
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HERPETOLOGIE EN TERRARIUMKUNDE 



NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HERPETOLOGIE EN TERRAR IUMKUNDE 

© 2010 NVHT Lacerta ISSN 0023-7051 

Uitgever: 
Hoofdredacteur: 

Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariu mkunde "L1cena", KvK Utrecht nr. 40478049 
J.W.L. Smi ts 

Redactieadrcs: 
E-mail: 
Internet: 
Opmaak: 

Sint Franciscusweg 34, 6417 BD Heerlen 
redacric@lacerta. nl 
www.laccrra.nl 

J.W.L. Smits 
Redactieraad: 
Ereleden: 

J.W.L. Smits, J. ter Borg, F. Flcminks, T. Groot, Y. Horstink, M.L. Kik, D. L1m brcchrs, A.A. Vcrveen 
E.F. Elzcnga, 13. Kruyntjcns, A. Zuidcrwijk, P. Zwart, J. ter Borg. 

Lacerta 
"Lacert:l" is de tweemaandelijkse publicatie van de Nederlandse Vere

niging voor Herpetologie en Terrariumk-unde (NVHT) "Lace.rta." De 
vereniging heeft ongeveer I 000 leden, waarvan onge,·eer I 00 in het 
buitenland. Voor plaatsing komen in aanmerking Nederlandstalige 
artikelen over reptielen, amfibieën, geleedpotigen, terrariumtechniek 
en terrariumplantcn. Gedegen artikelen over voortplanting, gedrag en/ 
of ecologie, geschreven voor een breed publiek, worden met prioriteit 
behandeld. Originele bijdragen genieten de voorkeur, maar onder 
bepaalde omstandigheden komen ook eerder gepubliceerde artikelen 
(bijvoorbeeld vcrtalingen uit een vreemde taal) en/of illustraties 
voor publicatie in aanmerking, mits schriftelijke toestemming van de 
copyrighthouder kan worden overgelegd. 
Lacerta heeft geen winstoogmerk. Medewerkc"' en auteur5 ontvangen 
geen honorarium. Autcur5 van wie bijdragen van in totaal twintig 
pagina's (inclusief illustraties) in Lacerta geplaatst worden, hebben in 
het daaropvolgende jaar recht op een gratis abonnement. Het is niet 
noodzakelijk dat dC?.c twintig bladzijden in één jaargang geplaatst zijn. 
Auteur5 ontvangen daarnaast drie prcsente.xcmplarcn van de allcvering 
waarin hun bijdrage is geplaatst. 
Overname van artikelen, of delen daarvan, alléén na schriftelijke toe
stemming van de uitgever (vertegenwoordigd door de hoofdredacteur). 

Lidmaatschap en abonnement 
Bij het lidmaatschap van de vereniging is een abonnement op het 

tweemaandelijkse tijdschrift "LACERTA" inbegrepen. 
Verenigingsjaar en jaargang lopen van januari tot december. De 
contributie voor 2009 bedraagt voor Nederland: €.32,25 (bij 
machtiging (25), Belg ië €33,75, overige landen van Europa 
€46,25, rest van de wereld €56,25. Daarnaast kent de vereniging 
nog het gczinslidmaatschap, zonder tijdschrift (€10,75) en het 
jeugdlidmaatschap (€27,25, b ij machtiging €20). 
Adreswijziging, aanm elding of opzegging (dit laatste vóór 
I november) schriftelijk bij de ledenadministratie: 

J. ter Borg 
Nieuwemeerdijk 253 
1171 NP Badhocvedorp. 

Aanwijzingen voor auteurs zijn te vinden op www.lacerta.nl of 
kunnen worden aange,•raagd bij de redactie. 

Druk: Drukkerij Van der Meer, Oostenvolde (Fr.) 

Lacerta 
Lacerta is the bi-monthly joumal of the Dut eh Society for Herpetology 

and Herpctoculture NVHT Lacerta The society has approximately 
I 000 mcmber5, of which about I 00 reside outside the Netherlands. 
Articles considcrcd for pubHeation concern reptiles, amphhbians, 
arthropods, terrarium techniques and terrarium plants. Thorough 
papers addressing captive propagation, bc.haviour and/ or eco-,Jogy, 
writtcn for a broad audience, are treated with priority. Original sub
missions are prcferred, but under certain conditions artwork and 
papco·s that have been published elscwhere (e.g. translations of papers 
previously publisbed in a foreign language) may be conshdered for 
publication, po'Ovided written pem1ission of the copyright holder is 
supplied with the submission. 
Lacerta is a non-profit organisation. Neither author5 nor editor5 
receive a honorarium, howevcr once the number of publisbed pages 
(incJu-,ding artwork) by an author exceeds 20, the author is eügable 
fora frec subscription to the subsequent volume (6 issues). lt is not 
neces-,sary that these 20 pages are publishcd in the same volume. 
Author5 furthennore receive thrce complimentary copies of the issue 
in which theirarticles have been published. 

Reproduetion of articles pubüshed in Lacerta, or parts thcreof, is only 
pennittcd aft er written consent of the Publisher (rcpresen-,ted by the 

editor) has been obtained. 

Memhership and subscription 
Memhership of thc Society includes a subscription to Lacerta (a 
full color magazine, six issues a year). 
Memhership ducs for 2009 are for the Netherlands € 32.25, for 
Bclgium € 33.75, fo r Europe € 46.25, for the rest of the world 
€ 56.25. 

Regist ration, change of address and cancellation (the latter bcforc 
November !st) should be sent in writ ing to the Memhership 
Secretary: 
J. ter Borg 
Nieuwemeerdijk 253 
117 1 NP Badhoevedorp 
the Netherlands. 

lnstructions for authors can be obtained from theeditorand are 
also available at www.lacerta.nl. 



Omslag: 
Naja siamensis. 

Foto: RANDY CIUROS 

INHOUDSOPGAVE LACERTA JAARGANG 68 1 NUMMER 5 

Op zoek naar drakenbloed Dennis Oonincx 

De baardagaam is één van de meest gehouden reptielen in gevangenschap. 

Alhoewel er veel kennis bestaat over het houden van deze dieren in de 

hobby, blijkt er weinig bekend te zijn van deze dieren in het wild. ln dit 

artikel wordt een tipje van de sluier opgelicht voor wat betreft de biotoop 

en het dieet van baardagamen in het wild. 172 

De cobra's van het genus Naja in Azië, deel2 Jelmer Groen 

ln Lacerta 68/ l is het eerste deel van dit artikel verschenen, handelend over 

de taxonomie van de Aziatische Naja-soorten. In dit tweede en laatste deel 

van het artikel wordt een overzicht gegeven van alle Naja-soorten in Azië, 

met per soort een beschrijving, de verspreiding en de natuurlijke habitat 

van het dier. De soorten zijn in alfabetische volgorde behandeld. 182 

Dendrobates granuliferus TAYLOR 1958 Jan en In a Tuns 

Dendrobates granuliferus is een kikkersoort die overwegend voorkomt in 

het zuidwesten van Costa Rica. Alhoewel minder bekend dan Dendrobates 

pumilio, welke aan de oostkant van Costa Rica voorkomt, is ook dit een 

prachtige kikker om te zien. De auteurs hebben enkele kleine populaties 

waargenomen in de buurt van hun Lodge. Vanwege de algemene bekend

heid in liefhebberskringen wordt in dit artikel nog de naam Dendrobates en 

niet Oophaga gebruikt. 204 
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D 
e baardagaam is één van de meest 
gehouden reptielen in gevangenschap. 
Alhoewel er veel kennis bestaat over het 

houden van deze dieren in de hobby, blijkt er wei
nig bekend te zijn van deze dieren in het wild. In 
dit artikel wordt een tipje van de sluier opgelicht 
voor wat betreft de biotoop en het dieet van baar
dagamen in het wild. 

