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C:~ ...... ---- -, Waarnemingen aan de Syrische hagedis (Phowicolacerta laevis) in Zuid

Turkije Ja co Bruekers 

In 2009 bezocht de auteur de toeristenplaats Si de om ter plaatse en in 

degebieden eromheen naar reptielen en amfibieën te zoeken. Si de is een van 

de belangrijkste toeristenplaatsen aan de zuidkust van Turkije. Eén van de 

bijzondere reptielen daar is de Syrische hagedis, Phoenicolacerta laevis. 216 

Slangen van Peninsula Osa, Costa Rica, deel! Jan en I na Tu11s 

De auteurs zijn inmiddels weer teruggekeerd naar Nederland, maar de stroom 

verslagen uit Costa Rica is nog lang niet opgedroogd. In deze uitgave maken 

ze een begin met het beschrijven van de slangensoorten die ze in Costa Rica 

hebben aangetroffen. 232 

De herontdekking van een verdwenen anolis: Anolis proboscis Robert 

Hoogveld 

Anolis proboscis is een nogal onorthodoxe anolis. Bijzonder qua uiterlijk en 

ook nog eens uiterst zeldzaam. In dit artikel neemt de auteur deze soort, voor 

het eerst ontdekt in 1954 en in 1956 beschreven, en het opvallende verhaal 

rondom zijn bestaan eens onder de loep. 238 

Eerste onderzoek kan voortbestaan zwarte leguaan veilig

stellen Evert Henningheim 

De zwarte leguaan Ctenosaura oedirhina komt alleen op het 

Hondurese eiland Roatan voor. Over de levenswijze van deze 

kritiek bedreigde hagedissoort is nog maar zeer weinig bekend. 

Binnenkort worden de eerste noodzakelijke stappen voor h et 
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f In de periode vanS tot 16 mei 2009 bezochten wij de toeristenplaats Side om 

ter plaatse en in gebieden eromheen naar reptielen en amfibieën te zoeken. Si de 

is een van de belangrijkste toeristenplaatsen aan de zuidkust van Turkije, vooral 

bekend om de Romeinse opgravingen in het centrum. De ruïnes, waarvan de 

arena het meest prominent aanwezig is, staan garant voor een niet aflatende 

stroom toeristen. Vreemd genoeg biedt deze plaats, ondanks de intensieve 

bebouwing, nog veel plaatsen waar je herpetologische juweeltjes kunt vinden. 

Eén van die bijzondere reptielen waar wij meer van wilden weten, was de Syrische hagedis. Het 
bestuderen van Phoenicolacerta laevis in Side vormde één van de drie doelstellingen die wij ons 
tijdens deze reis hadden gesteld. Deze soort is een relatieve nieuwkomer in dit gebied en is zeer 
waarschijnlijk door de mens (ongewild?) geïntroduceerd. Over Ph. laevis uit deze streek zijn 
tot nu toe een aantal Duitstalige artikelen gepubliceerd (TruonL & TRIODL, 2008a en b). We 
besteden in dit artikel aandacht aan onze waarnemingen aan deze hagedis, die voor een deel 
nieuw dan wel aanvullend zijn op eerder publicaties. 

Verspreiding van Phoenicolacerta laevis 
De Syrische hagedis heeft een verspreidingsgebied dat zich binnen Turkije 

volgens BrscHOFF & FRANZEN (1993), in grote lijnen uitstrekt van het oosten 
van het land, van Erdemli (± 80km ten westen van Mersin) oostwaarts tot in 
Hatay. Dit houdt in dat het eigenlijke verspreidingsgebied ongeveer 200 km. 
oostelijk van Side ligt (TROIDL & TROIDL, 2008a en b). De Duitsers hebben 
hun waarneming toegespitst op de strook van Side, westwaarts tot Gündogdu 
en een populatie ten zuiden van Manavgat, bij een meertje (Titreyen-Göl). Dit 

ligt ongeveer 6 km. zuidoostelijk van Side. 
Wij startten onze eerste zoektochten elke dag vanaf ons hotel in het centrum. 
Het doel was om de ruïnes nabij de arena te onderzoeken. Wandelend langs de 
kust, niet ver van oude stadsmuren, bij een hotel met houten huisjes ("Aktas 
hotel"), vonden wij geheel onverwacht in totaal zes Syrische hagedissen (vijf 
vrouwtjes en een mannetje) op een van rotsen gemaakte afscheidingsmuur. 
Later die week zag een van ons ook een vrouwelijk dier op een palmboom 
(Washingtonia robusta) bij een grote bus/taxiparkeerplaats net buiten het cen
trum van Side en twee dieren op een muur van een naastgelegen kleine boom
kwekerij. Enkele dagen later, toen we dezelfde route volgden, troffen we nog 

een vrouwelijk exemplaar aan op een stuk beton, aan de rand van de vuilnisbelt 
die in de duinen was aangelegd. 
TROIDL & TROIDL (2008a en b) zagenPh. laevis ook in Titreyen-Göl (M anavgat). 

Wij zijn daar gaan kijken en vonden de hagedissen inderdaad aan de westelijke 
kant van het kleine meertje. Maar wel voornamelijk op de afscheiding van een 
de hoteltuin. De hagedissen ' varen erg schuw en vaak slechts tot 3 meter afstand 

benaderbaar. 

Oude en nieuwe waarnemingen 
Eén van ons (JB) was al twee keer eerder in Side geweest, in 1995 en 2003. In 
2003 werd Ph. laevis echter alleen waargenomen in de tuin van hotelcomplex 
"Arum" en de andere naburige hoteltuinen. Dit hotelcomplex ligt ongeveer 3 
km westelijk van het centrum van Side. Destijds werd die hagedis nog niet als 
Ph. laevis herkend maar geplaatst onder het "Anatololacerta oertzeni/danfordi"-



Titelpagina (pag. 216·217 ): Phoenicolacerta laevis man, rode type. Boven: Biotoop nieuwe vindplaats in Sidc. 
Onder links: Deze muur kende een hoge hagedisdichtheid . Onder rechts: Hoteltuinen kunnen ideale biotopen zijn 

complex. Wel viel toen de variabiliteit binnen die 

soort al op. Bovendien was al snel duidelijk dat 
deze hagedis lokaal bijzonder algemeen was. ln 
2003 werd Ph. laevis in het centrum van Side nog 
niet waargenomen ondanks intensief zoeken. 

Deze observaties geven ruimte voor de aanname 
dat Plwenicolacerta laevis al ver vóór 2003 in die 

omgeving aanwezig was. In mei 2009 is het terrein 
rondom hotel '1\rum" ook bezocht en is de aanwe

zigheid van Ph. laevis wederom bevestigd; ook nu 
weer in opvallend hoge dichtheden! 

We hebben steeds stelselmatig naar Ph. laevis 
gezocht. ln eerste instantie concentreerde wij onze 

zoektochten op het langgerekte gebied grenzend 
aan het strand. Enkele malen ondernamen wij 
tochten ongeveer 3 km landinwaarts, ten noorden 
van de doorgaande weg ("Demirel Bulvari"). Het 

verraste ons dat wij achter een grote discotheek 

midden in een klein bos op een betonnen rioolput 
een koppeltje vonden! Op deze vrij schaduwrijke 

plek hadden wij deze dieren helemaal niet ver

wacht. Vrij snel ontdekten we dat ook de muren 
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van omliggende appartementencomplexen door Ph. laevis werd bewoond. Ook 
hier was de soort redelijk algemeen. Tijdens onze excursies vonden wij in Side 
geen andere hagedissen uit de familie van LACERTIDAE. Wij denken dat het 
ontbreken van concurrentie door andere kleine halskraag hagedissen Ph. laevis 
in staat stelt niches te bezetten die door andere soorten (bijv. Anatololacerta 
dmifordi of A. oertzeni) niet zijn gebruikt of bereikt. 
We mogen met enige stelligheid concluderen dat Ph. laevis, zeker in vergelijk 
met 2003, met een indrukwekkende opmars bezig is. Met betrekking tot onze 
observaties in het centrum van Side en ten oosten ervan (richting Manavgat) 
zijn wij overtuigd dat er mogelijk sprake is van een aaneengesloten verbindings
zene tot aan Tirteyen-Göl. Toekomstige onderzoeken moeten dat nog wel 
definitief bevestigen. 

