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Steven Bol 
De herontdekking van Thamnophis eques insperatus (de Zacapu Mexi-
caanse Kousebandslang) in Zacapu, Michoacán, Mexico  
Een zoektocht naar de door Conat in 2003 aan de hand van een enkel doodge-
reden exemplaar beschreven insperatus-ondersoort van de Mexicaanse Kou-
sebandslang leert dat de ondersoort nog in ruime aantallen voorkomt. Tevens 
worden interessante nieuwe ecologische aspecten van deze fraaie slang onthuld. 
 48

Peter Mudde 
A Cupulatta: Schildpaddenpark op Corsica  
Een bord met de tekst ‘A Cupulatta, La Cité des Tortues’ kun je als rondtrek-
kend reptielenliefhebber natuurlijk niet onbeantwoord laten. Uitbundig visueel 
feestje naar aanleiding van een zeer plezierig bezoek. 64

Jan en Ina Tuns 
Hyla rosenbergi Boulenger 1898  
Hyla rosenbergi is een forse boomkikker die de auteurs tijdens hun vakantie 
in augustus 2011 veelvuldig hebben gezien in de tuin van hun Costari caanse 
lodge. Nachtactief, maar in veel gevallend ook overdag, slapend, waar te ne-
men. 78
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De herontdekking van 
Thamnophis eques insperatus

(de Zacapu Mexicaanse Kousebandslang) 

in Zacapu, Michoacán, Mexico
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THAMNOPHIS EQUES INSPERATUS n

Roger Conant heeft tijdens zijn bezoeken aan de 
trans-vulkanische gordel van Mexico grote aantallen 
slangen gevangen en geprepareerd in de zestiger jaren 

van de afgelopen eeuw. Naar aanleiding van zijn analyse van 
grote series kousebandslangen heeft hij in 2003 (40 jaar na 
zijn bezoek) zeven nieuwe ondersoorten beschreven van de 
Mexicaanse Kousebandslang (Thamnophis eques). Eén van 
deze nieuwe ondersoorten is door Conant (2003) beschre-
ven aan de hand van slechts één doodgereden exemplaar 
op de weg. Deze vond hij terwijl hij zich van het ene meer 
naar het andere meer verplaatste in een ogenschijnlijk voor 
T. eques ongeschikt gebied waar hij niet had verwacht deze 
aquatische soort te vinden. Hij heeft deze ondersoort de 
bijpassende naam gegeven van Thamnophis eques insperatus. 
Insperatus is Latijn voor “onverwacht” of “niet op gehoopt”. 

De slang vertoonde een zware vlekkentekening en was 
daarmee heel afwijkend getekend ten opzichte van de omrin-
gende en tevens nieuw beschreven ondersoorten Thamnophis 
eques cuitzeoensis, T. e. patzcuaroensis en T. e. obscurus.

Tijdens mijn reizen door Mexico ben ik op zoek gegaan 
naar deze ondersoort die nog niet in levenden lijve is waarge-
nomen of beschreven. Zou de ondersoort nog voorkomen in 
het gebied en hoe zien de slangen er werkelijk uit?

La laguna de Zacapu
Het meer van Zacapu ligt in de staat Michoacán op 2000 

meter boven zeeniveau. Het meer ligt aan de rand van de 
stad Zacapu en wordt gevoed door een grote bron. Het is 
relatief een klein meertje van ongeveer een kilometer lang en 
op zijn breedste gedeelte 400 meter breed.

Het water in het meer is op het eerste gezicht kristal helder 
en stroomt zachtjes in de richting van een kanaal. Het kanaal 

Steven Bol   
www.stevenbolgartersnakes.nl 

Foto’s van de auteur

Thamnophis eques insperatus, kop van een volwassen man 
(3 jaar oud, nakweek)
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staat in verbinding met een heel stelsel 
van kanalen van waaruit de omringende 
landbouwgewassen van water voorzien 
worden.

Het water in het meer is donker en diep 
en er groeien veel riet en waterplanten. De 
oevers zijn begroeid met riet en kruiden 
en grassen. Op sommige plaatsen bestaan 
de oevers uit trilveen en er wordt ook 
melding gemaakt van drijfzand. Dat is dus 
oppassen geblazen.

Vanaf het moment dat het water vanuit 
het meer het kanaal in stroomt (gedeelte-
lijk via een fabrieksterrein) ziet het er sterk 
vervuild en smerig uit.

In het meer komen een aantal ende-
mische soorten voor zoals Ambystoma 
andersoni (een salamander die permanent 
in het water leeft) en Allotoca zacapuensis 
(een vis).

Waarnemingen bij het Zacapu meer
Op 30 november 2008 heb ik de natuur-
lijke habitat kunnen bezoeken van T. e. 
insperatus. 

Ik arriveerde rond 9.30 uur ’s morgens 

bij het meertje. Ik liep langs de oevers van 
het vrij diepe en heldere donkere water 
speurend naar slangen. Al vrij snel kon ik 
een grote donkere slang waarnemen die op 
de oever van het water lag te zonnen. De 
slang vluchtte het water in maar met een 
snelle greep had ik de slang te pakken. Het 
bleek een grote vrouwelijke T. e. insperatus 
te zijn. Ik meende nog één of twee kleinere 
donkere slangen te zien ontsnappen van 
dezelfde plek maar het ging allemaal te 
snel. Maar het eerste wat in me opkwam 
was één of twee mannetjes die met een 
grote vrouw aan het baltsen waren.

