrengen waren Philautus neelanethrus 
en Philautus pulcherrimus. Op de grond liepen en 
zaten veel Zwartnerfpadden (Duttaphrynus mela-
nostictus). De mannen worden in de voortplan-
tingstijd helemaal geel, veel mooier dan het kleed 
dat ze anders hebben. Ook de Ossekikker (Kaloula 
taprobanica) van India komt er veel voor, ze zijn 
een stuk kleiner dan zijn bekende neef uit Zuidoost 
Azië, Kaloula pulchra. Rana-achtige kikkers zagen 
we ook veel, zoals een paar heel grote Tijgerkikkers 
(Hoplobatrachus tigerinus). Deze worden hoog 
gewaardeerd als consumptiedier. De meest voor-
komende was echter de Gouden kikker (Silvirana 
aurantiaca). We zagen ook diverse keren de mooie 
Malabarkikker Hydrophylax malabaricus. Deze 
leek mij meer een bewoner te zijn van het oer-
woud, terwijl de gouden kikker meer in het moe-
ras was te vinden. Zowel in het moeras als in het 
oerwoud vonden we meerdere gravende kikkers 
(Tomopterna rufescens en T. breviceps) en veel kik-
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kers van het geslacht Limnonectes (o.a. Limnonectes 
limnocharis). In een poel in het bos zagen we al 
een paar heel grote kikkervissen wegzwemmen, ze 
bleken de larven te zijn van de Tweekleurige kikker 
(Clinotarsus curtipes). Daarvan zagen we later ook 
een paar volwassen dieren op de oerwoudbodem. 
De bijzondere boompadden (Ansonia ornata) die 
in dit gebied voorkomen kon ik helaas niet vinden. 
Hagedissen hebben we hier bijna niet gezien, ik 
had gehoopt op de mooie boomagamen Calotes 
rouxii en Calotes calotes, maar helaas lieten deze 
dieren zich niet zien. Wel weer diverse soorten 
gekko’s en skinken. Slangen komen in het gebied 
wel veel voor, zo zagen we in totaal maar liefst 
elf boomsnuffelaars (Ahaetulla nasuta), en twee 
boomadders (Trimeresurus malabaricus). Deze 
boomadder komt in diverse kleurslagen voor, wij 
vonden de normale/grijze vorm en de groene 

Deze pagina’s: Agumbe regenwoud: vier maanden 
per jaar dagen onafgebroken regen 

 Een boomsnuffelaar (Ahaetulla nasuta) in de 
omgeving van Chennai/Madras
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vorm. Die laatste schijnt een stuk minder vaak voor 
te komen dan de grijze. Een klein zwart slangetje 
schoot snel weg bij het omdraaien van een steen. 
Ik heb het vermoeden dat het een algemeen voor-
komend bloempotslangetje was (Ramphotyphlops 
braminus), maar zeker ben ik daar niet van. De 
grondbewonende adder Hypnale hypnale heb ik 
niet kunnen vinden, ondanks het feit dat ze alge-
meen voorkomen in het gebied. Wel vond ik een 
minder algemene ringslangachtige Amphiesma 
mon  ti cola in het moeras tegenover ons huisje. 
Naast de vele reptielen en amfibieën wemelt het op 
het terrein van ARRS ook van de bloedzuigers, een 
diersoort waar je niet voor naar India gaat.

Onderzoek ARRS naar Koningscobra’s
De mysterieuze Koningscobra (Ophiophagus han-
nah) hebben we in het wild helaas niet kun-
nen vinden. Om zo’n bijzondere, mysterieuze en 
schuwe slang te vinden heb je veel geluk en geduld 
nodig. De soort is in dit gebied dan ook redelijk 
zeldzaam, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Java 
en Sumatra waar deze in veel hogere dichtheden 