De aanleiding 
Halverwege 2009 kondigde een goede vriend van 
me, Jeroen van Leeuwen, aan een half jaar lang te 
gaan rondtrekken in Australië. Aangezien hij ook 
erg geïnteresseerd is in herpetofauna spraken we al 
snel over de dieren die daar voorkomen en die hij 
dus wilde vinden. De in centraal Australië levende 
baardagaam ( Pogona vitticeps) stond daarbij hoog 
op de lijst en ik, als groot liethebber van baardaga
men, had al snel besloten dat ik niet anders kon dan 
hem daar tijdens zijn reis te bezoeken. Tijdens de 
Breeders' Expo Europe in september 2009 leidde 
een gesprek over hoe baardagamen in het wild 
leven tot een derde reispartner, Mandy Decker. 
In 2008 ben ik afgestudeerd aan Wageningen 
Universiteit op het onderwerp vitamine D-behoefte 
van opgroeiende baardagamen. Bij dit onderzoek 
werd de concentratie van afbraakproducten van 
vitamine D in het bloed bepaald (meer daarover in 
een ander artikel). Een terecht kritiekpunt op dat 
onderzoek was dat er geen definitieve conclusie 
uit dat onderzoek getrokken kon worden, omdat 
er geen vergelijking gemaakt kon worden met de 
vitamine D-status van baardagamen in het wild. 
De reden daarvoor was dat gegevens daarover 
ontbreken. Dat punt van kritiek en deze kans leken 
een ideale combinatie. Enerzijds de kans om baar
dagamen in het wild te zien, anderzijds de kans om 
de ontbrekende bloeddata te verzamelen. 

Het onderzoek naar de vitamine D-behoefte van 
baardagamen keek alleen naar dat onderdeel van de 
voeding en huisvesting van baardagamen. Tijdens 
dat onderzoek werd me duidelijk dat er weinig 
bekend is over de voeding van vrij levende hagedis
sen en dat er nauwelijks betrouwbare gegevens over 
baardagamen beschikbaar zijn. Ook hierover wilde 

~Een mannelijke baardagaam (Pogona vitticeps) die zijn ter
ritorium overziet. 

174 .-=- LACERTA 68 (2010) NUMMER 5 

ik graag data verzamelen en na ruggespraak met 
de leerstoelgroep Diervoeding aan Wageningen 
Universiteit werd besloten ook dit deel van het 
onderzoek te maken. 

De voorbereiding 
Net als in Nederland is het ook in Australië verbo
den om dieren te vangen, laat staan om er bloed- of 
maaginhoudmonsters van af te nemen. Om deze 
monsters te mogen afnemen is een ontheffing van 
de staat waar het onderzoek plaatsvindt nodig. 
Voordat die vergunning wordt afgegeven is toe
stemming van een dierethische commissie nodig. 
Het verkrijgen van de benodigde vergunning en 
de toestemming van de commissie duurde helaas 
wat langer dan gedacht, maar uiteindelijk lukten 
beiden. Om dierlijke producten te importeren in 
Nederland is een vergunning nodig van de Voedsel 
en Waren Autoriteit. Met hulp van de veterinaire 
faculteit van de Universiteit van Utrecht werd ook 
deze importvergunning afgegeven. Het daadwer
kelijke transport van de bevroren monsters naar 
Nederland werd georganiseerd met behulp van 
een gespecialiseerd transportbedrijf. De materi
alen om de bloed- en maaginhoudmonsters mee 
af te nemen konden zonder problemen per vlieg
tuig meegenomen worden. Voordat het bloed 
ingevroren kon worden moest dit eerst gecentri
fugeerd worden. Een draagbare bloedcentrifuge 
werd besteld en zou direct naar Australië worden 
gestuurd. Aangezien de monsters direct na cen
trifugeren bevroren bewaard en getransporteerd 
moesten worden werd in Sydney een mobiele vrie
zer voor in de auto gereserveerd. 

Hetbegin 
Zo begon in januari 2010 in Sydney, Australië, 
de zoektocht naar vrij levende baardagamen voor 
Jeroen, Mandy en mij. De vlucht naar Sydney 
verliep voorspoedig en alhoewel Australië niet 
bekend staat als een land waar het gemakkelijk is 
om iets in te voeren, was het binnen brengen van 
spuiten, naalden en andere benodigdheden geen 
probleem. Bij aankomst wachtte Jeroen ons op 
met zijn Ford Palcon en de zoektocht kon begin
nen. We besloten de eerste dagen rustig aan te 
doen en een paar toeristische attracties te bekijken. 
Daarbij stond een bezoek aan de dierentuin van 
Sydney hoog op de lijst. Een dierentuin laat vaak 



een groot aantal inheemse dieren zien. Dit was 
ook in Sydney het geval en de eerste baardagaam 
was zo snel gevonden. Tijdens voedertijd bleek dat 
er een tweede baardagaam in het verblijf verstopt 
was; een tweede mannetje. Volgens de verzorgers 
was dat geen probleem, maar gezien het continu 
verstoppen van het dier zetten wij daar onze vraag
tekens bij. Na ook het Sydney Opera gebouw op 
de camera vastgelegd te hebben werd het toch 
echt tijd de verdere benodigdheden te regelen. Het 
ophalen van de vriezer was snel geregeld, maar de 
centrifuge was lastiger te lokaliseren. Na een week 
te wachten op bericht over de aankomst van de 
centrifuge, was er nog geen duidelijkheid. Daarom 
besloten we er op uit te trekken om in ieder geval 
een idee te hebben waar we baardagamen konden 
vinden. Voor wat betreft het gedrag en de leefom
geving van baardagamen besloten we een aantal 
dingen vast te leggen. De lichtintensiteit en Wh
intensiteit wilden we meten om een idee te krijgen 
van geschikte verlichting in het terrarium. Ook de 
temperatuur van zowel de lucht als de grond en de 
luchtvochtigheid op de plaats waar we baardaga
men zouden vinden wilden we vast leggen. 

De eerste baardagaam in het wild 
Het verspreidingsgebied van P. vitticeps is groot 
en strekt zich uit over ongeveer een kwart van het 
gehele continent (SwAN, 2008). Daar bewonen ze 
biotopen van gematigde tot tropische droge bos
sen en graslanden ( CANNON, 2003 ). Qua locatie 
wisten we toen nog niet precies waar te zoeken, 
Australië is groot en een kwart daarvan is nog 
steeds heel groot. Vanuit de literatuur is bekend 
dat baardagamen houden van zonnen en de lokale 
bewoners kennen de baardagaam dan ook met 
name als de grote hagedis die op een grote boom
stronk of op een paal van een hek zit te zonnen 
(CANNON, 2003; SwAN, 2008). Ook wij kregen 
deze verhalen te horen en samen met de uitspraak 
dat ze even algemeen waren als schapen gaf ons 
dat goede hoop vrij levende baardagamen te kun
nen vinden. Helaas werden ze de laatste jaren wel 
minder waargenomen. Deze mensen vertelden ons 
ook waar zij ze nog regelmatig zagen en zo trokken 
we door. 

In eerste instantie leken we weinig geluk te hebben, 
totdat we in de buurt van het dorpje Louth (NSW) 

de eerste baardagaam dachten te zien. Volgens 
CANNON (2003) en WaTHERSPOON (2007) ren
nen baardagamen weg wanneer je ze probeert 
te vangen en het dier dat we hier alleen van 
afstand konden zien leek het hiermee eens te zijn. 
Enkele dagen en een aantal pogingen later waren 
we in staat om een eerste redelijke foto van het 
dier te maken. Na een korte discussie overheerste 
de teleurstelling; het dier waar we enkele dagen 
op hadden "gejaagd" bleek volgens onze veldgids 
Amphibolurus burnsi te zijn. Het genus Pogona was 
vroeger deel van het genus Amphibolurus, dus de 
fout was enigszins begrijpelijk. Dit dier kreeg uit
eindelijk de naam "Mr. Burns" toegewezen en wij 
trokken verder naar hopelijk betere jachtgronden. 
De route die we in gedachten hadden was helaas 
niet berijdbaar door de overstromingen die de laat
ste dagen plaats hadden gevonden dus veranderden 
we onze route. In plaats van een asfaltweg naar 
het westen te nemen namen we nu een verharde 
zandweg terug naar het zuiden. Deze leidde ons na 
twee weken in Australië naar de eerste baardagaam 
in het wild. Deze volwassen dame zat aan de kant 
van de weg en bleef rustig op ons wachten tot 
we uitgestapt waren en nadat we een aantal foto's 
gemaakt hadden was ze gemakkelijk te vangen. Het 
doen van de maagspoeling was lastig en is uiteinde
lijk bij dit dier niet gelukt. Het afnemen van bloed 
lukte wel zonder problemen. Nu hadden we dus 
daadwerkelijk het eerste bloedmonster, maar de 
centrifuge was nog "in transport': Na enig naden
ken over hoe we dit bloed konden centrifugeren 
besloten we onze kans te wagen bij het ziekenhuis 
in de dichtstbijzijnde stad. De zusters daar keken in 
eerste instantie wat bedenkelijk, maar waren bereid 
om het bloed te centrifugeren. Direct daarna kon
den we het invriezen. 