Het was nog vrij koel en het gras was 
nog vochtig van de ochtenddauw en de 
slang voelde nog vrij koud aan. Lengte 
van de vrouw was 95 cm, 83 cm lichaam-
slengte (SVL) en 12 cm staartlengte(TL) 
en de slang had nog onlangs gegeten. De 
slang was overwegend zwart van kleur 
met enige tekening. De zijstrepen waren 
blauwgroen en duidelijk zichtbaar. Maar 
absoluut niet de “meer T. marcianus-
achtige” grove vlekken tekening zoals ik 
me had voorgesteld n.a.v. het lezen van de 

Thamnophis 
eques insperatus, 

volwassen na-
kweekvrouw van 

3 jaar oud
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beschrijving in Conant (2003). 
De volgende drie kwartier leverde geen 

tekenen van leven op en op een gegeven 
moment werd het erg lastig om langs de 
oevers te lopen vanwege trilveen waar je 
in wegzakte. Daarbij bleef de melding van 
drijfzand nog in mijn achterhoofd rond-
spoken. Om langs de oevers van het hele 
meer te lopen was dus vrijwel onmogelijk 
en omdat ik alleen was ook ietwat riskant.

Uiteindelijk liep ik weer terug naar de 
plek waar het meer via een paar eenvou-
dige sluizen overging in een kanalensys-
teem. Daar zag ik nog een grote slang die 
pontificaal lag te zonnen op een oude en 
deels afgestorven en geknakte rietkraag. Ik 
moest een flinke sprong maken hopende 
dat ik niet te ver weg zou zakken in de 
modder. Maar ik had geluk: de slang was 
nog te koud om snel te ontsnappen en 
ik zakte niet te ver weg. Wederom een 
vrouwelijke T. e. insperatus. Een reusachtig 
exemplaar van 122,8 cm (98,5 cm SVL 
+ 24,3 cm TL) welke hoogzwanger was 
en binnen een week zou jongen. Dit dier 
was overwegend geelbruin van kleur. De 

drie lengtestrepen waren zichtbaar. De 
rugstreep was strogeel maar de zijstrepen 
waren meer wit. Een (zij het enigszins 
onduidelijk) vlekkenpatroon was zichtbaar 
tussen de lengtestrepen. Dit dier kwam 
dichter bij de beschrijving van Conant 
(2003).

Het water van het meer stroomde in 
een kanaal, gedeeltelijk via een groot 
gebouw wat iets van een industrieel pand 
leek te zijn. Het water van het kanaal zag 
er in tegenstelling tot dat van het meer 
smerig en sterk vervuild uit. Het stonk er 
duidelijk naar riool. Het kanaal was iets 
van 3-5 meter breed met vrij steile en hoge 
oevers die slecht begaanbaar waren. Na 
een paar honderd meter langs woningen 
en industrie stroomde het kanaal door een 
agrarisch gebied. Hier waren de oevers 
zwaar begroeid met hoog gras en wilgen. 
In het water groeide op sommige plekken 
enorme aantallen waterhyacinten.

Hoewel ik weinig hoop had hier 
kousebandslangen te vinden vanwege het 
sterk vervuilde en ogenschijnlijk levenloze 
water besloot ik toch op de zeer lastig 

Thamnophis 
eques insperatus, 

kop van 3 jaar 
oud exemplaar 

(nakweek)
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begaanbare en steile oevers te lopen om te 
kijken of er slangen lagen te zonnen die je 
anders nooit zou opmerken. De zon stond 
al hoog aan de hemel en de temperatuur 
was (gevoelsmatig) al opgelopen richting 
de 30 ºC. 

Rond 11 uur had ik al een drietal slan-
gen zien of horen ontsnappen. Ze konden 
zich simpelweg van de steile oevers naar 
beneden laten glijden en verdwijnen in het 
vieze water. Vangen voor nadere inspectie 
bleek een zeer lastige taak. De derde slang 

kon ik om 10.50 uur vangen: het betrof 
een Mexicaanse Zwartbuik Kouseband-
slang (Thamnophis melanogaster canes-
cens). Het bruingrijze mannetje had een 
lengte van 66,2 cm (52,2 SVL + 14 cm TL) 
en was verder nauwelijks getekend behalve 
een vage rugstreep.

Acht minuten later kon ik een T. e. 
insperatus man vangen die lag te zon-
nen op de steile oevers tussen het hoge 
gras. Lengte: 89 cm (69 cm SVL + 20 cm 
TL). Het was een erg donker en vrijwel 

Laguna de 
Zacapu, biotoop 
van Thamnophis 
eques insperatus 

in november 2008

Laguna de 
Zacapu, biotoop 
van Thamnophis 
eques insperatus 

in november 2008
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melanistisch exemplaar wat moest gaan 
vervellen. Qua uiterlijk leek dit exemplaar 
veel op het eerst gevangen vrouwtje.

Het volgende kwartier kon ik twee 
slangen waarnemen waarvan ik er één 
kon vangen. Wederom een mannelijke T. e. 
insperatus van 77 cm (60 cm SVL + 17 cm 
TL). Eveneens een donker exemplaar.

In de daarop volgende 45 minuten (tot 
12.00 uur) kon ik nog een tiental slangen 
zien en horen ontsnappen. Maar het was 
erg warm, de slangen waren erg snel en 

de oevers erg moeilijk begaanbaar. Dus 
vangen was zeer lastig. 

Wel kon ik een donkere T. e. insperatus 
ontdekken die rondkroop tussen de water-
hyacinten midden op het kanaal. Mogelijk 
op jacht (naar kikkers?).

Uiteindelijk kon ik rond 12.00 uur nog 
een vrouwelijke T. m. canescens van 65,9 
cm (53,2 cm SVL + 12,7 cm TL) vangen. 
Het diertje was beige van kleur met weinig 
tekening. Een vage rugstreep was zicht-
baar. Ze was mooi vol.