voorkomt. Waarom dat zo is, is nog onbekend. We 
zijn wel een dag mee geweest om een koningscobra 
te volgen door middel van een radiozender. De 
slang, een volwassen vrouwtje, is uitgerust met 
een zendertje in haar lichaam en is door middel 
van een apparaat met antenne te volgen tot op 
zo’n 300 meter. Koningscobra’s bewegen eigenlijk 
alleen tussen tien uur ’s ochtends en drie uur ’s 
middags. Om er zeker van te zijn dat het dier niet 
“ontsnapt,” gaan vrijwilligers en/of medewerkers 
van ARRS om 8   uur ’s ochtends naar de plek 
waar het dier de vorige dag is gaan slapen. Dan 
wordt op gepaste afstand de slang gevolgd in haar 
bewegingen die dag. Natuurlijk mag de slang de 
onderzoekers niet zien, want dan zou ze worden 
opgejaagd — wat natuurlijk niet gewenst is en de 
gegevens zou vertroebelen. De slang wordt tot 
circa vijf uur ’s middags gevolgd, dan is het zeker 
dat ze ergens is gaan liggen slapen en rusten. Deze 
plek wordt gemarkeerd en de onderzoekers komen 
daar dan de volgende dag weer naartoe. Zo is over 
een langere periode te volgen wat koningscobra’s 
zoal doen en in hoeveel gebied ze jagen en foe-

 Een Malabarkikker (Hydrophylax malabaricus) op de oerwoudbodem van het regenwoud van Agumbe
 Tijgerkikker (Hoplobatrachus tigerinus), Agumbe

De gouden kikker (Silvirana aurantiaca) is de meest voorkomende kikkersoort in het regenwoud van Agumbe
 (boven) Een Indiase cobra (Naja naja) in de omgeving van Chennai/Madras
 (onder) Een vliegende kikker (Rhacophorus malabaricus) Agumbe
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rageren. Het project gaat een paar jaar lopen. Er 
wordt natuurlijk ook gekeken naar de weersom-
standigheden en andere factoren. Er waren oor-
spronkelijk vier cobra’s in het project, maar één is 
verdwenen, één is doodgegaan en één is opgegeten 
door een andere koningscobra! Het plan is wel om 
weer meer konings cobra ’s in het project mee te 
laten doen. Een paar dagen voordat we in ARRS 
aan kwamen was er een volwassen koningscobra 
gevonden in een dorpje in de buurt, en deze slang 
was naar ARRS gehaald. Het team hoopte op toe-
stemming van het Forest departement om deze 
slang ook van een radiozender te voorzien. De 
bureaucratie in India is erg traag en het zou te lang 
gaan duren om hier op te wachten. Besloten werd 
om haar dan toch maar los te laten. Een geluk voor 
ons, zo konden we zien hoe ze in het regenwoud 
werd vrijgelaten en we konden veel foto’s maken. 
Jammer was wel dat in deze dagen mijn camera het 
zo nu en dan liet afweten, het was overal zo vochtig 

door de voortdurende regen dat er zelfs vocht in de 
camera kwam te zitten. Dit kwam de kwaliteit van 
de foto’s natuurlijk niet ten goede, gelukkig bleef 
de camera wel gewoon functioneren, en kwam er 
geen schimmel in. Dat gebeurt daar namelijk ook 
vrij geregeld.

Rajasthan
Na al deze nattigheid werd het tijd voor een meer 
toeristische trip door het veelbezochte Rajasthan, 
een woestijnstaat die bekend is om de vele prach-
tige tempels en paleizen, niet voor niets een popu-
laire bestemming voor westerse toeristen. Deze 
staat ligt tegen Pakistan aan, en er is dan ook 
veel militaire activiteit te zien. Aangezien er van-
uit Pakistan wel export van reptielen is, zijn de 
soorten die hier voorkomen wel (heel) bekend 
in de terrariumhobby. Vooral in de jaren tachtig 
importeerde bijvoorbeeld Interrep in Den Haag 
grote aantallen reptielen uit dit gedeelte van Azië. 