Het vervolg: observaties en resultaten 
Uiteindelijke heeft onze zoektocht naar baardaga
men geleid tot vijftien waargenomen baardagamen 
waarvan we er veertien hebben kunnen vangen. 
Van die veertien dieren waren er dertien volwassen 
en één halfwas. Opvallend was dat, alhoewel de 
eerste jongen van het seizoen al uitgekomen had
den moeten zijn, we er geen enkele hebben waar
genomen. WaTHERSPOON (2007) deed een verge
lijkbare waarneming voor P. barbata en suggereert 
dat er sprake is van een onevenwichtige leeftijds-
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opbouw in de populatie, alhoewel hij niet uitsluit 
dat de jonge dieren zich beter verstoppen. KHAN 

ET AL. (2010) suggereren dat jonge baardagamen 
aggregeren. Een mogelijke verklaring hiervoor ziet 

hij in beperkte microklimaatzones. Zo zou het 

kunnen zijn dat de jonge baardagamen een andere 

temperatuur of luchtvochtigheid opzoeken dan de 
volwassen dieren en zich bijvoorbeeld als groep 

in een struik ophouden. Voor P. barbata is bekend 

dat jonge dieren zich ophouden in dichtbegroeide 
delen (WOTHERSPOON1 2007). Verdere waarne

mingen zijn nodig om hier voor P. vitticeps een 

Een baardagaam (Pogo JIII viNiceps) zittend op een hekpaal. 

uitspraak over te doen. Wij vonden vier vrouwen 

en tien mannen. Alhoewel het niet uitgesloten is, 
lijkt het onwaarschijnlijk dat dit te maken heeft 

met de geslachtsratio in het wild. Mogelijk laten 

mannen zich makkelijker waarnemen dan vrouwen 

om zo hun territorium aan te geven. De waarne

mingen van WOTiiERSPOON (2007) voor levende 
P. barbat a lieten wel een 1:1 geslachtsratio zien. De 

museum exemplaren die hij in zijn studie gebruikte 
hadden, net als in onze studie van levende P. vit
ticeps, een geslachtsratio van 212:1. Mogelijk was 

zijn intensieve methode van zoeken effectiever in 



het lokaliseren van exemplaren, terwijl de door 
ons gebruikte methode extensiever en efficiënter 
was. Daardoor leverde onze methode relatief meer 
dieren die zich actieflieten zien op, wat in de prak
tijk samenhing met mannen die territoriaal gedrag 
vertoonde. 

Alle door ons gevonden dieren werden tussen 
10.00 en 20.15 waargenomen. Op basis van onze 
waarnemingen is geen reden om aan te nemen 
dat er tijdens de dag een periode is waarin ze zich 
meer laten zien. De meeste dieren die wij vonden 

waren goed te benaderen en bleven tot een afstand 

van ongeveer een meter rustig zitten, in tegen
stelling tot wat CANNON (2003) over P vitticeps 

en WOTHERSPOON (2007) met betrekking tot P 
barbata stelt. Volgens die laatste zouden met name 
volwassen mannen wegspringen en zich verstop
pen wanneer ze ontdekt werden. Voor Pvitticeps 
waren de mannen die wij tegen kwamen juist goed 
te benaderen. Ongeveer de helft van de gevangen 
dieren had teken op het lichaam, een enkeling zelfs 
meer dan 20 stuks. Bij enkele gevonden mannen 
waren beetplekken aan de staart te zien welke 





mogelijk afkomstig waren van nabij levende riva
len. Slechts één vrouw had bijtplekken in de nek, 
zoals die bij paringen veroorzaakt worden. 
De gemiddelde lichaamslengte van de gevonden 
dieren was 21,1 cm (13,7-23,7 cm) met een staart
lengte van 26,5 cm (19,6- 30,6 cm) en een gemid
delde totale lengte van 47,5 cm (33,3-54,7 cm). De 
halfwas man woog 115 gram en het gemiddelde 
gewicht van alle dieren was 370 gram ( 115-520 
gram). 

De omgeving 
Baardagamen hebben hoge temperaturen nodig 
om natuurlijk gedrag te vertonen. Deze temperatu
ren gaan in de natuur gepaard met een hoge dosis 
UVb en een hoge lichtintensiteit (SwAN, 2008). 
De VVb-straling gebruiken ze onder andere om 
vitamine D te maken ( CANNON, 2003; OoNINCX 
ET AL., 2010). Om op te warmen maken ze hun 
lichaam plat en positioneren ze dat loodrecht ten 
opzichte van de zon. Door hun lichaamskleur 
donkerder te maken kunnen ze hun warmteop
name verder verhogen. Ook het zitten op door 
de zon opgewarmde stenen is een manier om 
hun lichaamstemperatuur te verhogen ( CANNON, 
2003). We vonden een drietal baardagamen bij 
zonsondergang die warmte opnamen van de 
onderliggende rotsen, dan wel van een asfaltweg. 
De temperatuur van de asfaltweg was 37oC, terwijl 
de luchttemperatuur "slechts" 32,5°C was. Voor 
alle gevonden dieren was de oppervlakte tempera
tuur hoger dan de luchttemperatuur; gemiddeld 
33°C ten opzichte van 29°C. 
Extreme temperaturen worden ontweken door het 
graven van tijdelijke holen. Deze holen worden 
ook gebruikt om te overwinteren (SwAN, 2008). 
Tijdens het zoeken naar baardagamen vonden we 
met regelmaat holen in de grond. Of deze al dan 
niet door baardagamen gebruikt werden of door 
de ook daar levende pijnappelskink ( Tiliqua rug
osa) is niet duidelijk. Het is zeer wel mogelijk dat 
beide soorten deze holen graven en er gebruik van 
maken. 
De biotoop waar wij de dieren vonden varieerde. 
Vier stuks werden gevonden op een rots, Vier op 
een weg, drie op een boom of struik, één onder 

f- Een pijnappelskink (Tiliqua rugosa) in karakteristieke 
dreighouding. 

een struik , één liep tussen dode struiken en één 
zat op een paal. Volgens de lokale bewoners leven 
baardagamen met name op het rode zand. Voor 
slechts een deel van de dieren die wij zagen ging dit 
op en het lijkt dus dat de kleur van het zand weinig 
van belang is. De korrelgrootte van het zand was 
in alle gevallen klein ( <0,5mm) en de samenstel
ling van het zand varieerde van puur zand (vier 
stuks) via een mix van leem en zand (vier stuks), 
naar puur leem (zes stuks). De geschatte bedek
king van de bodem in de directe omgeving was 2 
% bedekt door bomen, 18% bedekt door struiken, 
26% bedekt door kruiden en laagblijvende planten 
en 48% was kaal. 
De dieren zelf werden gevonden op de grond en tot 
op twee meter hoogte van de grond op bomen of 
rotsen. De luchtvochtigheid die wij gemeten heb
ben op de plaatsen waar wij de dieren vonden was 
gemiddeld 36.2%, wat goed overeenkomt met de 
gemelde luchtvochtigheid door CANNON (2003) 
van 30-40%. 