Thamnophis 
eques inspera-

tus, volwassen 
nakweekvrouw 

(zwanger) van 3 
jaar oud
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Om kwart over twaalf had ik weer een 
T. m. canescens gevangen (maar wel weer 
ongeveer drie slangen gemist): een klein 
mannetje van 38,8 cm (30,2 SVL + 8,6 cm 
TL). Het was een rood diertje met zijstre-
pen. Mooi vol en goed doorvoed.

Vervolgens zag ik nog twee T. m. canes-
cens die konden ontsnappen. 

Om 12.30 uur ging ik nogmaals bij 

het meer kijken in de hoop dat er inmid-
dels meer exemplaren van de Mexicaanse 
Kousebandslang actief waren geworden 
en zouden liggen zonnen. De eerste slang 
die lag te zonnen was een fraaie roodbruin 
mannelijke T. m. canescens van 57,7 cm 
(44,5 cm SVL + 13,2 cm TL) met drie 
strepen. Wederom een gezond en mooi vol 
uitziend exemplaar.

Thamnophis 
eques insperatus, 
10 maanden oud 
exemplaar (nak-
week), donkere 

vorm
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Nog geen 10 minuten later nog een 
mannetje van T. m. canescens: een grauw 
ongetekend exemplaar van 57 cm (46 cm 
SVL + 11 cm TL).

Van 13.30 – 14.00 uur nogmaals op 
dezelfde plekken langs het kanaal gelopen. 
Nu veel minder slangen gezien en gehoord. 
Twee exemplaren van T. m. canescens 
gezien en een grote mannelijke T. e. in-

speratus gevangen (niet gemeten). Tevens 
nog één mannetje van T. e. insperatus zien 
zwemmen in het smerige water.

Tenslotte zag ik om 14.10 uur nog een 
Mexicaanse Kousebandslang zonnend in 
een veldje waterhyacinten. Dit dier was 
wat bruiner van kleur maar omdat het 
diertje ver weg lag heb ik haar niet goed 
kunnen observeren. Ik schrijf “haar” om-
dat ik vanwege de zware kop vermoed dat 
het een vrouwtje betrof.

Uiterlijk van Thamnophis eques 
insperatus
Thamnophis eques insperatus heb ik in 
de natuur in twee verschijningsvormen 
gezien: een donkere vorm en een lichtere 
vorm. Maar gezien het relatief kleine 
aantallen slangen dat ik heb gezien is het 
de vraag of deze soort in twee duidelijke 
verschillende vormen voorkomt of dat de 
ondersoort zeer variabel is.

Van de ongeveer zestien T. eques die ik 
heb gezien was er minimaal één (en moge-
lijk twee, het exemplaar dat lag te zonnen 
in de hyacinten) geelbruin van kleur, maar 
het merendeel van de slangen die ik goed 
heb gezien was zeer donker van kleur.

Bij de donkere dieren was de rugstreep 
nauwelijks zichtbaar maar een blauwgroe-
ne zijstreep op schubbenrij 3 en gedeelte-
lijk 4 was redelijk goed zichtbaar. De rug-
zijde is voornamelijk zwart. De donkere 
(zwarte) schubben hadden echter vrijwel 
allemaal een bruine kiel waardoor het 
lijkt of de dieren talloze fijne lengtestrepen 
hebben. Tevens is de kern van de schubben 
ook vrijwel altijd bruinig van kleur. Dit 
veroorzaakt een fraaie mozaïektekening. 
Een onderliggend patroon van twee rijen 
grote donkere vlekken is bij sommige 
dieren te zien bij de juiste lichtval. Zeker 
als de (plaatselijk witte) huid uitgerekt 
wordt door een grote prooi. Het fluoresce-
rende karakter van de schubben maakt het 
beschrijven van kleur en tekening lastig.

Bij de lichter gekleurde dieren zijn alle 
drie de lengtestrepen veelal goed zichtbaar. 
Ook is de dubbele rij vlekken tussen de 
lengtestrepen goed zichtbaar.
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Thamnophis eques insperatus, 
10 maanden oud exemplaar 

(nakweek), lichtere vorm

Thamnophis eques insperatus, 
10 maanden oud exemplaar 

(nakweek), lichtere vorm met 
duidelijke rugstreep
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Thamnophis eques insperatus, 
bijzonder fraai exemplaar van 
10 maanden oud (nakweek), 
donkere vorm

Thamnophis eques insperatus, 
10 maanden oud exemplaar 
(nakweek), donkere vorm
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De buikschubben zijn blauwgrijs van 
kleur met een zwarte rand. Onderkant keel 
en staart zijn duidelijk anders gekleurd 
dan de buikschubben. De keel is bij de 
meeste dieren heldergeel en de onderkant 
van de staart heeft bij de meeste exempla-
ren een oranjeroze zweem. De supralabiaal 
schilden zijn fraai geel en veelal zwart 
omrand; ook is er in de nek een gelige ring 
te herkennen, maar de helderheid hiervan 
varieert. Sommige dieren lijken ietwat op 
de Europese Ringslang (Natrix natrix). De 
bovenkant van de kop is donkerzwart van 
kleur.

Discussie
Net als in Lago de Chapala (Bol, 2011) en 
Lago de Cuitzeo (Bol, 2007) waren zowel 
T. eques als T. melanogaster nog actief 
in Zacapu zo laat in het jaar. Van beide 
soorten zagen de dieren er goed doorvoed 
en gezond uit en van een aantal dieren 
was duidelijk dat ze recent nog gegeten 
hadden. Een van de gevangen vrouwtjes 
van T. e. insperatus was hoogzwanger en 
stond op het punt te bevallen van ongeveer 
twintig jongen. Dat is erg laat in het jaar.