Een vliegende kikker (Rhacophorus malabaricus) Agumbe
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De ossekikker (Kaloula taprobanica) van India, Agumbe

Een boomkikker (Polypedates maculatus)op het terrein van de Madras Crocodile Bank Trust
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Onder andere luipaardgekko’s (Eublepharis macu-
larius), doornstaartagamen (Uromastyx hardwic-
kii) en zandboa’s (Eryx conicus en E. johnii), maar 
ook Zaagschubadders (Echis carinatus) en dia-
deemslangen (Spalerosophis ssp.). We hadden geen 
goede gelegenheid om naar reptielen te zoeken, en 
zagen dan ook de meeste vanuit de auto op de weg. 
Of ze renden en kropen snel weg (veel hagedissen) 
of ze lagen doodgereden op de weg. Zo vonden we 
dode zandboa’s van beide bovengenoemde soorten 
en een flink aantal dode woestijnvaranen Varanus 
griseus. ’s Nachts hebben we een keer een half uur 
gezocht naar Zaagschubadders (Echis carinatus). 
Romulus Whitaker vertelde ons dat deze soort 
daar in erg grote aantallen, en makkelijk, te vinden 
zou zijn. Toen we door zowel de herders als de mili-
tairen in het gebied werden opgemerkt en werden 
gevolgd hebben we onze zoekactie maar gestaakt. 
Geen adders gevonden dus. Wel zagen we in de 
weinige waterpartijen veel kikkers van de soorten 
Euplyctis hexadactylus, Euplyctis cyanophlyctis en 
Hoplobatrachus tigerinus. Agamen van de soort 
Calotes versicolor zagen we wel weer geregeld, net 
als overal in India dus. Een mannetje met een vuur-
rode kop deed de naam “bloedzuigeragaam” zeker 
eer aan. Dit dier zat ook weer langs de kant van de 
weg. De gekko’s die we hier konden waarnemen 
op tempels en andere gebouwen waren voor het 

grootste deel van de soort Hemidactylus flaviviridis, 
maar ook enkele Hemidactylus leschenaultii. Deze 
laatste dieren zaten vooral in de steden, ook in 
winkels en restaurants. Tijdens een, voor toeristen 
onvermijdelijke, kamelentocht kwamen we door 
een kolonie doornstaartagamen (Uromastyx hard-
wickii). Hoog bovenop de dromedaris zag ik van 
een grote afstand de dieren zitten zonnen, maar 
zodra we maar iets te dichtbij kwamen schoten ze 
snel hun hol in. Ze zijn erg schuw. Foto’s maken 
was dan ook erg lastig, ook omdat ik zo heen en 
weer schommelde natuurlijk. Ik zag er een stuk of 
tien dieren wegschieten, voordat ik uiteindelijk een 
op de foto heb kunnen krijgen.

Gharial Conservation Alliance
Natuurlijk wilde ik ook erg graag gavialen in het 
wild zien. Deze dieren zijn erg zeldzaam en komen 
voornamelijk in afgelegen gebieden voor. Er zijn 
een paar reservaten waar ze wel goed zijn waar 
te nemen (bijvoorbeeld Corbett Tiger Reserve 
en de National Chambal Sanctuary), maar die 
waren allemaal wegens het regenseizoen gesloten. 
Gelukkig konden we terecht in het Field station 
van de Gharial Conservation Alliance. Dit station 
wordt gerund door de zeer gedreven en enthousi-
aste Subir Chowfin, en we waren vier dagen te 
gast. Samen met zijn drie medewerkers houdt hij 