(Natuurlijke) vijanden 
De Hardoen (Laudakia stel/ia daani) beschouwen wij in zuidelijk Turkije, van 
alle voorkomende reptielen, als de meest succesvolle cultuurvolger. We h'Wa
men deze statige hagedis echt overal tegeni in de stad bij de ruïnes, op huizen, 
op stapelmuren, grote bomen en op rotsen en zelfs langs wegen in bosrijk 
gebied. 
Niet zelden deelde Laudakia stellio daani en de Parelskink ( Chalcides ocellatus) 
in de kuststreek het territoir met de Syrische hagedis. Geregeld hebben we 
gezien dat deze hagedissoorten sympatrisch (naast elkaar) voorkwamen. Wij 
vonden dit best opvallend omdat in het bijzonder een volwassen Hardoen, 
volgens ons, als een belangrijke predator van juveniele Syrische hagedissen in 

aanmerking komt. Ogenschijnlijk werden volwassen Piz. laevis door Laudakia 
met rust gelaten. Ph. laevis reageerde in het geheel niet nerveus op de aanwezig-
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heid van een deze toch forse agame. 
Wat ons ook opviel was het relatief grote aan

tal huis- of zwerfkatten (Fe/is domestica), met 
name rondom de "nieuwe" vindplaatsen van 
Phoe11icolacerta laevis in het centrum. Deze katten 
werden heel frequent door toeristen gevoerd. Niet 
verwonderlijk dat de Syrische hagedissen mogelijk 
door de aanwezigheid van die predators erg schuw 
waren. Wij konden de hagedissen vaak maar tot 
een aftand van 4-5 meter benaderen. Ook rond en 
in de hoteltuinen zijn katten te vinden, alleen min
der algemeen. Dit was ook duidelijk merkbaar aan 
de grote dichtheden van Plr. laevis op die plaatsen. 
Wij telden soms vier tot zes hagedissen op enkele 
vierkante meters! 
Op plaatsen waar Ph. laevis leefde, zagen we eksters 
(Plica plica), bonte kraaien ( Corvax coro11e sm·do
llills), meeuwen (waarschijnlijk Larus miclralrellis) 
en een enkele klauwier (Lanius col/u rio). Bij deze 
vogelsoorten kan Plr. laevis op het menu staan. Het 
werkelijke aantal vogels was echter niet overweldi
gend hoog zodat wij de predatiedruk door vogels 
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als marginaal of zelfs zeer klein willen bestempelen. 

Metingen 
We waren in staat een aantal hagedissen te vangen 
en de maten op te nemen, omdat dit soort gege
vens nog niet algemeen bekend is. De gegevens zijn 
in de tabel opgenomen. 
Zoals te verwachten viel waren de mannetjes 
zwaarder gebouwd. Vooral de koppen zijn groter 
en krachtiger. Dat deze hagedissen weerbaar zijn 
merkten we al snel, omdat ze ons steeds stevig in 
de vingers beten. 

Wij vonden voornamelijk volwassen hagedissen, 
waarbij de mannetjes duidelijk in de meerderheid 
waren. Slechts een heel enkele keer zagen we een 
halfwas exemplaar. Dit vinden wij een aanneme
lijke indicatie dat jonge Plr. laevis het eerste jaar 
bijzonder snel groeien. Mogelijk profiteren de 
jonge hagedissen van een lange activiteitsperiode 
ten gevolge van het gunstige, warme klimaat in 
zuidelijk Turkije. Een bevestiging van die snelle 
groei, vinden wij terug in het artikel van MANTEL 
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& MuooE ( 1987). Zij beschrijven dat in septem

ber geboren jongen begin december al tot halfwas 

exemplaren kunnen uitgroeien, mits voorzien van 

voldoende voedsel en warmte. 

De hoge dichtheid van mannelijke dieren had 
natuurlijk gevolgen. Regelmatig zagen we dat de 

hagedissen elkaar te lijf gingen of najaagden. Aan 

een aanval ging altijd een dreigfase vooraf. Met 

opgezette kelen en afgeplatte lichamen werd gepro

beerd de tegenstander te intimideren. Leverde dat 

niet het gewenste resultaat op dan werd door een 

van de partijen de aanval ingezet. 

De Syrische hagedis is qua uiterlijk erg variabel. 

Mannetjes met blauwe, rode en zelfs groen/ gele 

kelen en buiken duiken regelmatig op. Maar ook 

dieren met witte buiken waren niet zeldzaam. 

De vrouwtjes waren meer uniform van kleur en 
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tekening en hadden meestal een witte of gele buik. 

Die kleurverschillen troffen we aan in hetzelfde 

biotoop. De foto's geven een goede indruk van die 

variabiliteit. 

Parasieten 
Alle hagedissen die wij vingen, hadden ectopa

rasieten bij zich in de vorm van mijten (mogelijk 

Ophionyssus natricis). Die waren in het bijzon

der bij de staartbasis en onder de buikschub

ben te vinden. Op een van de foto's is zichtbaar 

dat sommige buikschubben iets bol staan. Daar 

bevinden zich de parasieten. Wij hebben geen 

teken (lxoomAE) kunnen ontdekken. Sommige 

hagedissen produceerden onwelriekende ontlas

ting. Daarin waren bijna altijd enkele rondwormen 

(mogelijk Oxyuren) waarneembaar. 



'l:lht.•l: Buuth.'tll''-·ht.• ~l'~l'\ L'th \',lil /'h,,, 1111 ,,[,,,~ 1 td l.~t 11' 111 dl' lllll~L'\'in~ \',lil Sh.I L•. KRL=blJH romplt.·n~ll.•, TL=hlt.tiL· IL·n~tl' 

Gesl.Kht KRL in cm TL in cm Bijzonderheden 

14 geregenereerde staart 
18,2 
21,9 complete staart 
15,6 geregenereerde staart 
12,2 

zonder staart 
zonder start; rode buik 

19,1 geregenereerde staartj witte buik 
17,1 1/3 geregenereerde staart; witte buik 
17,5 witte buik 
16, 1 
19 complete staart 

17,5 
14,8 

halfwas exemplaar met complete staart 

complete staart 
complete staart 
complete staart 
complete staart 
eieren aanwezig 
mogelijk eieren bij zich 
mist stukje staart 
eieren aanwezig 
eieren aanwezig 
eieren aanwezig, complete staart 
eieren aanwezig en geregenereerde staart 
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H
ier weer een bijdrage over de fauna van Costa Rica. Deze keer 

vanuit Nederland want we zijn na ruim hvee jaar weer terug. 