Wanneer we de waarnemingen verge-
lijken van het eerste “rondje” van 9.30 

tot12.30 uur met het tweede rondje van 
12.30 tot 14.30 uur vallen een aantal 
zaken op. Langs het meer vond ik ’s mor-
gens alleen twee (tot drie) T. eques en ’s 
middags alleen maar twee T. m. canescens. 
Langs het traject langs het kanaal vond ik 
’s morgens ongeveer twintig slangen waar-
van minimaal de helft tot T. e. insperatus 
behoorde. Later in de middag vond ik nog 
maar zeven slangen waarvan drie T. e. 
insperatus. 

Het lijkt er dus op dat T. m. canescens 
later actief wordt dan T. eques. Tevens lijkt 
het er ook op dat T. eques eerder stopt 
met zonnen. Vanaf 12 uur zag ik duidelijk 
minder zonnende T. eques en zaten ze of 
meer verborgen, of waren ze meer aan het 
jagen?

Wederom blijkt dat je bij het doen van 
waarnemingen aan slangen je op de juiste 
plek op de juiste tijd moet zijn.

Beide soorten Thamnophis komen ogen-
schijnlijk nog in grote aantallen voor en 
zien er goed doorvoed uit.

Opvallend was het grote aantal slangen 
langs het sterk vervuilde kanaal en de 
ogenschijnlijk goede voedingstoestand van 
de slangen.

Wat beide soorten hier eten is niet 

Thamnophis 
eques insperatus, 

pasgeboren 
jong (nakweek, 
F2) zonder gele 

kleuren.
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helemaal duidelijk. Mogelijk dat vissen 
een groot deel van het dieet uitmaken. 
Kikkers heb ik verder niet gezien, maar die 
behoren, samen met salamanders, ook tot 
potentiële prooidieren.

De ogenschijnlijk sterke vervuiling van 
het kanalensysteem lijkt me een poten-
tiële bedreiging voor het voortbestaan 
van deze ondersoort van de Mexicaanse 
Kousebandslang. Het meer (de bron) ziet 
er nog ongerept en schoon uit. Vanwege de 
drassige bodem (trilveen en drijfzand) is er 
geen tot weinig bebouwing pal langs het 
meer. T. e. insperatus is alleen bekend van 
Zacapu en het hieraan verbonden kanalen 
systeem. Conant (2003) heeft alleen een 
overreden exemplaar gevonden die in het 
kanalensysteem geleefd moet hebben.

Conclusie en samenvatting
Tijdens een bezoek aan “La Laguna de 
Zacapu” op 30 november 2008 bleek 
dat Thamnophis eques insperatus nog in 
levenden lijve en in behoorlijke aantallen 
voorkomt. Ook hier, net als in o.a. Lago 
de Chapala (Bol, 2011) en Lago de Cuit-
zeo (Bol, 2007) leeft T. eques sympatrisch 
met de kleinere Thamnophis melanogaster 
canescens. De waargenomen dieren wijken 
qua uiterlijk af van het diertje wat Conant 
(2003) in de jaren 60 van de vorige eeuw 
heeft gevonden en beschreven. De dieren 
zijn visueel wel duidelijk anders als T. 
e. cuitzeoensis en T. e. obscurus wat de 
ondersoortstatus lijkt te bevestigen.

De waarnemingen brengen ook nieuwe 
aspecten van de ecologie van de fraaie 
Mexicaanse Kousebandslang aan het licht; 

Thamnophis 
eques insperatus, 
pasgeboren jong 
(nakweek, F2) uit 

zelfde worp als 
de vorige drie, 

met fraaie gele 
kleuren.
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Thamnophis eques insperatus, hoogzwangere vrouw (lichte vorm) van 122,8 cm, 
gefotografeerd in het wild op november 2008
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Thamnophis eques insperatus, vrouw (donkere vorm) van 95 cm, 
gefotografeerd in het wild op november 2008
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Pasgeboren jongen (nakweek, F2) lichte en donkere vorm naast elkaar

Thamnophis eques insperatus, pasgeboren jong (nakweek, F2) 
uit zelfde worp als de vorige, met fraaie gele kleuren.
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de soort was nog eind november actief aan 
het zonnen, aan het jagen, aan het eten 
en één van de twee vrouwen stond op het 
punt om te bevallen van een grote worp 
van ruim twintig jongen. Ondanks het 
feit dat de slangen hier op grote hoogte 
(2000 meter boven de zeespiegel) leven is 
de mogelijkheid aanwezig dat ze hier geen 
winterrust houden.
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summary
The rediscovery of 