De baardagamen die we overdag zagen zonnen 
werden blootgesteld aan een lichtintensiteit tus
sen de 75.500 en 112.200 lux .Op regenachtige 
dagen was de lichtintensiteit ongeveer 39.000 lux. 
De dieren die we op deze dagen vonden waren 
veelal verscholen onder bosjes of zich aan het 
verplaatsen. De VVb-intensiteit varieerde tussen 
de 389 en 506 llwatt/ cm2 op zonnige momenten 
gedurende de dag en liep gestaag terug naarmate 
de avond vorderde (84llwatt/cm2 om 18.00). Ook 
op bewolkte dagen liep de VVb-intensiteit nog op 
tot 250 llwatt/cm2

• 

Baardagamen veranderen hun voedingspatroon 
wanneer ze ouder worden. Als jong dier eten ze 
met name insecten, wanneer ze ouder worden eten 
ze meer plantenmateriaal wanneer dat beschik
baar is (SwAN 2008). De meeste hagedissen zijn 
opportunistische insectivoren (CooPER, 2000). 
Gezien de vraatzuchtigheid die we kennen van 
baardagamen in gevangenschap was te verwachten 
dat dit ook geld voor baardagamen in de natuur. 
Uiteindelijk zijn we in staat geweest om bij een 
vijftal dieren maaginhoudmonsters af te nemen. 
WaTHERSPOON (2007) vond in twee op de drie 
de door hem onderzochte P.barbata ( 67 stuks) 
etensresten in de maag. Bij onze monsters viel op 
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dat grote, parasitaire wormen werden aangetroffen. 

Deze wormen waren afkomstig uit de maag en wer
den ook aangetroffen bij dieren waar geen voedsel 
uit de maag werd verkregen. 

Alhoewel in de hobby algemeen gesteld word 
dat volwassen baardagamen grote hoeveelheden 

plantaardig materiaal eten was dit niet zichtbaar 

in de door ons afgenomen monsters. Twee van de 

vijf dieren hadden geen plantaardig materiaal in de 

maag en de overige drie slechts relatiefkleine hoe
veelheden. Verschillende insecten werden gevon

den in de maaginhoudmonsters; sprinkhanen, mie

ren, termieten, kevers, een wesp of bij, rupsen en 
duizendpoten. Het merendeel van de maaginhoud
monsters bestond uit termieten. Mogelijk is er een 

seizoensinvloed en bestaat het dieet door het jaar 
heen voor een kleiner deel uit termieten, dit is 

echter voor P. barbata niet het geval. Pogorra barbata 
wordt door WoTHERSPOON (2007) beschreven als 

een primaire insectivoor die ook wat plantaardig en 

ander dierlijk materiaal eet. Een groot deel van het 
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dieet van P. barbata bestaat uit mieren. De veran

dering van strikte insectivoor naar omnivoor vindt 
plaats vanaf een lichaamslengte van 8 cm. 

Doordat bij een aantal dieren zowel bloedmonsters 
werden afgenomen als maaginhoud monsters, werd 

een opmerkelijke observatie gedaan. Bij dieren die 
een groot aantal mieren en termieten in hun maag 

hadden, was het bloedplasma zeer troebel. Deze 

troebelheid geeft aan dat er een hoog vetpercen

tage in het bloed zit. Uit de literatuur is bekend dat 
er grote verschillen (3,3-51,4 g/ kg droge stof) zijn 

in de vetgehaltes van termieten (RED FORD, 1984 ). 
Het is daarom zeer wel mogelijk dat het vetgehalte 
van de gegeten term ieten erg hoog was, maar ver

dere analyses moeten dit uitwijzen. 

Epiloog 
Op de terugweg naar Sydney konden we de centri

fuge ophalen en deze werd ongeopend meegeno

men naar Amsterdam. De bloed en maaginhoud
monsters zijn veilig in Nederland aangekomen. De 



gegevens van de afgenomen monsters, zowel bloed 
als dieet, moeten nog uitgewerkt worden. Hopelijk 
biedt dit meer inzicht in het wilde dieet van baar
dagamen en geeft het meer inzicht in hun behoefte 

aan vitamine D en de manier waarop zij daar aan 
voldoen. De data van de vitamine D afbraakpro
ducten in het bloed zijn inmiddels bekend en 
vragen om meer onderzoek; meer hierover in een 
toekomstig artikel. Zo heeft de zoektocht naar 
het drakenbloed geleid tot nieuwe data over baar
dagamen in het wild en hopelijk leidt dit tot een 
verbetering van het welzijn van baardagamen in 

gevangenschap. 

Summary: 
Although bearded dragons (.P. vitticeps) are 
one of the most popular pet lizards, little is 
known regarding their natural diet and habitat 
use. Recent research on the vitamin D require
ments of growing bearded dragons indicated 
that this species obtains i t 's vitamin D through 
UVb exposure, rather than through their diet. 
However, no data regarding the vitamin D 
metabolite concentrations, a measure for vita
min D status, of free-living P. vitticeps is avail
able. In order to partially close these gaps in 
knowledge three people went to the southeast 
of Australia to find and observe P. vitticeps, 
and collect stomach content and blood sam
ples. The needed permits and equipment were 
arranged in collaboration with Wageningen 
University and Utrecht University. Recorded 
data on gender, size, UVb and light intensity, 
temperature and relative humidity in the habi
tat, as well as the land cover and soil build up 

is presented and discussed. The stomach con
tents suggest that a large part of the adult di et 
consists of animal material, mainly termites. 
Only small amounts of plant material were 
found. 
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I
n dit laatste deel van het artikel zal ik een over

zicht geven van alle Naja-soorten in Azië. Per 

soort is er een beeld gegeven van het dier en 
zijn leefomgeving. De soorten zijn in alfabetische 

volgorde behandeld. 
Ik zal daarbij per soort informatie behandelen met 

betrekking tot het uiterlijk, de verspreiding en de 
natuurlijke habitat. Daarbij heb ik getracht waar 

dat van toepassing is ook foto's van verschillende 

natuurlijke variaties binnen een soort te verza
melen. Lengtes zijn, daar waar mogelijk, aangege

ven aan de hand van resultaten van morfologisch 

onderzoek op dieren uit het wild. In sommige 

gevallen zullen dieren in gevangenschap misschien 
wat groter kunnen worden of juist niet vaak de aan

gegeven maximale lengte bereiken. Schubtellingen 

heb ik bewust niet toegevoegd. Mochten mensen 
schubtellingen zoeken dan kan men die vinden op 

de website van WOLFGANG WüSTER (bronnen). 

Naja atra 
Verspreiding: Noordelijk 

Vietnam, zuidoostelijk 

Macau, Taiwan, Nankan. 

Laos, noordelijk 

China, Hongkong, 

Habitat: Naja atm is een soort die zeker niet 

kieskeurig is wat het habitat betreft. Ze komen 
tot op circa 2000 meter hoogte voor en kunnen 

gevonden worden in bossen, graslandschappen, 

rijstvelden en zelfs stedelijke gebieden. 
Spugende soort?: Berichten hier over verschil

len heel erg. In gevangenschap spugen bepaalde 
exemplaren wel en andere exemplaren niet. 

Ook in de natuur lijkt dit het geval te zijn. Als 

je van de literatuur uit gaat lijkt Naja atra over 

f- Naja sagittifera, jong dier: Foto ANDAMAN & 
NICOBA.R IS LANDS E NVIRONMI!NTAL TEAM 
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het algemeen (!) minder accuraat te spugen en 

minder frequent te spugen als andere soorten 
zoals Naja sputatrix. 

Uiterlijke kenmerken: Lengte rond de 1,20-

1,30 meter met een maximum rond de 1,60 

meter. Het patroon is binnen deze soort vrij 

variabel. Er zijn zowel verschillen in hoedteke
ning als lichaamspatroon te vinden. Over het 

algemeen is deze soort zwart, grijs of bruin (van 

donker tot licht) van kleur. Meestal gebandeerd 
maar niet altijd. Hoedtekening varieert van 

0-vorm en masker vorm (monocled, zoals Naja 
kaoutltia) tot aan gebrilde (spectacled, zoals 

Naja 11aja) vorm. De keelstreek is duidel ijk 
lichter afgetekend, staat vaak in contact met de 

hoedtekening en vertoond meestal twee sym

metrische, laterale vlekken. 