Dit betekent niet dat we u niets meer te vertellen hebben 

want gedurende ons verblijf van ruim twee jaar in Costa Rica hebben 

we voldoende stof voor nog een aantal artikelen vergaard. Als u ooit 
nog eens op vakantie wilt naar Costa Rica en u wilt handige tips kunt 

u gerust contact met ons opnemen. Onze Lodge is nog gewoon open 
en wordt nu beheerd door een Costa Ricaanse kennis dus daar kunt u 
gewoon terecht voor een prettig verblijf. 

In dit artikel willen wij u de slangen welke wij hebben gezien onder de 

aandacht brengen. Op Peninsula Osa komen 50 soorten slangen voor. 

Wij hebben 20 soorten gezien waarvan een aantal in een zogenaamd 

serpentario. Dit is een speciaal verblijf voor slangen in terraria. 

Het is voor ons een hele klus geweest om de dieren te determineren 

omdat onze kennis van slangen beperkt is. In dit artikel zal de beschrij
ving van de soorten minimaal zijn maar dit zal hopelijk gecompenseerd 
worden door de foto's. Om te beginnen vindt u rechts een lijst met de 

voorkomende soorten. 

Boa constrictorVoN LINNÉ 1758 
Deze grote slangen kunnen een lengte bereiken van 41/2 meter maar de 

meeste exemplaren zijn niet groter dan 3 meter. De staart is kort met 

10 tot 15% van de totale lengte. De grondkleur van deze dieren is licht 

bruin tot grijs. Op de rugzijde bevinden zich 22 tot 35 donkere blokken. 
Op de flanken zitten meestal dezelfde blokken alleen kleiner. 

Deze slang is een echte wurgslang en eet een grote variatie aan prooidie

ren. De prooi bestaat meestal uit konijnen, agouti's (groot knaagdier), 
opossums, ratten, muizen, grote hagedissen enz. Er is zelfs melding 

gemaakt van het feit dat een Boa constrictor heeft geprobeerd een 
Reuzenmiereneter (komt in Costa Rica waarschijnlijk niet meer voor) 

te verorberen. 

Boven: Boa co11strictor 
Titelpagina: Spilotes pullatus 

Lijst van 
voorkomende soorten: 

Boa coiiStrictor 

Corallus IJOrtr•lanus 

Ungalioplris pannme11sis 

Clelin clelia 

o.~yrlropus petolarius 

Tripmrr~rgos campressus 

Erytlrrolnmprus mimus 

Xerrodon rabdoccplralu.s 

Amastridirmr velifcrum 

Enulius sclateri 

Notl10psis rugosu.s 

Conioplrarres fissideiiS 

Dipsas tcmtissirna 

Geoplris lro.ffmamri 

Drymobius margaritifcrus 

Hydromorplrus coucolor 

!trrarrtodes cenclroa 

lmmrtodes inomntu.s 

Leptodeira rubricata 

Leptodeira septentrionnlis 

Niuia maculata 

Niuia sabac 

Rlradiuaea decoratn 

Sibon dimidiatus 

Sibon uebulatriS 

Urotlreca decipiens 

Urotlreca fulviceps 

Urotlreca guentlreri 

Clrironius cnrinntus 

Clrirouius grmrdistJUamis 

Dendroplridiou percariuntrmr 

Drymarciron corais 

Leptopiris nlrnctulla 

Leptopiris riveti 

Mnstigodryas melnuolomus 
Û;~ibe/is IIOIICIIS 

Pscu.stes poecilouotus 

Scnplriodoutoplris amrulatriS 

Spilotes pullatriS 

Stcnorrlrinn degenlrnrdtii 

Tantilla sclristosn 

Tautilln suprncincta 

Micrurus nlleui' 

Micrr1rus uigrociuctriS • 

Pelamis plat ..rus' 

Botlrrieclris sclrlegclii' 

Botlrrops asper' 

Lnclresis melcmoceplrala' 

Portllidium uastuur '. 

De soorten aangegeven 

met een • zijn gifslangen. 
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De paartijd van deze dieren loopt van augustus tot 
april en de jonge dieren worden geboren tussen 
april en augustus. De vrouwtjes zijn levendbarend 
en per worp kunnen er 10 tot 64 jongen worden 

geboren. De jongen hebben dan een lengte van 350 
tot 450 mm. Bij een lengte van 11/2 tot 2 meter zijn 
de dieren geslachtsrijp. 
Boa constrictor is hoofdzakelijk nachtactief maar 
het kan voorkomen dat er tijdens de dag grotere 
exemplaren actief zijn. De biotoop bestaat uit bos
sen, struikgewas en secundair bos in het laagland. 
Ze komen ook voor in vochtig en nat bos in het 
voorgebergte. 
Wij hebben deze soort vier keer gezien. Het ging 
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hierbij om twee volwassen exemplaren, één bijna 
volwassen exemplaar en één jong dier. Van het 

jonge dier hebben we helaas geen foto maar hij /zij 
lag overdag op de oever van ons riviertje. 

Coniophanes fissidens GÜNTHER 1858a 
Deze algemene soort wordt ongeveer 800 mm lang 
waarbij de vrouwtjes aanmerkelijk langer zijn dan 
de mannetjes. De staart is vrij lang met 33 tot 42% 
van de totale lengte bij de mannetjes en 26 tot 38% 
bij de vrouwtjes. De grondkleur van deze dieren is 
is licht bruin met vaak een zweem van oranje. 

Ze komen hoofdzakelijk voor in de vochtige en 
natte bossen van het laagland en het voorgebergte. 
Ze zijn actief aan het einde van de middag en het 



begin van de avond. Ze eten hoofdzakelijk kikkers 
en dan met name Eleut!Jerodactylus soorten. 
De vrouwtjes leggen in apri l tot juli één tot zeven 
eitjes en als de jonge dieren uitkomen zijn ze 111 

tot 123 mm lang. Bij deze soort komen in verhou
ding veel gebroken staarten voor (ongeveer 40% 
van de exemplaren heeft ooit de staart gebroken). 
Wij hebben deze soort diverse malen gezien rond 
de vijver op onze Lodge. Overdag hield hij /zij zich 
vaak schuil rondom de vijver om tegen de avond 
een Physalaemus pustulosus te verorberen. Ook in 
het dal met teakbomen hebben we ze gevonden en 
dan met name tussen het hoger gras. 

Co~tioplrmres fissidells 

Leptodeira septentrionalis KENNICOTT & 
BAJRD 1859b 
Deze soort wordt vaak de Cat eye snake genoemd 
omdat de pupil een verticale vorm heeft. De man
netjes worden 340 tot 965 mm lang en de vrouw
tjes met 339 tot 1.045 mm iets groter. De staart is 
met 26 tot 38% van de totale lengte gemiddeld te 
noemen. De grondkleur is crême tot roodachtig 
bruin met 20 tot 70 donker bruine blokken. Ze 
komen hoofdzakelijk voor in vochtige en natte bos
sen van het laagland maar worden soms ook gezien 
in vochtige en natte bossen van het voorgebergte. 
Het is een vrij algemene soort welke 's nachts actief 

LACERTA 68 (2010) NUMME R 6 235 



Leplodeira septentrionalis 

is en zowel op de grond als in bomen en strui

ken gevonden kan worden. Het voedsel bestaat 

hoofdzakelijk uit kikkers en padden. De eitjes van 
Agalychnis ca/lidryas staan ook hoog op het menu

lijstje. 
Wij hebben deze dieren bijna dagelijks gezien rond 
de vijver op ons terrein. Ze zijn vrij schuw en bij het 

minste onraad verdwijnen ze tussen de beplanting 

of de keien in de vijver. Overdag hebben we deze 

dieren diverse malen gevonden onder afgevallen 

blad of tussen de uitstekende wortels van bomen. 
We hebben ze diverse malen een kikker zien eten 
maar nooit de eitjes van Agalyc!wis ca/lidryas. 