Thamnophis eques insperatus

A visit to “La Laguna de Zacapu” on November 30th 2008 
showed that Thamnophis eques insperatus still occurs in 
good numbers. T. eques and T. melanogaster share the habi-
tat, just like in other lakes in the region, Lago de Chapala 
(Bol, 2010) and Lago de Cuitzeo (Bol, 2007). The observed 
specimens of T. e. insperatus differ from the snake that 
CONANT (2003) found in the sixties of the previous century. 
The snakes do differ visually from T. e. cuitzeoensis and T. 
e. obscurus though, which seems to confirm the status as a 
separate subspecies.
The observations also reveal some new aspects of the 
ecology of this beautiful Mexican Garter Snake. The species 
was still actively feeding, hunting and basking so late in the 
season. One female was even about to give birth, probably 
in early December, of approximately twenty babies.
Despite the fact that the snakes occur on a high altitude 
(2000 meter above sea level) it is very well possible that they 
do not go into hibernation during the winter. 
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Mauremys rivulata
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Corsica is voor iemand met belangstelling voor reptielen en amfibieën en de na-
tuur in het algemeen een buitengewoon interessante omgeving. Interessant genoeg 
om er een hele week door de natuur te dwalen. Maar soms zitten de omstandig-
heden even tegen, zijn de bergen er gehuld in ijverige regenwolken en is de lol 
er zelfs voor een doorgewinterde natuuronderzoeker even af. Zo reden we (mijn 
zoon en ik) de bergen uit, op weg naar Ajaccio, toen de zon weer doorbrak en er 
langs de kant van de weg een bord verscheen met de tekst ‘A Cupulatta, La Cité 
des Tortues’. 
Met nog een paar uur in de namiddag te besteden leek het wel een goed 
idee dat eens te bezoeken.
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n SCHILDPADDENPARK OP CORSICA
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De entree viel tegen. Het toegangsgeld € 14 per persoon vond ik 
nogal hoog. Eenmaal binnen de poorten zagen we een groot aantal 
omheinde lapjes grond waar allerlei landschildpadden rondliepen 
en wat zon beschenen vijvers met Europese moerasschildpad-
den. Leuk om de dieren van dichtbij te fotograferen, maar zowel 
moerasschildpadden als Griekse landschildpad komen op Corsica 
in de natuur voor en hadden we eerder al gevonden. 
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Chelydra  serpentina, de Bijtschildpad
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Er was iets meer variatie: behalve Griekse waren er ook Moorse landschildpad-
den, Breedrandschildpadden en Vierteenschildpadden en daarvan weer verschil-
lende ondersoorten en tot soort gepromoveerde ondersoorten. Leuk allemaal, 
maar toch niet echt spectaculair en niet bepaald wat ik voor de entreeprijs dacht 
te mochten verwachten. Ik had hierbij eerdere bezoeken aan Franse schildpadden-
dorpen (zoals dat in Gonfaron in het Massif des Maures) in gedachten. Een paar 
hokken met doosschildpadden deden me al iets meer opleven.
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Geochelone platynota
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Maar echt spannend werd het toen we een klein bruggetje oversta-
ken en in een tweede deel van het schildpaddendorp aankwamen. 
Het deel waar de meer exotische soorten gehuisvest waren. Hier 
kan een schildpaddenliefhebber zijn hart ophalen. Buitenverblijven 
op een eiland in de Middellandse Zee zijn natuurlijk een ideale 
omgeving om schildpadden te houden. De zon is er fel en ook begin 
mei al warm genoeg voor de tropische soorten. Zodoende was in 
een ren een hele groep Stralenschildpadden (Asterochelys radiata) al 
vrolijk met elkaar aan het stoeien.

SCHILDPADDENPARK OP CORSICA n
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Natuurlijk waren ze stro aan het eten, maar 
her en der waren ook mannetjes bezig met 
pogingen elkaar om te laten rollen. De land-
schildpadden zagen er voor het grootste deel 
heel goed uit. Een beetje versleten schilden 
soms, maar verder oogden ze fris en ronduit 
vrolijk. Kwetsbaarder soorten en jonge dieren 
zijn er gehuisvest in een gebouwtje. Bezoekers 
kunnen van buitenaf in hun terraria kijken, 
maar de dieren worden iets extra verwarmd. 
In dat gebouwtje zagen we naast jonge 
Sporen- en Stralenschildpadden ook speciale 
soorten.

n SCHILDPADDENPARK OP CORSICA
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Phrynops hilarii
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Ik was echter het meest onder de indruk van 
de waterbewonende soorten, zeker die die 
uit ‘gematigde streken’ komen. De klassieke 
Noord-Amerikaanse soorten: Roodwangen, 
Geelwangen, Landkaartschildpadden zijn er 
natuurlijk goed vertegenwoordigd, maar ik 
vond het leuk om ook eens Druppelschild-
padden en Bosbeekschildpadden in buitenter-
raria te zien, lekker zonnend aan de rand van 
een vijver.
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Echt spectaculair waren de Australische en Zuid-Amerikaanse slangenhalsschildpadden. Daar-
van komen diverse soorten voor in ‘gematigde streken’ zij het dan aan de andere kant van de 
wereld. Ook die worden hier in grote buitenvijvers gehouden. Zo zien we deze dieren eens in 
een meer natuurlijke situatie. Het kleine snuitje van Chelodina longicollis, dat op het eerste ge-
zicht niets te maken lijkt te hebben met het schild dat een eindje verderop tussen de planten zit. 
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Phrynops hilarii
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Zo zullen ze in hun eigen woonomgeving ook tussen de waterplanten liggen, veronderstel ik. 
Of de fraaie paddenkopschildpadden Phrynops hilarii, die aan de rand van een vijver met 
waterlelies liggen te zonnen. Hun platte schilden en draadjes onder de bek maken hen nog net 
iets exotischer dan de andere schildpadden.
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Her en der komen we nog meer verrassende soorten tegen. Een 
groepje Geochelone platynota bijvoorbeeld. Maar ook een serie 
indrukwekkend grote Bijtschildpadden zonnend op een strookje 
gras. En in een andere vijver, Aligatorschildpadden. En voor 
de algemene reptielenliefhebber, natuurlijk leven er in het park 
ook tientallen Thyrrheense muurhagedissen, Podarcis tiliguerta. 
Maar het is op Corsica tamelijk lastig een plek te vinden waar 
die niet leven.
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Terrapene carolina major
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De gezondheid van de schildpadden in dit schildpaddendorp is zonder 
meer goed te noemen. De meesten blaken echt, zijn uitgesproken 
levendig en nieuwsgierig. De waterschildpadden hebben behalve 
waterplanten ook visjes (Gambusia’s) als gezelschap en in de meeste 
vijvers ook de plaatselijke groene kikker (Rana bergeri) en hun larven. 
Gezond voedsel lijkt altijd voorradig, dus.
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Bij de landschildpadden is er een beetje natuurlijke begroeiing waaraan de schildpadden kun-
nen knagen en dat wordt aangevuld met wat bladgroente en stukken fruit. De stralenschild-
padden zitten op een bijna kale leembodem met slechts wat minuscule grasplantjes rond de 
waterbak en onder de bomen. Dat is in hun geval van belang, omdat ze droog en vezelrijk 
voedsel horen te eten en de gewone vegetatie van Corsica voor hen te voedselrijk is. Ook de 
Panterschildpadden en de Sporenschildpadden zitten op een slechts met lage grasjes bedekte 
bodem. 
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Uiteindelijk hebben we uren in deze schildpaddentuin rondgelopen. Misschien hadden we 
geluk met het tijdstip van de dag of het gegeven dat er voor het eerst na een sombere dag weer 
volop zon scheen, maar zoveel leuke, interessante en levendige schildpadden bij elkaar zie je 
maar zelden. Het is jammer dat het nogal een eind weg is, maar als u ooit op Corsica komt, 
kan ik u aanbevelen er eens langs te gaan. 