Na"a kaouthia 
Verspreiding: Noordelijk en oostelijk India, 

Bangladesh, Assam, Nepal, noordelijk Maleisië, 

Thailand, Myanmar, zuidelijk Vietnam, 

Cambodja en een "klein" stukje zuidelijk China 

(Sichuan en Yunnan) 

Habitat: Deze soort wordt in zijn natuurlijke 

habitat vaak in de buurt van water aangetroffen. 
Ze leven vaak in de buurt van mensen omdat 

daar voedsel te vinden is. Op rijstplantages 

jagen ze bijvoorbeeld op knaagdieren en kik
kers maar ook op fruitplantages en in stedelijk 
gebied kunnen ze aangetroffen worden. Dat 
Naja kaoutlzia meer gebonden is aan water dan 

andere soorten zie je aan diens verspreiding 

ten opzichte van andere soorten. In Myanmar 

-7 Naja atra. Foto Ros ÜLIVII!R 





bijvoorbeeld komt Naja mandalayanesis in het 

drogere centrale deel voor en wordt Naja kaoutlria 
alleen aangetroffen ten noorden en ten zuiden 

van dit gebied. ln Thailand zie je in dat opzicht 

een vergelijkbare situatie maar dan t.o.v. Naja 
siamerrsis en in India t.o.v. Naja naja. 

Spugende soort?: Nee. 

Uiterlijke kenmerken: Lengte gemiddeld rond 

de 1,50 meter met uitzonderingen van ruim 

twee meter. Het patroon binnen deze soort is 

variabel. Sommige exemplaren zijn gebandeerd, 

andere niet. Over het algemeen zijn deze dieren 

zwart of bruin van kleur. Daarnaast is uiter-
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aard de Suphan vorm bekend, die vroeger een 

ondersoortstatus had en alleen te vinden is in 

centraal Thailand. Deze vorm is crèmekleurig/ 

grijzig van kleur Als banden aanwezig zijn, 

zijn deze vaak gebroken en altijd lichter van 

kleur dan de rest van het lijf. ln India is er een 

verband tussen lokaliteit en patroon. Het bood

patroon is in de vorm van een 0 (monocled) of 

een masker. Soms is het boodpatroon vervaagd 

of zelfs afwezig. De keelstreek is over het alge

meen duidelijk lichter afgetekend en vertoond 

meestal twee laterale symmetrische vlekken. 



Naja mandalayensis 
Verspreiding: Centraal Myanmar in de provin

cies Mandalay, Magwe en Sagaing 

Habitat: Het gebied waar deze soort voorkomt is 

relatief droog en is het best te b esc hrij ve n 

als een savanne landschap. Er valt over het alge
meen minder dan 1000 mm regen per jaar. 

Spugende soort ?: Ja. Dit is een van de kenmer

ken (ook te zien aan de giftanden) op basis 

Naja kaoutl1ia . Foto : Roo ÜLIVIER 

waarvan deze soort verschilt van Naja kaouth ia, 

de enige andere soort die in Myanmar voor

komt. 
Uiterlijke kenmerken: Lengte gemiddeld 1,00-

1,20 meter tot maximaall ,40 meter. Bruine tot 

donkerbruine schubben en een lichtere soms 

gele onderhuid. Soms lichtjes gebandeerd, 

vooral op de onderhuid. Hoodpatroon (spec
tacled) is meestal aanwezig bij jonge dieren en 

juist vaak afwezig of vaag bij volwassen dieren. 

Het holotype van Naja ma11dalaywsis. 

Foto: WOLFGANG WüSTER 
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Naja na·a 
Verspreiding: Grote delen van Pakistan, India, 

Sri Lanka en zuidelijk Nepal en Bangladesh. 

Habitat: Deze soort heeft een groot aanpas

singsvennogen en kan in verschillende habitats 
gevonden worden waaronder op rijstplantages 
en andere vormen van agricultuur en in de 
buurt van steden of zelfs in steden. Ze komen 

in natuurlijke gebieden meer op open plekken 
voor dan in dichte jungle. In Pakistan komen ze 

voor in graslandschap. 

Spugende soort?: Nee 
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Uiterlijke kenmerken: De lengte bedraagt 
gemiddeld 1,00-1,50 meter. Exemplaren tot 

2,20-2,30 meter zijn bekend, vooral uit Sri 
Lanka. De basiskleur is variabel van zwart, grijs, 

bruin tot beige/geel. H et patroon is ook vari
abel. De hood is vaak getekend (spectacled), 

maa.r niet altijd, wat verwarring kan scheppen 

met Naja oxiana. Het hood patroon staat niet 
in contact met de keel. Sommige dieren zijn 

gebandeerd maar dat is vaak alleen goed te zien 
bij jonge dieren. 



Naja naja. Foto: RANDY CIUROS 

Extra opmerking: Benamingen die verwijzen 

naar ondersoorten zoals Naja naja karachien
sis en Naja naja polycellata (DERANIYAGALA 

1961) worden nog regelmatig gebruikt door 
hobbyisten maar worden door de meeste her

petoiogen niet erkend. 

Naja oxiana 
Verspreiding: Oezbekistan, Turkmenistan, Tad

zjikistan, noordoostelijk Iran, noordelijk en 

oostelijk Afghanistan, de Noordelijke helft van 

Pakistan, Kashmir en een stukje India. Het ver
spreidingsgebied van deze soort wordt in twee 

delen gedeeld door het Hindu Kush gebergte 

en de woestijnen van zuidelijk Afghanistan, 

zuidoostelijk lran en zuidwestelijk Pakistan. 

Habitat: Deze soort heeft een voorkeur voor rela
tief droge gebieden en kan gevonden worden 

tot op 2000 meter hoogte (Baluchistan, lran) 
Het komt in algemene zin in drogere gebieden 

voor dan Naja kaouthia en Naja naja. 
Spugende soort?: Nee 
Uiterlijke kenmerken: De lengte is gemiddeld 

1,10-1,40 meter. Zelden groter dan 1,50 meter. 
De kleur van deze soo,rt kan uit meerdere 

tinten bruin/ grijs bestaan. Jonge dieren zijn 
altijd gebandeerd. Zowel op de dorsalen als de 
ventraJen is dat duidelijk zichtbaar. De lichtere 

en donkerdere banden zijn beide ongeveer net 

zo breed, drie tot vijf ventralen. Door de jaren 

heen verdwijnt deze bandering meestal of blijft 

hij maar vaag zichtbaar. In dat laatste geval ziet 

men vaak de eerste paar banden. Hoedpatroon 

zowel als laterale symmetrische vlekken op de 
keel zijn niet aanwezig. 

Naja phili pinensis 
Verspreiding: Deze soort komt alleen op een deel 

van de Filippijnen voor. Omdat de Filippijnen 

uit talloze eilanden bestaat is de exacte ver

spreiding nog onduidelijk. Op deze eilanden 

komt Naja philippioensis zeker voor: Luzon, 
Mindoro, Catanduanes en Masbate. Het is zeer 

waarschijnlijk dat er op omliggende kleinere 

eilanden ook populaties zijn. 
Habitat : Zeer gevarieerd. Van jungle landschap 

tot droger open landschap tot en met stedelijke 

gebieden. 

Spugende soort?: Ja 
Uiterlijke kenmerken: Lengte 1,20-1,40 meter 

met een maximum van rond de 2.00 meter. 
Dieren van deze soort zijn vaak relatief licht 
grijs/bruinig van kleur. H et lichaam van de 

jonge dieren vertoont vaak een onregelmatig 
patroon, wat het best kan worden uitgelegd aan 
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de hand van het Engelse woord "variegated': Bij 

volwassen exemplaren is dit patroon over het 

algemeen niet meer zichtbaar. 

Naja sagittifera 
Verspreiding: De exacte verspreiding is uit Litera

tuur niet op te maken en waarschijnlijk niet 
helemaal duidelijk. Deze soort komt met zeker

heid voor op zuidelijk Andaman (India) maar 

waarschijnlijk ook op andere eilanden. 