Spilotes pullatus V oN LINNÉ 1758 
Dit is een grote soort welke ruim 2112 meter lang 
kan worden. De meeste exemplaren worden echter 

tussen de 1 en 2 meter lang. De staart is met 24 tot 
27% van de totale lengte gemiddeld te noemen. De 

grondkleur is zeer variabel waarbij het mogelijk is 
dat er een lichte of een donkere kleur dominant 
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is. Indien de lichte kleur dominant is zijn er op de 
rug en staart meesta.l donkere banden of vlekken te 

zien. Bij een donkere grondkleur zijn er dan juist 
lichte banden en vlekken te zien. Het komt ook 
vaak voor dat volwassen dieren compleet zwart 

zijn. 
Ze komen hoofdzakelijk voor in vochtige en natte 
bossen in het laagland en voorgebergte. Ze leven 

voornamelijk op de grond maar zijn ook te vinden 

in struikgewas en lage bomen. Ze eten grote hage

dissen, vogeleieren en nestvogels. Indien ze een 
prooi vangen wordt deze eerst gewurgd. 

Het vrouwtje legt zeven tot tien eieren en als de 
jongen uitkomen zijn ze ongeveer 500 mm lang. 
Wij hebben deze soort slechts een keer gezien en 
wel op eigen terrein. Dit exemplaar was zeer schuw 

en probeerde zich snel uit de voeten te maken. 

Tijdens het fotograferen liet dit dier vaak zijn ver
dedigingshouding zien namelijk het opblazen van 

de keel en luid sissen. 



Summary 
Snakes ofthe Peninsula Osa, Costa Rica, part 1 
There are about 50 species of snakes on the 
Peninsula Osa and the authors have seen 20 of 
them. In the list above you can see the narnes of 
the species. The species with * are poison snakes. 

Their knowledge about snakes is limited so they 
hope the pbotos teil the story. 

Spilot es pullatu.s 

Literatuur 
SA VAGE, J.M., 2002. T he amphibians and reptiles 

of Costa Rica. A herpetofauna between nvo 
continents benveen hvo seas. The University of 
Chicago Press, Chicago 
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H
et genus Anolis is met maar liefst 400 
verschillende soorten de grootste groep 
aan elkaar verwante reptielen ter wereld. 

Dit grote aantal brengt ook verschillende uiter
lijke kenmerken met zich mee, waardoor de ene 

soort anolis totaal niet op een andere anolis lijkt. 
Een nogal onorthodoxe anolis is Anolis proboscis. 
Bijzonder qua uiterlijk en ook nog eens uiterst 
zeldzaam. In dit artikel nemen we deze soort en 
het opvallende verhaal rondom zijn bestaan eens 
onder de loep. 

A1'10lis proboscis is in 1954 voor het eerst ontdekt 
en in 1956 beschreven door j AMES A. P ETERS en 
GusTAVO ÜRCÉS. De beschrijving van deze opval
lende verschijning is gedaan op basis van slechts 
één gevonden exemplaar (afbeelding 1). Deze 
anolis bleek een man te zijn en was uitgerust met 
een vreemd uitsteeksel op de neus. Op basis van dit 

f-Titclpagina: Een juvcnjeJ van S-6 maanden 
Foto SAl:fTlAGO RON 

merkwaardig zwaardachtige uitsteeksel werd deze 

anolis direct ingedeeld in de groep van de zoge
naamde "bladneus anolissen" (leaf-nosed anoles), 
een kleine groep met maar enkele bekende exem
plaren. Dat de ontdekking daarom doorspekt was 
met enthousiasme blijkt wel uit de openingszin 
van de officiële publicatie. "It gives us considerable 
pleasure to be a bie to aunormce the discovery of auother 
specimeu of the leafnosed arro/es". De andere blad
neusanolissen zijn Anolis phyllorhimts MYERS & 

CARVALHO 1945 en Anolis laevis COPE 1876. Deze 
drie soorten vormde volgens WILLIAMS (1979) 
op basis van hun uiterlijke overeenkomst de A no/is 
laevis-groep. Deze classificatie staat echter ter dis
cussie gezien recente gedetailleerde beschrijvin
gen, maar daar kom ik later in dit artikel op terug. 
De eerste bladneus anolis ooit ontdekt is Anolis lae
vis en is gevonden aan de Huallaga rivier in het oos-

Afbeelcling 1 Eerste beschreven Allolis proboscis man. Halotype 1954 
Afbeelding 2 (inzet) A11_olis pltyllorltimts man gevangen op een lijmval 
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ten van Peru (Peruaans Amazone gebied), Anolis 

phyllorlzinus is gevonden nabij Borba, Rio Madeira 
in Brazi lië (Braziliaans Amazone gebied) en A1wlis 
proboscis nabij Cunuco in Ecuador op de weste
lijke flank van het Andes gebergte. Gezamenlijk is 

dit een groot verspreidingsgebied, maar tot 1996 
waren er in totaal maar negen exemplaren van deze 

drie soorten bekend, overigens allemaal mannen. 

Het was is dat jaar dat een groep onderzoekers 
vier mannen van Anolis phyllorlzimts in Aripuanä, 

Brazilië, verzamelde en nog twee exemplaren heb

ben waargenomen maar niet hebben kunnen van

gen. Tijdens een vervolgonderzoek in 1997 werd, 

naast nog drie mannelijke anolissen, het eerste 
vrouwelijke exemplaar gevonden van A11olis pllyllor
lzinus, en daarmee ook het allereerste vrouwtje van 

de bladneusanolissen. Bij deze vrouw ontbrak een 

neusflap geheel. Een mannelijke anolis gevangen 

op een Lijmval ten behoeve van dit onderzoek is te 

zien op afbeelding 2. 
De anolissen van de laevis-groep zijn middelgrote 

boom- en struikbewenende anolissen met een 

kopromp-lengte tussen de 60 en 97 mm exclusief 
neusflap (WILLIAMS1 1979). 
Anolis laevis heeft de minst grote neusflap, het is 
slechts één vergrote schub op de punt van de neus. 

Anolis plzyllorhinus en Arrolis proboscis daarentegen 
bezitten allebei een niet te missen grote neusflap 

bestaande uit een groot aantal schubben. De neus

flap van Anolis proboscis is ongeveer even lang als 
de lengte van zi jn kop, die van Anolis plzyllorhinus 
is enkele millimeters korter. Het wordt aangeno
men dat Anolis laevis en Anolis phyllorhinus ver

want zijn aan de in Zuid Amerika wijdverspreide 

en vaak algemeen voorkomende Anolis pw1ctatus. 
Overigens heeft deze soort op haar beurt een 

karakteristiek "wipneusje." 

