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Omslagfoto: 
Een intrigerende v erschijn-

ing: Saltuarius swaini

Foto’s: Jeroen van Leeuwen

Foto onder: 
Close up van Saltuarius 
swaini, Lamington NP.
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De gehele derde uitgave van de zeventigste jaargang bestaat uit het afsluitende 
derde artikel van de serie ‘Australië, land der extremen’ van Jeroen van Leeu
wen. Deel 1 is verschenen in Lacerta 69/5, deel 2 in 70/1.

Jeroen van Leeuwen 
Australië, land der extremen — Deel 3: Queensland

Nadat de auteur in twee voorgaande delen zijn herpetologische ervaringen in 
respectievelijk West- en Zuid-Australië en New South Wales besproken heeft, 
komen in dit derde en laatste deel de reptielen en amfibieën van Queensland 
aan bod. De start was begin maart in Girraween in het zuidoosten van Queens-
land, de reis eindigt eind mei in Cairns in het noordoosten van de deelstaat.
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Foto’s van de auteur

Na in eerdere delen mijn herpetologische ervarin-
gen in West en Zuid Australië en New South Wales 
besproken te hebben, komen in dit derde en laatste 
deel de reptielen en amfibieën van Queensland aan 

bod. Ik begon begin maart in Girraween in zuidoost 
Queensland en de reis eindigde eind mei in Cairns in 

het noordoosten van de deelstaat.
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enorme, ronde granietblokken. Onder 
andere de Bald rock creek heeft zijn weg in 
het graniet uitgesleten en dalen gevormd, 
waarin her en der moerassige stukken 
liggen bij voldoende regenval. De vegetatie 
bestaat uit heide, afgewisseld met droog 
open Eucalyptus-bos. Deze combina-
tie van omstandigheden zorgt voor een 
rijke reptielenfauna. ’s Nachts worden de 
granietblokken bewoond door de gekko’s 
Saltuarius wyberba (die alleen in dit gebied 
voorkomt), Oedura tryoni, O. lesueurii 
en Gehyra dubia, terwijl op en onder de 
vlakke stukken graniet ook Heteronotia 
binoei en de endemische Underwoodi
saurus sphyrurus voorkomen. Deze laatste 
heb ik helaas niet kunnen vinden. Over-
dag zijn dezelfde rotsblokken de habitat 
van Egernia cunninghami (zoals eerder 
vermeld in deel 2 zijn de dieren hier een 
stuk kleurrijker dan op andere locaties) en 
E. striolata, terwijl in het open bos op en 
tussen kleine stukken rots de skinken Cte
notus taeniolatus en Saiphon equalis voor-
komen. Het bos vormt ook het domein 
van de agamen Amphibolurus muricatus 

Saltuarius 
wyberba met 

geregenereerde 
staart, 

Girraween NP.

ßß 
Cryptoblepharus 

litoralis, levend 
op rotsblokken 
op de stranden 
van noordoost 
Australië. Iron 

Range NP.

Girraween NP
Het Nationaal park Girraween, net over 
de grens in Queensland ligt in het Granite 
Belt gebied. De bodem bestaat hier uit 
puur graniet. Binnen het NP liggen er vele 
granietbergen en verspreid in het park 
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en A. nobbi, die beide algemeen waren, en 
in de periode waarin ik er rond liep (begin 
maart) waren juvenielen van beide soorten 
bijzonder talrijk. Met name de juvenielen 
van beide soorten zijn lastig van elkaar te 
onderscheiden en ook qua microhabitat en 
gedrag is er een sterke gelijkenis, waardoor 
het eigenlijk verassend is dat de soorten 
hier naast elkaar voorkomen. Onder 
platte stukken graniet waren regelmatig 

Saltuarius wy-
berba van voren, 

Girraween NP.

kleine schorpioenen (Urodacus manicatus 
en Lychas sp.) en duizendpoten (meestal 
Ethmostigmus rubripes) te vinden, soms 
gezamenlijk met kleine gekko’s of skin-
ken. De Australische wateragame (Phys
ignathus lesueurii lesueurii) bewoont de 
rotsen langs de kreken en legt zijn eieren 
in holen in kleine stukken zand langs de 
beken, terwijl de Bald rock creek schildpad 
(Wollumbinia bellii) zijn plekje vond in 

Oedura tryoni 
vrouw, voorko-

mend op graniet 
en zandsteen 

rot sen, Girraween 
NP.
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Pagina links, boven:

De kleurige vorm van 
Egernia cunninghami, 

Girraween NP.