Habitat: Hierover is weinig te vinden in literatuur 

wat komt door het feit dat deze soort relatief 
zeldzaam is. In één bron wordt gesproken over 

beboste gebieden en plantages. 

~Naja philippinetasis. Foto: WOLFGANG WÜSTER 

-7 Naja sagittifera, volwassen dier: Foto: HARJKRISHNAN 

SURI!NDRAN 

Spugende soort?: Zover bekend niet. 

Uiterlijke kenmerken: Een maximale lengte 

voor deze soort is lastig aan te geven. Voor het 

onderzoek op basis waarvan deze dieren soort
status gekregen hebben zijn maar drie exempla

ren gebruikt welke alle drie jonge dieren waren 

(de langste was 63,5 cm). Een maximale lengte 
kan aan de hand van deze bron dus niet gegeven 
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worden. Aan de hand van waarnemingen op de 

Andaman ei landen van mensen waar ik contact 

mee heb kan ik een maximale lengte noemen 
van minimaal 1,50 meter. Bij jonge dieren 

is het lichaam zeer donker van kleur. Ook is 
bij jonge dieren een tijgerachtig patroon te 

zien welke vanuit de buikzijde omhoog komt. 

Hoedtekening is aanwezig (monocled) even
als een duidelijk afgetekende lich tgekleurde 

keelstreek. Naarmate deze dieren volwassen 

worden lijken ze allemaal volledig om te kleu

ren naar een patroonloos lichaam met een egale 
bruinige kleur. 

Na"a samarensis 
Verspreiding: Deze soort komt alleen voor op een 

deel van de Filippijnen. Omdat de Filippijnen 

uit talloze eilanden bestaat is de exacte versprei

ding nog onduidelijk. Op deze eilanden komt 

Naja samarensis zeker voor: Samar, M.indanao, 

Camiguin, Bohol en Leyte. 
-r~~~~~~~--~ 

Habitat: Deze soort leeft van nature vooral in 

vochtige bossen en oerwouden met een dichte 
bodemvegetatie. Daarnaast komt ze ook in 
gecultiveerde gebieden voor. 

Spugende soort?: Ja 
Uiterlijke kenmerken: De maximale lengte ligt 

rond de 1,10 meter. De grondkleur van deze 

soort is zwart. Door het zwart heen komt 

een lichte kleur naar voren (vooral tussen de 
schubben) die over het algemeen crèmekleurig, 

f- Naja sagittifcra, volwassen dier: Foto: HARIKRJSHNAN 

SURENDRAN 
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geel of oranje is. De kop en de keelstreek zijn 
licht gekleurd (zelfde lichte kleur als op het 
lichaam) . 

Naja siamensis 
Verspreiding: Het overgrote deel van Thailand, 

westelijk Laos, Cambodja en zuidelijk Vietnam. 

Het wordt waarschijnlijk geacht dat in westelijk 

Myanmar bij de grens met Thailand ook Naja 
siame11is voorkomt, maar er zijn geen waarne
mingen bekend. 

Habitat Naja siame11sis kan in verschillende 

typen bio topËm aangetroffen worden. Denk 



ook bij deze soort aan dichter en minder dicht 
beboste gebieden, stedelijke gebieden en rijst

plantages en dergelijke. In gebieden waar deze 
soort sympatrisch leeft met Naja kaouthia leeft 
deze soort over het algemeen in hoger liggende 

en d rogere gebieden. 
Spugende soorH: Ja. 
Uiterlijke kenmerken: Wat uiterlijk betreft is 

Naja siamensis een soort die zeer veel variatie 

vertoont. Deze variatie is deels lokaliteitafhan

kelijk. De volwassen lengte ligt zo rond de 
0,90 tot 1130 meter, met een maximum van 

rond de 1,60 meter. Dieren uit noordelijk en 

Naja samarensis. Foto: H AROLD VAN DER PLOEG 
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Foto's boven en onder: 
Naja siamensis. Reide foto's: RANDY CruROS 
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oostelijk Thailand zijn vaak patroonloos en 

bruinig, soms bijna olijfgroen van kleur. Vooral 
in centraal Thailand zit de meeste variatie. Vaak 

zijn dieren uit deze regio zwart-wit gekleurd. 

De buik is overwegend wit en de rug meestal 
overwegend zwart. Er zijn echter ook dieren 

bekend die overwegend wit van kleur zijn. Het 

aandeel zwart kan toe toenemen naarmate die

ren groeien. Sommige exemplaren zijn zwart 

(of donker grijs) tot wit gespikkeld. Ook geban
deerde exemplaren zijn bekend. Sommige voor

al westelijk in Thailand levende exemplaren 
zijn helemaal zwart van kleur. Hoedtekeningen 

kan men vooral in noord, oost en zuidoost 
Thailand tegenkomen in de vorm van een V, U 

of bril (spectacled). ln centraal Thailand zijn 

hoedtekeningen in de vorm van een H ook vrij 

algemeen. ln algemene zin is een hoedtekening 

echter vaak onduidelijk of afwezig. 

Naja s utatrix 
Verspreiding: Eilanden van Indonesië: Bali, Java, 

Lombok, Komodo, Sumbawa, Flores, Alor en 
Lomblen. De mogelijkheid dat Naja sputatrix 

ook op omliggende eilanden en op Timor en 

Sulawesi voorkomt word open gelaten. 

Habitat: Naja sputatrix kan in verschillende bio
topen aangetroffen worden. ln ieder geval is op 
oostelijk Java het klimaat en dus ook de leef

omgeving wat tropischer dan op westelijk Java 

waar deze soort zelfs in relatief droge gebieden 
gedijt en de Sunda eilanden waar net als op 
westelijk Java meer sprake is van seizoenen. 

Naja sputatrix. Foto: RANDY CIUROS 

Ook deze soort kan aangetroffen worden in 

gecultiveerde gebieden 
Spugende soort?: Ja 
Uiterlijke kenmerken: De maximale lengte 

bedraagt ongeveer 1,50 meter. Ook bij deze 
soort is er sprake van geografische variatie. Op 

Java zijn volwassen dieren over het algemeen 
patroonloos en gelig, bruin of zwart van kleur. 

Jonge dieren hebben vaak een duidelijk afge
scheiden lichter gekleurd vlak op de keel even

als symmetrische laterale vlekken keelvlekken. 

Daarnaast hebben ze soms een hoodtekening. 
Deze hoedtekening is meestal in de vorm van 
een V (chevron). Exemplaren van de Sunda 

eilanden zijn over het algemeen (licht) bruin 
van kleur en vertonen (ook volwassen exempla

ren) vaak een hoedpatroon in de hartje en een 
duidelijk afgescheiden lichter gekleurd vlak op 

de keel. 
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Naja sumatrana 
Verspreiding: Maleisië, Zuidelijk Thailand, 

Indonesië (Sumatra, Bangka, Borneo, Belitung 
en de Ria u Archipel) en de Filippijnen (Pa la wan 
en Culion) Wellicht ook andere eilanden in de 
regio. 

Habitat: Naja sumatraua kan in verschillende 
biotopen aangetroffen worden. Voor een groot 
deel komt deze soort in gebieden voor waar de 
verschillen tussen seizoenen erg klein zijn. De 
habitat bestaat daardoor van nature dan ook 
vooral uit oerwoud. Op Sumatra en Borneo zijn 
ook gebieden waar de verschillen tussen sei-

Naja sputatrix. Foto: HAROLD VAN DER PLOEG 

zoen groter zijn. Hetzelfde geldt voor Palawan 
(de Filippijnen). Ook deze soort kan in een 

gecultiveerde omgeving aangetroffen worden. 
Spugende soort?: Ja 
Uiterlijke kenmerken: Lengte tot ongeveer 

1,60 meter. Op het vaste land komen twee vor
men voor. In het noordelijke deel van dit deel 

van het verspreidingsgebied zijn de dieren geel 



of licht bruin van kleur. Sommige exemplaren 
vertonen een patroon op de keel, andere niet. ln 
het zuidelijk deel zijn de dieren zwart of donker 
bruin. Jonge dieren hebben een licht gekleurd 
vlak op de keel met een of meerdere donkere 
vlekken. Soms is het lijf gebandeerd. Bij volwas
sen dieren is over het algemeen al het patroon 
slecht tot niet zichtbaar. Op Sumatra zijn dieren 
van deze soort licht tot donkerbruin of zelfs 
zwart van kleur. Daarnaast is het keelpatroon 
meestal duidelijk zichtbaar. Op Borneo en op 
de Filippijnen zijn deze dieren zwart van kleur 

met op het lichaam richting de kop wijzende 



V-vormige bandering. In de nek zijn juist twee 

V-vormen te zien die richting de staart wijzen. 