Een kikker van het geslacht Limnonectes, waarschijnlijk een Limnonectes limnocharis. Agumbe
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Een boomadder (Trimeresurus malabaricus).
Deze boomadder komt in diverse kleurslagen voor, boven de normale/grijze vorm. onder de groene vorm.
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een aantal gavialen in de gaten, ook weer door mid-
del van radio-tracking. Er zijn tien dieren voorzien 
van een transponder aan de grote schubben van 
de staart, met een antennesysteem zijn de dieren 
te volgen. Het station ligt anderhalve kilometer 
van de Chambal-river en in dat stuk rivier zit de 
beste populatie gavialen in India. Het zit daar een 
bocht in de rivier die behoorlijk diep is, er zit veel 
vis, er zijn goede stranden om te zonnen en er is 
een steile zandoever om eieren te leggen. Ideaal 
dus voor de Ganges-gaviaal (Gavialis gangeticus). ’s 
Ochtends vroeg tegen half zes liepen we vanuit het 
Fieldstation naar de rivier, we kwamen er rond zes 
uur aan. Ik had gehoopt om minimaal een gaviaal 
te zien, al was het maar eentje die snel wegdook. 
Maar wat zagen we? Er lagen er acht aan de kant 

te zonnen! Dat was heel bijzonder om te zien en 
ik had dat niet verwacht. De gavialen lagen aan 
de ene kant van de rivier, wij zaten aan de andere 
kant. De rivier is hier ongeveer honderd meter 
breed. We bleven een paar uur aan de kant zitten 
en de gavialen gingen na een tijdje zonnen weer 
het water in en er kwamen dan weer andere aan 
de kant. We zagen een groot aantal jonge dieren, 
tot ongeveer twee meter lang. Er waren ook een 
stuk of tien volwassen vrouwen en we zagen een 
grote man, zo’n 4,5 meter lang. Deze laatste had 
een goed ontwikkelde ghara voor zijn snuit (een 
kenmerk voor volwassen en dominante mannelijke 
gavialen) en die was van de grote afstand toch goed 
te zien. Tegen half tien liepen we weer terug naar 
het station, het werd te warm om nog bij de rivier 



te zitten. De temperatuur loopt namelijk overdag 
op tot 45oC! Ook de gavialen gaan dan het water 
in en blijven daar om te hitte te vermijden. Tegen 
vijf uur ’s middags gingen we dan weer terug naar 
de rivier, de gavialen komen dan ook weer uit het 
water. Ook kwamen er vaak waterschildpadden 
op het strand langs de rivier zonnen, zoals de 
grote Ganges-weekschildpad (Nilssonia gangeticus) 
en andere soorten weekschildpadden (Lissemys 
punctata en Chitra indica). We zijn vijf keer naar 
de rivier geweest, Subir en zijn medewerkers doen 
het dus elke dag twee keer. Een zware klus door de 
enorm hoge temperatuur. Overdag lagen we op een 
bedje, omdat de hitte andere activiteiten onmoge-
lijk maakten. 

Turtle Survival Alliance
We hebben s ochtends nog wel een keer het station 
van de Turtle Survival Alliance (TSA) bezocht, 
waar zeldzame schildpadden worden uit gebroed 
en opgekweekt. De eieren worden in de natuur 
verzameld, de jongen blijven in het station tot ze 
twee jaar oud zijn en worden dan losgelaten. Zo 
overleven veel meer jongen dan wanneer ze in de 
natuur uitkomen. Het station is een initiatief van 
MCBT en de TCA. De soorten schildpadden zijn: 
Kachuga kachuga, Batagur baska, Kachuga dhon-
goka en Hardella thurjii.

Een ringslang (Amphiesma monticola) in het Agumbe regenwoud
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Koningscobra (Ophiophagus hannah)
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Een heel schuwe doornstaartagaam (Uromastyx hardwickii)

De Irula Snake-Catchers Industrial Cooperative Society. Vooraan zijn een tweetal Indiase cobra (Naja naja), 
een Russel's adder (Daboia russelii) en een Indiase krait (Bungarus caeruleus) te zien. Achteraan staan de potten 
waarin de slangen vier weken worden bewaard totdat ze weer worden losgelaten in de natuur.
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Verdere waarnemingen en opmerkingen
De laatste dag in deze streek hebben we in een 
hotel in Etawa doorgebracht, om op onze trein 
te wachten. De kamer was “lekker koel,” want de 
airconditioning stond aan: op 32oC! 
Tot slot hebben we nog een paar grote steden 
(Varanasi, Delhi) bezocht, om reptielen te vinden 
natuurlijk minder geschikt. Wat me wel opviel is 
dat bijna elk stadspark wel een gaviaal in een vijver 
heeft zitten, als attractie. We zagen wel weer veel 
gekko’s, wat agamen en een visetende slang (Natrix 
piscator) in een watertje middenin New Delhi.