De herontdekking van Anolis proboscis 
Lang is aangenomen dat A11olis proboscis sinds zijn 
ontdekking in 1954 was uitgestorven. Zelfs meer 
dan een halve eeuw is hij nooit meer waargeno

men. Door dat ene exemplaar in 1954 van ook 

nog zo'n bizar uitziende an olis en de complete 
afwezigheid sindsdien heeft deze soort een haast 

mythische status gekregen. Op precies te zijn is 

deze bijzondere anolis maar liefst 51 jaar zoek 
geweest, zijn bestaan in mist gehuld. Een snelle 
rekensom leert ons dat het dus in 2005 is geweest 

dat deze raadselachtige anolis weer opdook! Het 

was een groepje ornithologen dat op een vogelreis 

was in Ecuador, toen zij in de omgeving van Min do 

per ongeluk op deze anolis stuitte. Op 10 septem

ber vond CHARLJE VoGT, naar hun eigen zeggen, 
een sloom uitziende hagedis met een opvallend 

vleesachtig en zijwaarts afgeplat hoornachtig uit
steeksel op de snuit. Deze herontdekking gebeurde 

trouwens volledig bij toeval. Eerst dachten ze dat 
het uitsteeksel een uitgestoken tong was. Na con

tact te hebben gezocht met ANA ALMEN DIRAZ 

van de Polytechnische Universiteit van Ecuador 

kon zij hen vermelden dat het hier ging om een 

Anolis proboscis! Een heel bijzondere vondst dus die 
wetenschappers en anolisliefuebbers het hart snel

ler heeft doen kloppen. Ook de destijds nog actieve 

Lacerta Doelgroep Anolissen besteedde er in een 
van haar nieuwsbrieven aandacht aan. 

1n het veld is het dier gefotografeerd en weer 

teruggezet in zijn natuurlijk habitat. Anolis prob
oscis bestond nog! Voor zover bekend was dit de 
allereerste keer dat een levend exemplaar op beeld 

werd vastgelegd. Dit dier is te zien op afbeelding 3. 
Het lijkt wel alsof zijn herontdekking in 2005 heeft 

geleidt tot een honger onder wetenschappers en 
onderzoekers om deze soort definitief op de kaart 

te zetten. En volledig terecht natuurlijk. Na 2005 

zijn er diverse waarnemingen gedaan aan deze 

soort door zowel wetenschappers, natuurfotogra

fen als ecotouristen. Deze waarnemingen zijn nog 
steeds uitermate spaarzaam, maar desalniettemin 

gaat het om een opvallende toename na zo'n lange 

periode van stilte rondom deze bizarre soort. Ik 
vervolg het artikel met een opsomming van de bij 

Afbeeld ing 3 Ar101is proboscis man- Mindo Ecuador 
Gefotografeerd in 2005 door WAND A PARROT 
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mij bekende waarnemingen vanaf 2005 tot heden, 
waarin we Anolis proboscis beter leren kennen. 

De eerste vrouwen en een herbeschrijving 
van de soort 
Het was in 2007 en 2008 dat onderzoekers van het 
Museum voor Natuurwetenschappen van Ecuador 
een monitoringsonderzoek uitvoerden naar 
de biodiversiteit in de Ecuadoriaanse provincie 
Pichjncha. In de maanden juli 2007 en september 

2008 werden door het onderzoeksteam in de regio 
Distrito Metropolitano de Quito twee volwassen 
mannen van A1zolis proboscis gevonden, één dode 
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juveniele man en twee volwassen vrouwen. Hoewel 
stuk voor stuk zeer zeldzame en waardevolle ont
dekkingen, betekende de vondst van de eerste twee 
vrouwelijke exemplaren van deze soort misschien 

nog wel het meest. Net als bij de enige vrouw 
van Arzolis phyllorhilws bleken deze vrouwen ook 
géén neusflap te hebben. Ze werden gevonden in 

struiken omgeven door grasland, terwijl één van de 
mannen 20 meter hoog in een boom is aangetrof
fen. Een foto van een volwassen man en een vol
wassen vrouw die in dit onderzoek zijn gevonden 
zijn afgebeeld op afbeelding 4. 
Op basis van de nieuwe vondsten is A1zolis prob-



oscis opnieuw en uitgebreid 
beschreven (YÁNEZ-MUNOZ 

ET AL., IN DRUK). ln dit arti-

Afbeelding 5 Habitat Arrolis proboscis. De omgeving van 
Mindo in Ecuador. Foto j . GEORGINE SURMONT 

kel ga ik deze anolis niet uit
voerig beschrijven want een 

aantal foto 's zeggen meer dan 
duizend woorden. 
In algemene zin kan gezegd 

worden dat deze anolis door 

zijn relatief korte staart en 
zijn korte poten doet den
ken aan een zogenaamde 

twijganolis. Dit in tegenstel
ling tot Anolis phyllorhinus 
die in verhouding een lange 

staart heeft en ook lange 
poten. Qua morfologie lijkt 
A11olis proboscis op de anclis

sen die voor lange tijd door 
het leven gingen onder het 

geslacht Pilenacosaums. Ook 

dit zijn "twijganolissen" en 

ze zijn het equivalent van de 
officieel erkende twijganclis
sen van de Grote Antillen 
zoals Anolis ocwltus en Anolis 
valencienni. Het is dan ook zo 

dat YÁNEZ-MUNOZ ET AL., 

onder andere op basis van 

de morfologie en studie van 

de hemipenis, voorstellen om 

A11olis proboscis niet meer te plaatsen in de laevis
groep. Tevens stellen zij voor dat Anolis phyllorhinus 
behoort tot de A11olis punctatus-groep en dat de 
laevis-groep daarmee dus geen bestaansrecht heeft. 

Ongeveer gelijktijdig met het verschijnen van de 
hierboven genoemde publicatie verscheen er in 

de laatste Anolis Newsletter (een verzameling 

publicaties en artikelen over de recente studies 
naar anolissen bedoeld voor een breed publiek. 

Gepubliceerd na het Anolis symposium gehouden 

op de Harvard University in 2009) een kort verslag 
van STEVEN POE (2010) van de University ofNew 
Mexico, over de zoektocht en vondst van Anolis 
proboscis nabij Mindo in Ecuador. Een publicatie 

over dit onderzoek is in de maak en het zal niet lang 
meer duren voordat de bevindingen zullen worden 
gepubliceerd. 

PoE en een handvol studenten zijn gericht op zoek 

gegaan op de beboste hellingen nabij Mindo. Het 

beste leek het hun om bij nacht het veld in te gaan 

op zoek naar die bijzondere anolis. Later die nacht 
ontdekte PoE op een twijg 9 meter boven de grond 
een anolis die hij niet herkende. Hij ving deze 

anolis, zonder neusflap, en dit bleek een voor hem 

onbekende soort. Blijkbaar zijn de vondsten van 

YÁNEz-MuN-oz ET AL. nooit bekend geworden bij 
collega-onderzoeker PoE, want hij claimt met zijn 

vangst de eerste vondst van een vrouwelijke Anolis 
proboscis ooit te hebben gedaan. Volgens YÁNEZ
MuN-oz staan beide onderzoeken ook volledig los 

van elkaar en was ook hij, op zijn beurt, niet op de 
hoogte van PoE's verslag in de Anolis newsletter 

(YÁNEZ-MUNOZ1 PERS. J'VIED. 2010). Wie dan ook 
recht heeft op de eerste vrouwelijke A11olis probos
cis, het feit blijft dat beide waarnemingen wederom 

buitengewoon uniek en waardevol zijn. 
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Afbeelding 91' en 10-7 Auolis proboscis man. Omgeving 
Mindo Ecuador. Foto J. G!lORG INE SuRMONT 

Verspreidingsgebied en beschermde status 
Eerder hebben we kunnen lezen dat de allereerste 
A11olis proboscis werd gevonden nabij de woonge

meenschap Cunuco, ongeveer S kilometer ten wes
ten van Mindo in Ecuador. De meeste waarnemin

gen zijn gedaan in een straal van maximaal enkele 

ki lometers rondom Mindo (PoE, CHRISTENSEN 
en SuRMONT). De enige waarnemingen buiten 

de directie omgeving van Mindo doen YÁNEZ
Muz\loz ET AL. Zij vinden Anolis proboscis in Las 