De keel is licht van kleur. Volwassen dieren zijn 
over het algemeen helemaal zwart van kleur 
behalve de kop die vaak licht bruin van kleur is. 

Deze soort vertoont geen echte hoodtekening. 

Wel zijn er op de hood vaak twee of vier sym
metrisch, naar beneden naar elkaar toe lopende 

strepen te zien die vaak beschreven worden als 

omgekeerde chevrons. 

Deel I van dit artikel verscheen in Lacerta 68/ 1. 

Naja sumatrana. Foto: RANDY CIUROS 

De verspreidingsgebieden van alle Aziatische soorten van 
het genus Naja 



Naja sumatrana. Omgeving Maleisië 
Foto: RAY HA!.trLTON 
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Summary 
The cobra's of tbe genus Naja in Asia 

(part 2). 

In the last part of this paper an overview of 
aH the Naja species in Asia is given. For each 

species a description is given of the animal 

and its natural environment. The species are 

described in alphabetical order. 

Information is given concerning appearance, 
distribution and natura! habitat. In case of 
variatien witbin a species pietlires are added, 

if possible. Length is as far as possible given 
based on the results of morphological exa

minatien in wild anirnals. In some cases 

a.nimals in captivity wiJl grow la.rger or on the 

contrary will not reach their maximum length. 
No scale-counts are given, people interested 
in those data can find them on the website of 

WOLFGANG WüsTER (http:/ /www.bangor. 

ac.uk/ -bss166) 
Part 1 of this artiele was published in LACBRTA 68/1. 
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In dit artikel willen we een kikkersoort bij jullie onder de aandacht brengen 

die overwegend voorkomt in het zuidwesten van Costa R.ica. Alhoewel minder 

bekend dan Dendrobates pumilio, welke aan de oostkant van Costa R.ica voor

komt, is ook dit een prachtige kikker om te zien. Wij hebben enkele 

kleine populaties gezien in de buurt van onze Lodge, maar dit is geen 

graadmeter om te kunnen zeggen of het goed of slecht gaat met deze soort. 

Vanwege de algemene bekendheid in liefhebberskringen wordt in dit artikel 

nog de naam Dendrobates en niet Oophaga gebruikt. 

Een kleine, kort benige soort met een extreem gegranuleerde huid op de rug. De kleur is rood 
op de rugzijde en de achterpoten variëren van kleur. Ze kunnen blauw of jadegroen zijn. Er 

zijn ook soorten welke geelgroen van kleur zijn en de voorpoten zijn dan rood gekleurd. Deze 

kleurvariant komt noordelijker voor. 

Beschrijving 
Volwassen dieren zijn 18 tot 25 mm groot waarbij de huid op de rug en bovenkant van de 

poten extreem gegranuleerd is. De kop van deze dieren is net zo breed als lang met een korte 

snuit en gemiddeld grote ogen. Vinger I is korter dan vinger ll. De subartiwlar lubereles zijn 

laag en eivormig. Er bevinden zich geen supennum11ernry lubereles onder de vingers en tenen 
en ook geen bijbehorende pa/mar- of plmrtar tubereles. De slanke tlrenar tuberele is veel kleiner 
dan de ronde palmar tubercle. De imrer metatarsal tuberele is slank en veel kleiner dan de ronde 

outer tubercle. Ze hebben 7.wakke tarsalfolds. De bovenzijde van de kop en voorpoten is meestal 
geheel rood. De achterpoten en het achterste gedeelte van het lichaam zijn vaak turkoois tot 

jadegroen met af en toe wat zwarte stippen. De rugzijde kan ook geheel groen, geel of rood zijn. 
De keel is bij de vrouwtjes rood en groen of zwart bij de mannetjes. De buikzijde kan grijs, 

blauwgroen of grijsgroen zijn. 
De roep van deze dieren is een soort van "chirp1 chirp, chirp': Ze duren 2 tot 39 seconden met 

twee of drie noten per seconde. De intervallen tussen de roepen zijn S tot 15 seconden. De 

meest dominante frequentie is 3,4 tot 4,6 kHz (MYERS & DALY 1976, MYERS ET AL. 1995 ). 

Verwante soorten 
Dendrabales pumilio 

Leefgebied 
Relatief ongestoord vochtig en nat laagland bos 

Leefwijze 
De basis voor hetgeen nu volgt is gelegd door GooDMAN (1971), C RUMP (1972; 1983), 
SILVERSTONE ( 1975), MEYER (1992; 1993; 1996), VAN WIJNGAARDEN & BOLANOS (1992) 
en observaties in het veld door SAVAGE (2002). 
Dendrobates grmwliferus is een relatief veel voorkomende dagactieve kikker welke een sterke 

neiging heeft om ook in bomen te leven. Meestal worden ze echter gezien op de grond alwaar 

ze rond hoppen of stilzitten in de dikke laag van bladeren. Ze worden ook vaak gezien op 

beplanting, rotsen, omgevallen bomen en mosbanken langs snelstromende watertjes. De mate 
van actief zijn is verbonden met de seizoenen waarbij in het droge seizoen (december, janu
ari, medio februari ) minder dieren zijn waar te nemen. De roepende mannetjes zijn te horen 

...___......_. mei tot november gedurende een nattere periode. De voortplanting heeft vermoedelijk 
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ook plaats gedurende deze periode. De mannetjes 
en vrouwtjes zijn bet meest actief gedurende de 

maanden juli tot november. Dit hangt echter ook 
af van het begin van de eerste regens. De mannetjes 

roepen meestal vanuit de beplanting van 0,1 tot 

2 meter hoog. Dit roepen is het meest intens tus
sen 05.30 uur en 09.00 uur in de morgen en vanaf 

16.30 uur tot het donker wordt. De mannetjes zijn 

uitermate territoriaal waarbij flinke worstelpartijen 

plaatsvinden en de verliezer zich uiteindelijk terug
trekt. Het voedsel bestaat uit allerhande kleine 

insecten maar hoofdzakelijk uit mieren. 

Voortplanting 
Paring vindt plaats op de grond, waarbij het man

netje het vrouwtje eerst naar een geschikte plaats 

tussen de bladeren heeft gelokt. Hier wrijft het 

vrouwtje dan met de kop tegen de kop en kin van 

het mannetje en ti lt baar achterlijf op. De bevruch
ting vindt plaats doordat beide dieren met de ach

terlijven tegen elkaar aan gaan zitten. De vrouwtjes 

leggen twee tot vier eitjes per legsel en kunnen 

meerdere legsels produceren. De mannetjes ver
zorgen de eitjes (nat houden) waarbij ze van legsel 

naar legsel huppen (deze liggen op verschillende 

plaatsen) . Als de larven uit de gelei komen kruipen 

ze bij het vrouwtje op de rug en zij brengt ze dan 
naar planten waar water in de bladoksels blijft 

staan, bij voorkeur Dieffeubaclzia. Hierna komt het 
vrouwtje van tijd tot tijd terug om onbevruchte 

eitjes bij de larven te brengen. De larven zijn klein 

met een totale lengte van 25 mm als al duidelijk is 

dat de achterpoten zich aan het ontwikkelen zijn. 

De vinnen zijn zeer gereduceerd en het einde van 

de staart is puntig. De jonge kikkertjes zijn 13 mm 
als ze de metamorfose volledig hebben volbracht. 