Conclusie
Als de juiste plekken bezocht worden, is India dus 
een erg interessant land voor de reptielenliefheb-
ber. Natuur en dieren genieten in India een goede 
bescherming. We zagen naast de genoemde reptie-
len- en amfibieënsoorten ook veel soorten vogels 
en antilopen in het wild. Niet alleen in beschermde 
gebieden, maar overal in het land. Producten/sou-

venirs die gemaakt zijn van exotische dieren zag 
ik nooit te koop, in tegenstelling tot veel andere 
landen waar de opgezette krokodilletjes en slan-
genleren tasjes volop worden aangeboden. Een 
keer zag ik bewerkte schildpadschilden te koop, 
met kunstzinnige zilveren stukken/versieringen 
erop. Toen ik de schilden goed bekeek, zag ik dat 
ze allemaal exact hetzelfde waren. Het waren dan 
ook afgietsels van hard kunststof.
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Een grote boomkikker (Polypedates pseudocruciger), Agumbe
Tweekleurige kikker (Clinotarsus curtipes), een soort met enorm grote larven, op de oerwoudbodem van Agumbe.
Een mannelijke boomagaam (Calotes versicolor), deze soort wordt ook wel bloedzuiger-agaam genoemd. 
Rajasthan 
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Summary
Reptiles and amphibians in India
The author visited India in the summer of 2009. 
Many species of reptiles and amphibians can be 
found, that are not well-known to hobbyists. This 
is because India has banned the export of these 
animals.
Several organizations for the conservation of 
nature and several other areas were visited. Here 
and in the surroundings the author looked for rep-
tiles and amphibians. 
Madras Crocodile Bank Trust. This organiza-
tion was founded for the protection of Crocodylus 
palustris, but several other species were kept, such 
as Gavialis gangeticus, Caiman yacare, Mecistops 
cataphractus, Paleosuchus palpebrosus, Crocodylus 
johnsoni, Caiman crocodylus, Ophiohagus han-
nah, Python reticulatus and Dracaena guianensis. 
In the surroundings several species were found, 
like Hemidactylus frenatus, H. flaviviridis, Calotes 
versicolor, Polypedates maculatus, Duttaphrynus 
melanostictus, Ramanella variegata, Sitana pon-
ticeriana, several skinks of undetermined species, 
Euplyctis hexadactylus, Euplyctis cyanophlyctis, 
Ahaetulla nasuta, Dendrelaphis tristis and a dead 
Lissemys punctata.