Meer informatie is te vinden op de website: acupulatta.com. In het Frans uiteraard.

Summary

A Cupulatta
A Cupulatta is a  turtle and tortoise-
park on the French island of Corse, in 
the region of Ajaccio. It harbours a wide 
assortment of turtles, including some rare 
species, mostly in open air facilities. The 
animals are well cared for, active and 
healthy.
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Emys orbicularis
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In dit artikel willen we een kikker bij jullie onder de aandacht brengen 
welke we tijdens de vakantie in augustus 2011 veelvuldig hebben gezien 
in de tuin van Jamanasin Lodge. Het gaat om een forse boomkikker die 
nachtactief is maar in veel gevallen ook overdag is waar te nemen (sla-

pend). We hebben het hier over Hyla rosenbergi.

Hyla rosenbergi 
Boulenger 1898

Jan en Ina Tuns  
Prinses Marijkestraat 16c 

 3251 XP Stellendam 
 Foto’s van de auteurs 

 jamanasin@gmail.com 
 www.jamanasin.nl

Een grote, geelachtige, bruin tot roodbrui-
ne of grijze boomkikker. Ze hebben licht 
gekleurde ogen en meestal smalle donkere 
strepen op de flanken. Over het midden 
van de kop loopt meestal een donkere 
streep welke doorloopt over het midden 
van de rug. De vingers zijn niet volledig 
voorzien van vliezen en ze hebben ook 
geen vlezige plooien op de poten. De jonge 
dieren hebben geen strepen op de flanken 
en ook de streep over de kop en rug ont-
breekt. De rugzijde bij de jonge dieren is 
voorzien van veel kleine donkere stippen. 
Het bottenstelsel is duidelijk groen van 
kleur bij de jonge dieren.
De volwassen mannetjes zijn met 60 tot 
91 mm maar iets kleiner dan de vrouwtjes 
met 60 tot 95 mm. De rugzijde is glad 
terwijl de buikzijde gegranuleerd is. De 
kop is iets langer dan breed met grote 
ogen en een duidelijk zichtbare grote 
gehooropening. De vingers zijn gemiddeld 
kort en robuust met grote vingertoppen. 
De vingertop van vinger 3 is ongeveer ¾ 
van de diameter van de gehooropening. De 

subarticular tubercles zijn enkelvoudig, de 
inner metatarsal tubercle  is groot terwijl 
de outer metatarsal tubercle  klein is of 
zelfs geheel ontbreekt. De inner tarsal fold  
is duidelijk zichtbaar.
De rugzijde heeft verschillende grijze of 
bruine tinten en vaak afgewisseld met 
donkerdere kleuren. In de paartijd zijn de 
vrouwtjes geel van kleur. Over het midden 
van de kop loopt een donkere streep welke 
meestal doorloopt over het midden van 
de rug. Op de flanken zitten vaak smalle 
donkere banden welke bijna een soort 
nettekening vormen. De achterpoten zijn 
voorzien van donkere dwarsbanden. Op 
de achterzijde van de dijen, welke geel-
bruin van kleur zijn, zijn vaak smalle don-
kere banden te zien. Gedurende de dag (zie 
foto) vervaagd de kleur bij deze dieren tot 
vaal grijs of vaal bruin en de donkere ban-
den zijn ook minder duidelijk te zien. De 
vingers en tenen zijn voorzien van grote 
vliezen. Deze vliezen zijn geel/oranje van 
kleur. De flanken bij deze dieren zijn ook 
geelbruin en de buikzijde is vaal blauw-

Jonge Hyla 
rosenbergi
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groen en het meest intensief gekleurd in 
de oksels en onderzijde van de dijen. De 
iris is goudkleurig van boven en zilver/wit 
van onder. De jonge dieren lijken helemaal 
niet op de ouderdieren en zijn bedekt met 
veel kleine donkere stippen op de rug. Ze 
hebben zoals eerder aangegeven ook geen 
donkere streep over de kop en rug.

Larven
De larven zijn met 27 mm groot te noemen. 
Het lichaam is robuust met een gemiddeld 
lange, puntige staart en gemiddeld grote 
rugvinnen. De kleur is bruin op de rugzijde 
en crèmekleurig op de buikzijde. Op de 
vinnen en het lichaam zitten donker bruine 
vlekken en blokken welke de neiging heb-
ben om uit te groeien tot dwarsbanden.

Stemgeluid
Hyla rosenbergi roept met een serie tonk-
tonk-tonk wat erg lijkt op het geluid van 
timmeren met een hamer op een blok 
hout. Deze roep bestaat uit twee tot vijf 
noten en wordt 32 tot 58 maal per minuut 
herhaald. De duur van één noot is 50 tot 
70 milliseconde. De meest dominante fre-
quentie is 0,4 kHz en kan over een afstand 
van 100 meter worden gehoord (Breder, 
1925; Duellman, 1970; Kluge, 1981).