Verspreidingsgebied 
Laagland van zuidwest Costa Rica en aangren
zend zuidwest Panama en mogelijk zuidoost Costa 

Rica (zie hiervoor hoofds tuk "Opmerkelijk"). 

Overigens heerst over het verspreidingsgebied in 
het zuidoosten nog de nodige onduidelijkl1eid. 

Opmerkelijk 
MYERS ET AL. ( 1995) maakt melding van een popu
latie Deudrobates grauuliferus aan de Atlantische 

zijde van Costa Rica. Op deze plaats, Rio Sand 
Box, een zijrivier van de Rio Sixaola in de provincie 
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Dendrabales granulifcrus met vindplaatsen. 

Limon leeft ook een populatie Deudrobtes pumilio 
welke daar endemisch is. ln 1989 zijn hier twee 

exemplaren van DeiUirobates grmwlifems gevonden 
en in 1990 nogmaals vier. 

EBERHARD MEYER (PERS. COMA!.) heeft vele stu

dies, over meerdere jaren, uitgevoerd naar deze 
soort en heeft grote twijfels of het hierbij om een 

natuurlijke populatie gaat. Het vermoeden bestaat 

dat er in de jaren tachtig, toen een groot aantal 
illegaal gevangen dieren in beslag is genomen, 
abusievelijk een aantal Deudrobates grat~ulifcrus is 

uitgezet in de veronderstelling dat het hierbij ging 
om Dendrobates pzmzilio. Daarbij leken de gevonden 

Deudrobates grauulifems wei heel erg veel op dieren 

uit een populatie uit de Golfo Dulce regio (zuid
west Costa Rica). 

Eigen waarnemingen 
Zoals aangegeven hebben wij op verschillende 
plaatsen in de nabijheid (een straal van 15 km) van 

onze Lodge diverse kleine populaties gevonden. 
Het gaat hierbij om populaties van maximaal zes 



tot acht dieren (meer hebben we er tenminste 

niet tegelijk gezien). Opvallend hierbij is wel dat 

de dieren vrij plaatsgebonden zijn omdat we ze 
iedere keer op nagenoeg dezelfde plaats hebben 
gezien. Een ander opvallend detail is dat ze altijd 

worden gevonden in de buurt van snelstromend 

water. Ze bevinden zich dan niet in of vlakbij het 

water maar op gepaste afstand. De dieren zijn op 

zich wel schuw en bij dreigend gevaar proberen ze 
zich in holen in de grond te verstoppen. De dieren 
welke wij hebben gezien hebben zowel blauwe als 

jadegroene achterpoten en een rode rug en kop. 

Opvallend vonden wij wel dat we dieren met beide 
kleuren achterpoten vlakbij elkaar hebben gevon
den (op minder dan 20 meter van elkaar). Ze zijn 

actief gedurende het grootste gedeelte van de dag 
en door hun felle kleuren zijn ze op zich vrij mak

kelijk te vinden. Dit is echter geen garantie dat ze 
altijd worden gevonden want ook wij hebben een 
aantal keren geen kikkers aangetroffen op de voor 

ons bekende vindplaatsen. 
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Terrarium 
Alhoewel w ij zelf ook diverse pijlgifkikker soorten 

hebben gehouden, hebben we geen ervaring met 
deze soort. Afgaande op onze waarnemingen zijn 

in onze ogen een paar zaken belangrijk. Zo dient 
er stromend water aanwezig te zijn in het terra
rium. De dagtemperatuur mag variëren van 24°C 

tot 29°C met een nachtelijke daling tot minimaal 
21 °C. De luchtvochtigheid moet constant tussen 
de 80 en 90% zijn. De dieren moeten voldoen

de mogelijkheden hebben om zich te verstoppen 
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onder bijvoorbeeld een laag blad, boomstronken 
of rotsen. Er dienen voldoende planten aanwezig 

te zijn om de eitjes te kunnen afze tten en dan bij 
voorkeur Die.ffenbachia. Het dag- nachtritme is 

ongeveer 13 uur licht en 11 uur donker. Ze kunnen 
in groepjes worden gehouden maar het terrarium 

moet dan wel voldoende groot zijn (een bodemop
pervlakte van minimaall m2

) omdat de mannetjes 
vrij territoriaal zijn. Beter is het om ze koppelsge

wijs te houden. In hun leefgebied hebben wij ook 

de volgende soorten veelvuldig gezien: De11drobates 



auratus, Colosthetus jlotatorj A mei va 
festiva en Ameiva quadrilineata. 
Mogelijk zouden beide eerste soor
ten daarom met D. granulifems kun

nen worden gecombineerd. 

Verklarende woordenlijst 
Supermmrmerary tubercles: knobbeltjes aan de onderzijde van de 

vingers en tenen onder de phalanx en tussen de subarticular 

tuberel es. 
S11bartiwlar tubercle: knobbeltjes aan de onderzijde van de vingers 

en tenen onder de verbindingen tussen de phalan.x. 

Plralanx: klein botje wat vorm geeft aan het skelet van de vingers en 

tenen (kootjes). 

Metatarsal tubercle: knobbel op de achtervoet (hiel) . 

Th en ar: gesitueerd aan de basis van de duim of 1 • vinger van de 

hand. 
Tarsal Jold: plooi/vouw op de enkel. 

Palmar tubercle: knobbeltje gelegen aan de basis van de 4e vinger. 
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Summary 
Dendrobates granuliferus TAYLOR 1958 

Dendrobates granulife rus is a small, short-limbed 
species with an extremely granular dorsurn and 
usually uniform bright red upper surfaces, except 

for the generally bright jade hind limbs. 

Adults are 18 to 25 mm in standard length and the 

head is as braad as long with a short snout. Finger 
I is shorter than finger Il. They live in relatively 
undisturbed lowland moist and wet fo rests in sout

western Costa Rica and southwestern Panama. 

They may be seen hopping across or sitting on 

the leaf litter but frequently are found on vegeta

tion, tree trunks, rock faces or moss banks along 
fast moving streams. Activity is seasonal with few 

individuals seen during the dry season (December, 

January) . The female lays two to four eggs at one 

time and produces multiple clutches. Males attend 

the eggs and may move from one egg clutch to 
another. Females return to the tadpoles in the axils 
of the plants ( particularly Die.ffenbaclzia) to bring 

unfertilized eggs. 
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Een uitgebreidere versie van deze richtlijnen is op de website van Lacerta (www.lacerta.nl) re vinden. 

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



Dutchy's® bestrijden 
bloedmijten natuurlijk! 

Bloedmijten worden in hun schuilplaats 
effectief en afdoende bestreden zonder 
gebruik van chemische middelen, maar 
door hun natuurlijke vijand. 
Door op tijd onze Dutchy's® (roofmijten) uit 
te zetten, in nesten en broedkooien, kunt u 
aantasting voorkomen of bestrijden. 
Zie voor dealeradressen onze website. 

Meer informatie? www.refona.nl 

De Noesten 44, 9431 TC Westerbork ~ 
Tel. (0593) 37 00 35, Fax (0593) 37 00 36 ~_9.~A' • 
E-mail info@refona.nl 
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Heethslaan 42, 968 1 CM Midwolda 
Tel.: + 31 (0)597 552531 

E·mail: plantenkwekerij-munneke@hetnet.nl 
www.terraplant.nl 
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is gelegen in het zuid-westen van Costa Rica op het prachtige 
c;,_ \-> ~schiereiland Osa. De Lodge is eigendom vanJan en Ina Tuns 

'-. ~ ~ \1'\ ~ '-..': en het ideale vertrekpunt voor een onbezorgde en onver-
~~ • '-C ~ getelijke vakantie. 
~ ~ ~- U overnacht in comfortabele kamers, cabinas 
~ l genaamd, met warm water en elektriciteit. 's Morgens 
~ kunt u eerst genieten van een heerlijk Costaricaans 

ontbijt voordat uw dagprogramma start. In overleg 
kunnen Jan en Ina u helpen om een leuk programma 

samen te stellen, zodat u optimaal geniet van al het moois 
dat Costa Rica u te bieden heeft. 