Irula Snake-Catchers Industrial Cooperative 
Society. This organization was founded to preserve 
the traditional way of living of the Irula tribe as 
good as possible. Members of the tribe are brought 
in action to catch a limited number of venomous 
snake species (Echis carinatus, Naja naja, Daboia 
russelii and Bungarus caeruleus) for the collec-
tion of venom for the antiserum production. A 
snake-hunt was joined and Ptyas mucosa, Ahaetulla 
nasuta, Natrix piscator, Atretium schistosum, Naja 
naja and Lygosoma punctata were seen.
Snake park in Madras. Several snakes from India 
were kept and some other species of reptiles. 
Special was the fact that three species of sea-snake 
were kept.
Agumbe Rainforest Research Station. This 
park was mainly intended for the protection of 
Ophiohagus hannah.  The park is located in an 
area with heavy rainfall and a large number of frog 
species were found, like Rhacophorus malabaricus, 
Polypedates pseudocruciger, Philautus neelanethrus, 
Philautus pulcherrimus, Duttaphrynus melanostic-
tus, Kaloula taprobanica, Hoplobatrachus tigeri-
nus, Silvirana aurantiaca, Hydrophylax malabari-
cus, Tomopterna rufescens, Tomopterna breviceps, 
Limnonectes limnocharis and Clinotarsus curtipes. 
Lizards were seen only occasionally, but several 
snakes were seen, Ahaetulla nasuta, Trimeresurus 
malabaricus, probably Ramphotyphlops braminus 
and Amphiesma monticola.
Rajasthan. A dry and desert-like region. The fol-
lowing animals were seen: Uromastyx hardwickii, 
Eryx conicus, Eryx johnii (roadkills), Varanus griseus 
(road kill) and at the few spots with water the frogs 
Euplyctis hexadactylus, Euplyctis cyanophlyctis and 
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Hoplobatrachus tigerinus. Additionally Calotes ver-
sicolor, Hemidactylus flaviviridis and Hemidactylus 
leschenaultii were seen.
Gharial Conservation Alliance, Chambal River. 
An organization for the protection of Gavialis gan-
geticus. Especially this animal was looked for and 
approximately twenty could be observed in nature 
, but the turtles Nilssonia gangeticus, Lissemys punc-
tata and Chitra indica were seen too.
Turtle Survival Alliance. This organization collects 
and incubates eggs of rare turtles, like Kachuga 
kachuga, Batagur baska, Kachuga dhongoka and 
Hardella thurji. The young animals are released 
two years after hatching.
It is concluded that India is a very interesting coun-
try for people interested in reptiles and amphibians.

Agumbe regenwoud (Agumbe rain forest)
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Hierbij weer een bijdrage uit Costa Rica 

en deze keer in een andere vorm dan jullie 

van ons gewend zijn. Dit artikel gaat over 

Bufo marinus en aangezien hier al heel veel 

over is gepubliceerd willen wij het eens 

anders doen. Onder het motto “beelden 

zeggen meer dan woorden” willen we jul-

lie de ontwikkeling van ei tot volwassen 

exemplaar laten zien. Natuurlijk worden 

de beelden wel voorzien van verklarende 

tekst.

Jan en Ina Tuns 
San Juan de Sierpe ■ Peninsula Osa ■ Costa Rica 

www.jamanasin.nl ■ jamanasin@gmail.com 
Foto’s auteurs

Beschrijving
Dit grootste amfibie in Costa Rica (op de voet 
gevolgd door Leptodactylus pentadactylus) is 90 tot 
175 mm groot (vrouwtjes), waarbij uitzonderin-
gen voorkomen tot 238 mm. Ze kunnen tot wel 1,5 
kg wegen. De mannetjes zijn met 75 tot 145 mm 
aanmerkelijk kleiner.
De rugzijde is relatief glad met hier en daar grote 
en kleine wratten. De kop van deze dieren is breder 
dan lang en de snuit is rond. Ze hebben zeer grote 
gifklieren welke driehoekig van vorm zijn. Ze heb-
ben in verhouding korte armen en benen waarbij 

Linnaeus 1758
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vinger 1 langer is dan vinger 2. De kleur van de 
rugzijde kan variëren, maar heeft hoofdzakelijk 
een bruine kleur met beige vlekken. De buikzijde 
is crème-wit en de iris is bruin van kleur.
De roep van de mannetjes lijkt veel op het motor-
geronk van een tractor in de verte (sommige vin-
den het ook klinken als een mitrailleur). De roep 
duurt meestal 10 tot 20 seconden en de meest 
dominante frequentie is tussen 0.63 en 0.8 kHz 
(Easteal, 1986; Lee, 1996).

Leefgebied
Al het laagland en voorgebergte, speciaal in ver-
stoorde gebieden en rond gebieden met menselijke 
bewoning. In een paar gebieden tot in het laagge-
bergte tot 2.100 meter.