Tolas en Tulipe, respectievelijk 11 en 13 kilometer 
ten noorden van Mindo. Dit maakt het op dit 
moment bekende verspreidingsgebied behoorlijk 

veel groter maar nog altijd betreft het een gebiedje 
dat niet groter is dan een schamele 33 km2. Met 
de nieuwe waarnemingen van YÁNEZ-MUNOZ ET 

AL. is niet alleen het verspreidingsgebied in hori

zontaal vlak vergroot, maar ook de hoogtegrens is 

verschoven. A nolis proboscis komt voor van 1200-
1600 meter boven zeeniveau. Het is natuurlijk 

niet uit te sluiten dat in de komende maanden of 

jaren nieuwe data worden verzameld, waardoor de 

grootte van zijn verspreidingsgebied moet worden 

bijgesteld. 
Nabij Las Tolas leeft hij sympatrisch met Anolis 
aequatorialis, Anolis genmrosus en Anolis macttliven
tris. In de regio van Mindo leeft hij sympatrisch 

met Allolis lyra, Anolis fraseri, Anolis aequatorialis en 

Anolis ge1111110sus. 
Het staat vast dat A no/is proboscis extreem zeldzaam 

is en leeft in een klein gebied op de west flank 

van de Andes. Hoewel er nu een gezonde maar 

erg dunne populatie lijkt te zijn is deze soort erg 

l"Wetsbaar door verdere cultivat ie van het reeds ver

snipperde habitat. Juist op basis van zijn zeer klein 
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Afbeelding 11 De onderzijde van een volwassen man. De twee post cloacale vergrote schubben zijn duidelijk te zien. 
foto). GEORGINll SURMONT 

ve rspreidingsgebied en het versnipperde habitat 
wordt door YÁNEZ-Muiloz ET AL. voorgesteld om 
deze soort op de IUCN rode lijst van bedreigde 
diersoorten te plaatsen, waardoor deze anc lis daar
mee tevens als symbool kan dienen voor de natuur
bescherming in dit deel van Ecuador. 
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Afbeelding 12 Donkere kleurfase van een man. Foto]. GEORGINE SURMONT 

sen. Dat heeft hij uiteraard de danken aan zijn 

bizarre uiterlijk, een neusflap, een kenmerk dat 
hij deelt met Anolis phyllorltimts en geen enkele 

andere soort. Het is opvallend dat de laatste vijf 
jaar relatief veel waarnemingen zijn gedaan. Het is 

misschien te vroeg hiervoor een juiste verklaring 
te geven, maar misschien heeft het te maken met 
de toename van het ecotourisme in deze regio 

van Ecuador en de hoop die onderzoekers hebben 

geput uit de waarneming uit 2005, waarna enkele 

gerichte onderzoeken zijn uitgevoerd. 

Terecht dat wordt voorgesteld om deze soort op 

de internationale lijst van bedreigde diersoorten te 
zeten en ik hoop dat daarmee de populatie wordt 

veilig gesteld voor de toekomst. 
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Afbeelding 14 Mannelijk exemplaar op een twijg. Foto]. GEORGINE SURMONT 

Summary 
The rediscovery of a disappeared anole, Ar10lis proboscis PETERS & ÜRCÉS 1956. 
In this paper the author gives an outline of the data and observations on the peculiar and rare Anolis probos
cis. This species was discovered for the fust time in 1954 and described by JA MES A. PETERS and GuSTAVO 

ÜRCÉS in 1956. The description was made based on a single male. Anolis proboscis was considered the third 

species ofleaf-nosed anole. The other leaf-nosed anoles are Anolis phyllorhinus MYERS & CARVALHO 1945 
and Anolis laevis CaPE 1876. According to WILLIAMS (1979) the three species were thought to belong to 

the /aevis-group, consiclering their similarity in appearance. 
The anoles of this group are medium to large tree- and bush-clwelling species, with a head-body length 

of 60-97 mrn, excluding the nose-extension. After the discovery in 1954 this bizarre anole was never seen 

anyrnore, until in 2005 a group of ornithologists rediscovered this species by accident. From that moment 

on there have been several observations by sdentists as well as ecotourists. Some of the observations 

made by the non-scientists are described in this paper. Also some light is shed upon recent studies of 
YÁNEz-MuJ:\Ioz ET AL. and PoE. Consiclering morphology Anolis proboscis looks a lot like anoles that for a 
long time were considered to forrn a separate genus, Pherracosaurus, some kind of twig-anole. That's why 

YÁNEz-MuJ:\Ioz ET AL., also basedon morphology of the hemipenis, no longer place Anolis proboscis in the 

/aevis-group. They are stating too that Anolis phyllorhinus b elongs to the Anolis punctatus-group and that the 
laevis-group thus is not valid anyrnore. Anolis proboscis is now redescribed and the natura! range is corrected 
for the new observations. Arrolis proboscis has since its fust description and certainly after its rediscovery 

in 2005 obtained an almost mythical status in scientific as well as hobby cornmunities. Within the genus 

Anolis this species is one of the most striking. This is of course due to its bizarre appearance. It is striking 
that the last five years many observations were made. Maybe this is due to the increase in ecotourism in 

Ecuador and the hope that scientists have gained from the observation in 2005, after which several specific 
investigations have been carried out. 
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Eerste onderzoek kan voortbestaan 

zwarte leguaan 
veiligstellen 

D e zwarte leguaan Cte11osaura oedirlrina 
komt alleen op het Hondurese eiland 
Roatan voor. Over de levenswijze van 

deze kritiek bedreigde hagedissoort is nog maar 

zeer weinig bekend. De biologische basiskenmer

ken van de IUCN Red List genoteerde leguaan 
ontbreken en dat blokkeert constructieve conser

vatie van deze hagedis. Maar er is goed nieuws: 

de eerste noodzakelijke stappen voor het behoud 
van deze soort en haar habitat worden binnenkort 
genomen. 

Ctenosaura oedirlrina (Foto BRYA N SPO KA NE) 

Verspreiding 
De leguaan Ctenosaum oedirhina is endemisch aan 
het kleine en snel in ontwikkeling zijnde ei land 

Roatan. Dit 156 krn2 grote eiland behoort toe 
tot Honduras en ligt 48 km vanaf de noordelijke 

Hondurese kust. Deze hagedis is donkerbruin of 

zwart van kleur en is voorzien van lichte vlekken of 
bandering. De mannetjes hebben een gemiddelde 
totale lengte van 60 cm, terwijl de vrouwtjes rond 

de 40 cm. meten. De kop is stomp van vorm te 
noemen, met een bolvormige neus . 

Hoewel er tot op heden geen grondige onderzoe-
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ken zijn uitgevoerd, schat de wetenschap het totale 
leefgebied van de Ctenosaura oedirhiua op minder 
dan 100 km2• De bevolking telt bij benadering 
2500 individuen, verdeeld in tien tot vijftien sub
populaties. 