Soorten met grote gelijkenis
Hyla fimbrimembra, Hyla miliaria.

Leefgebied
Vochtige en natte bossen in het zuidwesten 
van Costa Rica.

Roepend man-
netje aan het 
begin van de 

avond
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Leefwijze
Hyla rosenbergi is zeer intensief onder-
zocht in Panama door Kluge (1981). Dit 
is een vrij algemene soort welke nachtac-
tief is. De mannetjes roepen gedurende 
het gehele jaar vanuit de beplanting of in 
de nabijheid van het water. Ze worden 
zelfs gehoord gedurende de droge periode. 
Tijdens de daguren verbergen deze dieren 
zich hoofdzakelijk in de beplanting. Zodra 
het begint te schemeren beginnen de man-
netjes te roepen en dit gaat de hele avond 
door. De grootste intensiteit is tussen 
17.00 uur en 22.00 uur en ze zijn tijdens 
deze uren ook zeer agressief. Ze uiten dit 
door op een andere manier te roepen na-
melijk door te grommen, blaffen of sissen. 
Indien er meerdere mannetjes bij elkaar in 
de buurt zitten zwelt het roepen aan tot 
een echt concert van “timmermannen”. 
De mannetjes bewaken en verdedigen hun 
nesten gedurende de avondlijke en nach-
telijke uren zeer fel maar ze gaan overdag 
weg om te schuilen en te slapen. De nesten 
worden elke nacht weer opnieuw geren-
oveerd. Tijdens de voortplantingsperiode 
zijn er veel meer mannetjes dan vrouwtjes 
op geschikte plaatsen om zich voort te 
planten. Gedurende de rest van het jaar is 
de verhouding mannetje, vrouwtje 1:1.
Het voedsel van de dieren bestaat voor-
namelijk uit insecten. Hyla rosenbergi 
staat zelf op de menulijst bij Leptodacty-
lus pentadactylus (hele grote kikker) en 
Leptodeira annulata (slang). Ook een 
aantal kikker etende opossums doen zich 
tegoed aan deze soort.

Voortplanting
De mannetjes maken nesten in de buurt 
van water. Deze nesten zijn meestal 
poeltjes met een diameter van 100 tot 
300 mm en een diepte van 5 tot 90 mm 
in de natte grond. Deze poeltjes worden 
aangevuld met water uit de nabij gelegen 
waterpartij door middel van kanaaltjes. In 
het zuidwesten van Costa Rica gebruikt 
Hyla rosenbergi meestal natte graslanden 
in plaats van modder (Kluge, 1981). In 
de meer verstoorde gebieden gebruiken ze 

Dagkleur Hyla rosenbergi

Koppel in amplexus op de rand van de regenton
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ook de afdrukken van bijvoorbeeld koeien 
of paarden in de natte grond (Höbel, 
1999). De mannetjes roepen vanuit de 
buurt van het nest naar de vrouwtjes en 
verdedigen hun territorium zeer fel. Het is 
gebruikelijk dat tijdens gevechten tussen 
rivaliserende mannetjes ernstige verwon-
dingen voorkomen zoals beschadigde ogen 
en gehooropeningen.
De vrouwtjes roepen niet en arriveren 
meestal een uur nadat de mannetjes zijn 
begonnen met roepen. De vrouwtjes zijn 
zeer kieskeurig bij het kiezen van een part-
ner en bijbehorend nest. Als ze echter een 
keuze hebben gemaakt gaan de dieren in 
amplexus (axillair). Voordat het vrouwtje 
overgaat tot het leggen van de eitjes wordt 
eerst het nest nog grondig aangepast aan 
haar wensen. De meeste nesten worden 
maar een of twee nachten door hetzelfde 
mannetje gebruikt om een vrouwtje te lok-
ken totdat wordt verhuisd naar een andere 
plaats. Het komt vaak voor dat een ander 
mannetje dit nest gaat gebruiken om een 

vrouwtje te lokken. De eitjes worden elke 
2 tot 10 seconden in kleine hoeveelheden 
gelegd totdat er een film van eitjes (1.700 
tot 3.100 stuks) op het water ligt. Deze 
eitjes worden meestal gelegd tussen 02.00 
uur en 05.00 uur. De vrouwtjes kunnen 
meerdere legsels produceren, tot vijf, met 
intervallen van 24 tot 25 dagen. De man-
netjes bewaken de nesten ‘s nachts maar 
overdag trekken ze zich terug in beplan-
ting of andere beschutte plaatsen.
De metamorfose is na ongeveer 40 dagen 
voltooid en de jonge kikkertjes zijn dan 21 
mm groot. Na ongeveer een jaar zijn de 
dieren geslachtsrijp.

Verspreidingsgebied
De vochtige laaglanden in zuidwest Costa 
Rica en aansluitend noordwest Panama, 
centraal en oost Panama. Ze komen ook 
voor in noord Colombia, noord-west 
Ecuador en het zuidwesten van Colombia 
(10-100 meter hoogte).