Leefwijze
Bufo marinus is een echt nachtdier en is overdag 
zelden actief. Ze verbergen zich dan onder van alles 
waar ze onder kunnen (planken, rotsen, holen in 
de grond). Zodra het begint te schemeren worden 
ze actief en gaan ze op jacht naar voedsel. Ze eten 

bijna alles wat beweegt en in hun bek past. In tijden 
van voedselschaarste eten ze ook plantaardig mate-
riaal (Zug et al., 1975). De meeste prooien zijn 2 
tot 10 mm lang en op één avond kunnen ze wel 50 
prooidieren verschalken. Anders dan de volwassen 
dieren zijn de jonge dieren wel dagactief.
Van origine is Bufo marinus een bewoner van secun-
dair bos en wordt zelden gezien in bos met een 
goed gesloten bladerdak.
De voortplanting is gedurende het gehele jaar met 
een piek in het regenseizoen (april tot november).

Verspreidingsgebied
Delen van zuidelijk Noord-Amerika, geheel 
Midden-Amerika en grote delen van Zuid-
Amerika. Door de mensheid met succes uitgezet 
in Oost Australië, Taiwan, Samao en veel andere 
eilanden in de zuidelijke en westelijke Pacific.

Tot zover een algemene inleiding en dan willen 
we nu aan de hand van de foto’s de ontwikkeling 
beschrijven en andere nuttige informatie geven.

De amplexus bij Bufo marinus is axillair wat wil zeggen dat de voorpoten van het mannetje vlak achter de 
voorpoten van het vrouwtje zitten tijdens de omklemming.
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Op deze foto is te zien dat de mannetjes niet altijd even kieskeurig zijn als het 
om de voortplanting gaat. Dit mannetje had, na een hevige regenbui vroeg in 
de avond, constant zitten roepen om een vrouwtje te lokken. Dit is schijnbaar 
niet gelukt en de volgende morgen was hij in een stevige omstrengeling met 
deze waterhyacint. Dit is natuurlijk geen gebruikelijk gedrag omdat de dieren 
’s nachts actief zijn en normaal gesproken wel paren met een vrouwtje van 
de eigen soort. De eitjes op deze foto zijn niet van de Bufo marinus maar van 
Smilisca phaeota.

Het kan voorkomen dat, voordat ze in het water gaan om eitjes te leggen, het vrouwtje gedurende een 
langere periode met het mannetje op de rug in de rondte hupt. De eitjes worden in dubbele strengen 
gelegd van 2.500 tot 12.500 eitjes per streng met een grootte van 1.7 tot 2 mm in diameter.
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De ontwikkeling van eitje tot larve neemt onge-
veer 1½ tot 4 dagen in beslag. Dit is, net zoals 
de gehele metamorfose, sterk afhankelijk van de 
watertemperatuur. Hoe warmer het water hoe 
sneller de ontwikkeling. Wordt het water echter 
warmer dan 42,5° C (wat goed kan voorkomen in 
kleine plasjes welke pal in de zon liggen) dan ster-
ven de eitjes (larven) af. In de vijver bij Jamanasin 
Lodge hebben we meerdere legsels gehad van 
Bufo marinus. We hebben er echter geen enkel 
zicht op hoeveel er volwassen zijn geworden. Als 
de larven zijn uitgegroeid tot kikkervisjes blijkt 
dat ze zeer sociaal zijn en vaak met honderden tot 
duizenden bij elkaar blijven. Volgens Wassersug 
(1971) zijn de larven zeer onsmakelijk voor pre-
datoren. De kikkervisjes kunnen tot 10 uur zon-
der water in leven blijven (Valerio, 1971). De 
larven zijn klein voor een dergelijk groot amfibie, 
24 mm in het stadium waarin de ontwikkeling 
van de achterpoten reeds is begonnen.

Dit diertje (10 mm) heeft er bijna 10 weken 
(vanaf ei-stadium) over gedaan om zover te 
komen. Zoals eerder aangegeven is ons niet dui-
delijk hoe groot het percentage is wat daadwerke-
lijk het volwassen stadium bereikt. Afgaande op 
het aantal volwassen dieren dat we dagelijks zien 
rond de vijver is dit percentage niet echt hoog (er 
huppen er geen honderden in de rondte maar ze 
vormen ondertussen wel de meerderheid).