Kritiek bedreigd 
In 2004 kreeg deze zeldzame leguaan zijn notering 
als kritiek bedreigd op de IUCN Red List. De 

bedreiging is veroorzaakt door de beperkte, geo
grafisch gefragmenteerde verspreiding, de kleine 
populatie, habitatvernietiging en omdat de hagedis 
een bron voor voedsel en handel is voor de bevol
king. Daar leguanen generaties lang een culinaire 
delicatesse zijn voor de bewoners van Roatan is 
het eten van deze dieren onderdeel geworden van 

hun cultuur. Overbejaging en overconsumptie is 
daardoor heden ten dage een feit. Momenteel is er 
geen enkele vorm van bescherming van deze soort, 
op zowel lokaal als nationaal niveau. De leguaan 

is recent wel onder CITES appendix 2 (CoP15) 
geplaatst. 
Tot op de dag van vandaag is er vrijwel geen 
onderzoek gedaan naar de Cteuosaura oedirlrina. 
Dat resulteert in een gebrek aan kennis over alle 
basis biologieaspecten. Onderzoek is dus van groot 
belang, ook naar de populatiegrootte, bedreigingen 
en hoe de populatie te conserveren. Een populatie 
van de hagedis Ctenosaura sin'lilis, ontdekt op een 
satellieteiland op 50 meter afstand van Roatan, 
vormt een extreem grote bedreiging voor C. oedir
lrirra. De kans is groot dat de C. simi/is Roatan kolo
niseert. In dat geval is deze hagedissoort in staat om 
door middel van hybridisatie C. oedirhina weg te 
vagen. De overweldigende aanwezigheid van toe
risten op dit kleine eiland zorgen voor inkomsten 
voor de lokale bevolking maar zet daardoor tevens 
de natuur onder grote druk. Habitatvernietiging 
resulteert in kleine geïsoleerde populatie aantallen. 

Ctenosaura palearis, C. oedirhina, C. bakeri en C. melanosterna onder CITES 2 geplaatst 
Tijdens de CITES CoPlS werden de voorstellen van Guatemala en Honduras om vier Ctenosaura soorten op CITES Appendix 2 

te plaatsen aangenomen. De wildvang en de handel in reptielen bleken zwaar wegende punten te zijn. Reptielenfora spelen daarbij 

een indirecte rol. 

De ISd' CITES bijeenkomst van de Conference of Parties (CoPlS) werd van 13 tot 25 maart 2010 te Doha, ~tar gehouden. 

Op wndag 21 maart 2010 werden de ingediende voorstellen van Guatemala en Honduras om Ctenosaura bakeri, Cicnosaura 

melcuroslema, Ctenosaua oedirlrina en Ctenosaura palearis op CITES Appendix 2 geplaatst te krijgen aangenomen. Het voorstel van 

Guatemala werd verbaal ondersteund door het CoP IS comité van Egypte, Latijns Amerika welke vertegenwoordigd werd door 

Costa Rica, de Verenigde Staten, de Europese Unie vertegenwoordigd door Spanje, China, Kenia, Libië, Brazilië en had mede de 

steun van TRAFFIC IUCN. Het Hondurese voorstel vond steun bij Guatemala, Libië, Liberia, Burkina Faso, de Europese Unie en 

de Verenigde Staten. Er was slechts ten aanzien van het Hondurese voorstel verzet van de Animal Tra de Orgartization. Deze meende 

dat CITES 3 een betere keuze zou zijn daar de Hondurese species volgens hen niet onder excessieve handelsdruk staan, afgezet 

tegenover de populaties in het wild. De betrokken NGO's en de IUCN daarentegen stelde dat het Hondurese voorstel voldoet aan 

de appendix 1 criteria. In consensus werd tot plaatsing onder appendix 2 besloten. 

Vele organisaties uit Noord, Centraal en Zuid Amerika hebben zich met het tot stand komen van de voorstellen bezig gehouden. 

Hierbij kunnen worden genoemd: Zootropic, CONAP, DLBIO-SERNA, !CF, Department of Interier -USA, Humane Society 

International, Zoo Atlanta, International Reptile Conservalion Foundation -IRCF-, Fundacion lslas de la Bah ia en lguana Station. 

Vanuit Nederland hebben de European Studbock Foundation (ESF) en de Stichting Doelgroep Groene Leguanen ( SDGL) een mi 

gespeeld op het gebied van research, review en advies. 

Er zijn indirecte aanwijzingen dat de vraag op fora naar bijzondere dan wel bedreigde diersoorten in gevangenschap gevolgen heb

ben voor de (illegale) wildvang. Handelaren lijken met betrekking tot Cicnosaura bakcri, Cicnosaura melmroslerna, Ctenosaura oedir

lrina en Ctenosaura palearis onder andere gebruik te maken van fora in Europa en de Verenigde Staten. Ondanks dat de vraag niet 

groot lijkt te zijn beïnvloedt deze de wildvang en de bandeL ln 2008 heeft dit geleid tot het uit de habitats wegnemen en exporteren 

uit Guatemala van 240 Clenosaura palearis. Onderzoeksgegevens van CARLA CARCAAIO, CITES official van de Hondurese over

heid, toonden op de CITES conferentie aan datinS jaar tijd 3000 Clcuosaura specimens zijn uitgevoerd. Deze dieren werden alleen 

geregistreerd als zijnde Cteuosaura spp. Er is een meer dan redelijk vermoeden dat een substantieel deel van deze dieren Cteuosaura 

melmroslenra betreft, aangezien Clwosaura similis slecht verhandelbaar is. 

Onderstaande link betreft het aan CITES CoP IS aangeboden voorstel. Dit pdf bestand geeft vanaf pagina 13 t/m pagina 34 een 

aantal fora weer waarbij de vraag gerelateerd is aan de ontwikkelingen in de wildvang en de handel. De link naar het bestand: 

bttp:/ / www.cites.org/ eng/ cop/ 15/prop/ E-15-Prop·ll.pdf 
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Ctenosaura oedirlrifla (Foto: jiM . .ENA CASTILLO) 

Eerste onderzoek gaat van start 
Bestudering van deze zwarte leguaan en definiëren 
van bedreigingen is van groot belang. Vanuit die 
resultaten kunnen actie- dan lvel researchplan

nen worden opgezet om de soort te begeleiden 
en behouden. Onontbeerlijk is daarbij de samen

werking met lokale en nationale organisaties en 

educatie. T ijdens de in 2008 gehouden meerdaagse 

vergaderingen van de IUCN SSC lguana Specialist 
Group te Utila, Honduras zijn onderzoeksdoel
stellingen vastgesteld om de drie meest nauw ver

wante species aan Ctenosaura oedirhina, ( Ctwosaura 
bakeri, Cte11osaura mela~rostema en Cteuosaura pale
nris) te beschermen en te behouden. Cte11osaura 

oedirlriua werd door het gebrek aan basisinformatie 
daarin niet meegenomen. 

Dergelijk basisonderzoek is de eerste noodzake
lijke stap naar bescherming en behoud van de 

soort. Een eerste onderzoek start in augustus 2010. 

Promovendus STESHA A PASACHNIK1 werkzaam 
aan de Universiteit van Tennessee en tevens ver

bonden aan de IUCN Iguana specialist Group, 

leidt d it onderzoek. Om de doelstelling te behalen 

wordt onder andere gebruik gemaakt van onder
zoeksmethoden en -technieken als observatie, 

fecale analyse, transect-methodieken, sekseratio in 
de populatie, territorialiteit, groepsgrootte, radio 

telemetrie, genetisch onderzoek, hybridisatie, etce

tera. 