Legsel in de 
regenton
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Eigen waarnemingen
De eerste keer dat we deze kikker zagen 
staat ons nog helder voor ogen. Een aantal 
gasten van Jamanasin Lodge kwamen 
terug met de auto nadat ze een wande-
ling in de buurt hadden gemaakt. Op het 
portier van de auto zat een kikker en dat 
bleek na nader onderzoek dus een Hyla 
rosenbergi te zijn. Daarna hebben we deze 
kikkersoort nog vele malen gezien met 
als hoogtepunt onze vakantie in augustus 
2011. We hebben ze toen heel veel gezien 
in de tuin en directe omgeving van onze 
lodge. De mannetjes sliepen overdag op de 
muren, achter schilderijtjes enz. ‘s Avonds 
was het een prachtig gehoor als ze geza-
menlijk begonnen te roepen. Het meest 
indrukwekkend was een roepend mannetje 
in de waterton (wat galmt dat lekker). 
Dat de mannetjes niet altijd zelf een nest 
maken bleek op een gegeven moment toen 
een koppel in amplexus zat op de rand van 
de regenton(zie foto). Dat de mannetjes 
het gehele jaar zouden roepen kunnen wij 
niet onderschrijven omdat we ze een groot 

gedeelte van het jaar niet hebben gehoord 
toen we nog in Costa Rica woonden. Wat 
wel opviel is dat in de maanden augustus 
en september de grootste activiteit was 
op het gebied van de voortplanting. Zoals 
op de foto is te zien is het vrouwtje in 
amplexus niet geel gekleurd zoals in de 
literatuur is aangegeven. We hebben dit 

Jong dier net op 
de kant met nog 
een stukje staart

Verspreidings-
gebied
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vrouwtje de gehele avond in de gaten ge-
houden maar er was geen sprake van enige 
verkleuring. Dit wil natuurlijk niet zeggen 
dat dit bij andere vrouwtjes niet het geval 
kan zijn. Misschien was dit vrouwtje juist 
een uitzondering op de regel. We hebben 
gelukkig ook een aantal jonge dieren (zie 
foto) mogen aanschouwen zodat we weten 
dat ze zich inderdaad voortplanten in de 
tuin en omgeving.

Terrarium
Indien men deze dieren in een terrarium 
wil gaan houden (als ze al voorhanden zijn 
in de handel) kunnen ze op bijna dezelfde 
manier worden gehouden als Smilisca 
phaeota. Dit betekent dat de bak voldoen-
de ruim moet zijn (niet overdreven hoog) 
en goed zijn beplant met stevige planten 
omdat dit nogal forse kikkers zijn. Voor 
een trio (twee mannetjes en een vrouw-
tje) van deze kikkers zou een bak van 
80x80x40 cm (bxhxd) voldoende zijn. De 
dagtemperatuur moet liggen tussen de 24 
en 30°C terwijl de temperatuur ‘s nachts 
enkele graden lager mag zijn. Indien er 
voldoende zonlicht op de bak valt is 
verlichting niet direct noodzakelijk (denk 
hierbij wel aan de temperatuur). Aangezien 
deze kikkers alleen ‘s nachts actief zijn is 
het aan te bevelen om een 7 watt nacht-
lampje aan te doen zodat men de dieren 
toch kan observeren. De luchtvochtigheid 
in de bak moet altijd hoog zijn en hierbij 
moet worden gedacht aan 70% overdag en 
ruim 90% ‘s nachts. Om te willen kweken 
met deze kikkersoort is het belangrijk 
dat er een voldoende grote waterpartij 
aanwezig is en een natte bodem. Men kan 
deze kikkers makkelijk stimuleren om tot 
voortplanting te komen door extreem veel 
te sproeien. Denk er wel om dat de man-
netjes enorm veel herrie kunnen maken 
(burengerucht?).

Koppel in amplexus in de vijver
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Summary

Hyla rosenbergi Boulenger 1898
Hyla rosenbergi is a large long snouted yellowish, tan to reddish tan, or gray 
treefrog having large light coloured eyes. Adult males are 60 to 79 mm in 
standard length and the females 63 to 82 mm. Dorsum various shades of tan or 
gray, usually mottled with darker colour. The breeding females are yellow, midcep-
halic dark stripe usually present, often continuing down middorsum. The voice is 
a loud series of “tonk-tonk-tonks” sounding like someone monotonously beating 
on a piece of wood. They are nocturnal and the males call throughout the year 
from vegetation or near water. They live in lowland moist and wet forests of the 
south western zone.
The females lay the eggs in small clusters every two to ten seconds and come to 
form a surface film of about 1.700 to 3.100 black and cream eggs.
In the summer of 2011 the authors saw a lot of Hyla rosenbergi in the garden 
of Jamanasin Lodge. They also found some young animals so they do very well 
overthere. 

Verklarende woordenlijst

Amplexus: omklemmende paargreep
Axillair: voorpoten mannetje net achter de voorpoten vrouwtje.
Subarticular tubercle: knobbeltjes aan de onderzijde van de vingers en tenen onder de verbindingen 

tussen de phalanx.
Phalanx: klein botje wat vorm geeft aan het skelet van de vingers en tenen (kootjes).
Inner Metatarsal tubercle: binnenste knobbel op de achtervoet (hiel).
Outer Metatarsal tuberkel: buitenste knobbel op de achtervoet (hiel)
Inner Tarsal fold: binnenste plooi/vouw op de enkel.
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J a m a n a s i n  L o d g e
is gelegen in het zuid-westen van Costa Rica op het prachtige 

schiereiland Osa. De Lodge is eigendom van Jan en Ina 
Tuns en het ideale vertrekpunt voor een onbezorgde en 

onvergetelijke vakantie.
U overnacht in comfortabele kamers, cabinas 
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.

De Noesten 44, 9431 TC Westerbork

Tel. (0593) 37 00 35, Fax (0593) 37 00 36

E-mail info@refona.nl

Meer informatie? www.refona.nl

Refona levert
natuurlijk veel meer!

• Dutchy’s®, die natuurlijk
bloedmijten bestrijden.

• Refona Mite Booster, is een
gepatenteerd uitzetsysteem voor
Dutchy’s®. Minimale arbeid met
maximaal resultaat!
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