Dit kleine diertje van ongeveer 8 weken oud 
(gerekend vanaf ei-stadium) is bijna in staat om 
op de kant te komen en zijn metamorfose te ver-
volmaken. Karakteristiek voor alle kleine dieren 
zijn de geel/groene stippen op de rug. Ondanks 
hun giftigheid zijn het toch gewilde prooidieren 
van allerhande insecten en vissen.



70 • Lacerta 68 (2010) nummer 1-2



Lacerta 68 (2010) nummer 1-2 71

In dit stadium (ongeveer 4 maanden oud en gere-
kend vanaf het ei-stadium) is de jonge Bufo mari-
nus zeer gemakkelijk te verwarren met andere 
soorten. De aanwezigheid van de huidplooi op 
de enkel in combinatie met puntige knobbeltjes 
onder de vingers en tenen en op de handpalm en 
voetzool is uniek bij de voorkomende padden in 
Costa Rica. Hierdoor zijn ze weer makkelijk te 
onderscheiden van andere padden. De dieren zijn 
nu nog dagactief in tegenstelling tot de volwassen 
dieren.

Het dier op deze foto is ongeveer 6 maanden oud 
(gerekend vanaf het ei-stadium). In dit stadium 
hebben ze, voor padden tenminste, prachtige 
kleurtekeningen. Naarmate ze ouder worden ver-
vagen deze kleuren naar het gebruikelijke bruin 
met beige. Ze hebben nu hun dagactieve bestaan 
vervangen voor hun nachtactieve leven.
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Op deze foto is duidelijk te zien dat de dieren 
overdag in holen wegkruipen. In dit geval gaat 
het om een dier dat net is overgestapt van zijn 
dagactieve naar zijn nachtactieve bestaan. Deze 
foto is in de tuin van Jamanasin Lodge gemaakt, 
net nadat de grond was omgespit en voordat het 
gras echt is gaan groeien. Nu er een grasmat ligt 
verstoppen de dieren zich meer onder hout of 
rotsen.

Terrarium
Wij hebben in onze tijd in Nederland Bufo marinus 
gehouden in een terrarium waarin ook een kop-
pel Ctenosaura similis zat. Voor bijzonderheden 
hierover willen wij graag verwijzen naar het artikel 
over Ctenosaura similis in Lacerta 65.

Summary
Bufo marinus, Linnaeus 1758
In this article the author shows the development 
of Bufo marinus from eggs to grown up animals 
by a number of photos. Bufo marinus is the largest 
amphibian of Costa Rica. Adult males are 85 to 
145 mm in standard length, adult females are big-
ger with 90 to 175 mm in standard length. They 
are active during the night and spent most of the 
time looking for food. The eggs are laid in paired 
strings and each string contains 2.500 to 12.500 
eggs. The metamorphosis takes about 10 weeks. 
They have enormous parotoid glands and they are 
able to eject the secretion for a short distance as a 
fine spray.
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Dat Bufo marinus beschikt over grote gifklieren 
is algemeen bekend, dat de dieren ze gebruiken 
zullen de meeste mensen ook wel weten maar 
dat men ze daadwerkelijk in werking heeft gezien 
zal waarschijnlijk niet zo vaak voorgekomen zijn. 
Deze foto is in het begin van de avond gemaakt 
en het is niet duidelijk waarom dit dier gif afgeeft. 
Waarschijnlijk is het bedreigd of heeft het zich 
zo gevoeld. Ze zijn in en staat om hun gif als een 
fijne spray over een korte afstand uit te stoten. 
Het gif is dermate sterk dat er veel meldingen zijn  
van dode vogels, zoogdieren, slangen en hagedis-
sen welke hebben geprobeerd om Bufo marinus 
te eten. Er zijn ook meldingen geweest van men-
selijke slachtoffers (Rabor, 1952), zo is er een 
man op de Filippijnen geweest die drie stuks Bufo 
marinus had opgegeten in de veronderstelling dat 
het om eetbare kikkers ging.
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