Markering 
De hagedissen worden met de hand gevangen, maar 

ook met behulp van diervriendelijke vangkooien 

(Tomahawkvallen) en vangnetten. Vervolgens 

worden de leguanen gemerkt door middel van 
gekleurde kralen en microchip implantaten (PIT 

tags). Juveniele dieren krijgen een groepsmarke

ring. Dieren die na zes maanden opnieuw worden 

gevangen, krijgen een tijdelijke identificatie met 

een niet -toxische verf. 
De leguanen worden na maximaal vijftien minu

ten weer vrijgelaten. Dit om stress bij de die

ren zo veel mogelijk te beperken. Elke locatie 

waar een hagedis wordt gevangen, wordt geregi
streerd met vermelding van datum, tijd, plaats, 

GPS-coördinaten en omgevingstemperatuur. Ook 
vindt documentatie plaats van habitatkenmer

ken zoals vegetatie, mate van habitatvernietiging 

en positie ten opzichte van menselijke activiteit 

en of bewoning. De gevangen leguanen wor
den gewogen en gemeten. Het geslacht wordt 

bepaald, indien nodig door middel van sonderen. 

Op elke vaste onderzoekslocatie vinden tien 
transecten plaats om de populatiegrootte te kun

nen bepalen. Elk transeet heeft een lengte van 
100 meter, met om de 10 meter een markerings

punt. Deze vastgestelde lijnen worden meerde
re keren per maand nagelopen. Gedurende de 

gehele studie wordt iedere geobserveerde legu
aan geregistreerd op datum, tijd, positie, hoogte 
boven de grond, afstand van het transect, leef

tijd klasse en of het dier al dan niet gemerkt is. 
Het bepalen van de totale habitatgrootte (reikwijd

te van waar deze hagedissen voorkomen) gebeurt 

door middel van observatie, in combinatie met het 

interviewen van de lokale bevolking en telemetrie. 

Radiozenders worden bij een groep juveniele en 

volwassen leguanen geplaatst. Deze methode zal 

essentiële informatie opleveren over hun versprei
ding, territorium nestplaatsen en habitatvoorkeur 

gedurende het jaar. 

Beheersplan en educatieve programma's 
Het totaalpakket aan verkregen gegevens vormt na 
analyse en documentatie de basis voor een waarde
volle update van de IUCN Red List. Aan de hand 
van de verkregen data word t tevens een realistisch 

beheersplan en educatieve programma's ontwik

keld. Hierbij worden lokale en nationale organi
saties betrokken. De resultaten van dit onderzoek 
worden gedeeld met de plaatselijke en nationale 

overheid in een reeks van populaire artikelen in 

tijdschriften en kranten en meer technische rap-
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Aanpassingen CITES bijlagen van kracht op 23 juni 20 10 

DeSDGL wil houders van reptielen, amfibieën en insecten informeren over de recente veranderingen in de CITES {thc Convention 

on International Tradc in Endangcrcd Species) bijlagen. Onderstaande resultaten komen voort uit de onlangs gehouden CITES 

conferentie welke tussen 13 en 25 maart 2010 gehouden werd te Doha, Qatar. Deze veranderingen in de CIT ES bijlagen zijn op 

23 juni 20 I 0 van kracht geworden. 

Drie zwarte leguanensoorten welke endemisch zijn aan Honduras, Cte11osaura bakeri, C. ocdirlri11a, en C. melallosterrra, met daar

naast de zwarte leguaan Ct mosaura palearis, endemisch aan Guatemala, zijn opgenomen in bijlage 2. Daarnaast zijn vijf soorten 

boomkikkers Agalyclmis mordetii, A. callidryas, A. arurae, A. saltator en A. spurrelli, welke inheems zijn aan Mexico en enkele andere 

landen van Centraal- en Zuid-Amerika, eveneens toegevoegd aan bijlage 2. De soorten genoemd in bijlage 2 vereisen CITES uit

voerdocumenten die voorafgaand aan het ingaan van internationale handel worden uitgegeven. 

De Luristan beeksalamander, Ncurergus kaiseri, endemisch aan Iran, is toegevoegd aan bijlage I. Deze bijlage bevat soorten welke 

met uitsterven worden bedreigd. Bijlage I voorziet in een strikte regulering waardoor internationale handel van de in deze bijlage 

genoemde soorten alleen wordt toegestaan indien voldaan wordt aan bijzondere omstandigheden zoals wetenschappelijke doel

einden, fokp rogramma"s van dierentuinen en daar tonen van de dieren. CITES vcrbied commerciële handel van de in bijlage I 

genoemde dieren. Deze soorten hebben CITES documenten nodig voor import en export alvorens deze dieren de internationale 

handel in kunnen gaan. 

De enige endemisch aan Bolivia zijnde neushoornkever Dy11astes sata11as is toegevoegd aan bijlage 2. Ondanks dat het genus 

Dy11astes acht soorten bevat, waarvan twee inheems zijn aan de Verenigde Staten, en voorkomen in de nieuwe tropische wereld, 

is Dy11astes satarras de enige neushoornkever welke voorkomt in de CITES bijlagen. Voor de internationale handel in bedreigde 

diersoorten en plantensoorten zijn vcrgunningen en certificaten benodigd. Dit betreft niet alleen commerciële handel, maar alle 

import en export van deze in bijlage 2 genoemde soorten. 

Voor verdere infonnatie betrefTende procedures voor het vcrkrijgen van documenten verwijzen we u graag door naar de 

website van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit: www.minlnv.nl/c ites 

porten. Daarnaast zal een reeks van vergaderingen 
met lokale en nationale instanties worden belegd, 

zodat de informatie kan worden overgedragen. 
Tenslotte levert het onderzoek diverse publicaties 

op over de levensgeschiedenis, bevolkingsgrootte 
en structuur, en de bedreigingen waar deze soort 

is blootgesteld. 

Duurzaam beschermen 
De verkregen informatie is de eerste stap om de 
soort Ctenosaura oedirlzi11a beter te leren begrijpen. 

Het geeft ons de mogelijkheid om de IUCN Red 

List te updaten. Maar het belangrijkste resultaat 
echter is dat de noodzakelijke informatie beschik

baar wordt voor de ontwikkeling van een beheers

strategie voor deze soort, die door lokale en nati
onale organisaties moet worden toegepast. Beter 
inzicht van de bedreigingen en de vereisten van 

deze bijzondere leguaansoort, geeft ons de kans 
deze leguanensoort zo effectief mogelijk duurzaam 

te beschermen. 
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Summary 
First survey can safeguard the survi\'al ofblack iguanas 

The black iguana Cteuosaura oedirlriua only Jives on the island 

of Roatan, Honduras. Very liltie is known of this species. The 

sizc aftheir lcrritory is cstimatcd at !00 km2 with in total 2500 

animals scatlered over ten to fiftecn sub-populations. There is 

no proteetion, the animals are hunted and eaten by the locals. 

Fortunatcly this species has been placcd on CIT ES Appendix 

2 recently. Another important threat is the cxistencc of a popu

lalion of Cicnosaura similis on a small island close to Roatan. 

Should this animal reach Roatan there is a polent ia) danger of 

hybridization. 

The firsl survey is exccutcd by a staff memher of thc Univcrsity 

of Tenessee, conneeled to the IUCN lguana specialist Group. 

The aim is to design a management plan and to give informa

tion to loeal and national authorities, with as final goal a lasting 

proteetion of the species. 

Some commenls are gi\'en on the addition to CIT ES Appendix 

2 of Ctwosaura palcaris, C. ocdirlriua, C. bakeri and C. mdauos

l<rrra during thc CITES CoP IS meeting ofMarch 13-25 2010 in 

Q,1tar. Also added lo Appendb: 2 wcre five trecfrogs, Agalycluris 

moreletii, A. callidryas, A. amrac, A. saltator and A. spurrclli, from 

Central America, and the beetle Dyuastes satarras, endemie to 

Bolivia. Morcover thc salamander Neurergus kaiscri, endemie to 

Iran, is addcd lo Appendix I. 
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