Midden links:

Juveniele Oedura 
tryoni, Girraween NP.

Midden rechts:

Juveniele Oedura 
lesueurii, levend op 
de granietblokken 
van Girraween NP.

Pagina links, onder:

Egernia striolata,  
Girraween NP.

Deze pagina:

Jonge Amphibolurus 
nobbi, Girraween NP.
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hoogteverschillen stroomt het water veelal 
snel, geleid door watervallen en stroom-
versnellingen. Op het moment dat ik het 
park bezocht was er al veel regen gevallen 
en ook tijdens mijn aanwezigheid viel er 
vijf van de zes dagen veel regen. De beken 
stonden overal op springen en van de 
mooi bemoste rotsen langs de beken was 
weinig te zien omdat het water er over-
heen kolkte. Niettemin is het woud zeker 
de moeite van het bezoeken waard, alleen 
al voor het bos zelf. Op de hoge toppen, 
rond 1100-1200 m, groeien eeuwenoude 
beuken (Nothofagus sp.) in een lage, kron-
kelige veelstammige groeivorm, afgewis-
seld met grote boomvarens (Dicksonia 
antarctica), en alles bedekt met slierten 
kortmos en mossen. Zeker wanneer je er 

afgesloten beekarmen en diepere, rustige 
delen van de beek.

Door de grote hoeveelheid water in de 
vorm van moerassen en beekjes in het NP 
waren ook de kikkers goed vertegenwoor-
digd, waarvan de grote soorten Limnody
nastes terraereginae, Litoria peroni, Litoria 
lesueuri en Cyclorana novaehollandiae 
bijzonder actief en makkelijk te vinden 
waren. 

Lamington NP
Vanuit Girraween NP ben ik naar het 
dichtbij gelegen Lamington NP gereden. 
Lamington NP wordt gevormd door 
hoger gelegen (800-1200 m) gematigd 
regenwoud. Het bos wordt doorsneden 
door vele beken en vanwege de grotere 

Litoria lesueuri, 
Girraween NP.

Cyclorana 
novaehollandiae, 

gevonden in de 
Brigalow Belt.
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rondloopt op een bewolkte dag, wanneer 
de mist tussen de bomen hangt, geeft dit 
een zeer mystieke aanblik. In het gebied 
komen een aantal bijzondere vogelsoorten 
voor (satijn- en geelzwarte prieelvogel, 
katvogel, Albert’s liervogel en dubbeloog 
vijgpapegaaitjes bijvoorbeeld) en het 
herbergt ook een aantal reptielensoorten. 
Door het slechte weer heb ik er slechts een 
aantal waar kunnen nemen, waaronder 
de landmullet (Egernia major). De grote 
skinken zijn behoorlijk schuw en komen 
zelden ver van de vermolmde boomstron-
ken waar ze in/onder leven. Toen er op de 
laatste dag die ik daar verbleef her en der 
zonnestraaltjes op de bosbodem kwamen, 
bleken er op veel plaatsen kleine skinkjes 
te leven, waarschijnlijk Saproscincus chal

lengeri. Een bijzondere soort die alleen in 
dit nationale park voorkomt is de plat-
staartgekko Saltuarius swaini. De soort is 
middelmatig van grootte (groter dan de 
eerder genoemde S. wyberba, maar kleiner 
dan S. salebrosus, verder naar het noor-
den) en net als zijn genusgenoten bijzonder 
goed gecamoufleerd. Regen deert de dieren 
ogenschijnlijk niet, omdat ik ook indivi-
duen in stromende regen nog ’s avonds 
op rotsblokken en onderop de muur van 
het informatiecentrum vond. Een enkel 
exemplaar bevond zich op een grote 
plankwortel van een grote woudreus langs 
het pad. De dieren zijn variabel getekend, 
het patroon op de rug kan uit grove vlek-
ken en strepen bestaan. Overigens is bij 
mijn weten alleen S. wyberba in de handel 

Halfwas Litoria 
peroni, Girraween 

NP.
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verkrijgbaar, tegen vaak hoge prijzen. Die 
dieren groeien langzaam, en de voortplan-
ting gaat relatief traag, waardoor het nog 
wel even zal duren voor de soort algeme-
ner in de hobby zal worden.

Brigalow Belt
Vanuit de regen in Lamington NP ben ik 
westwaarts getrokken, naar de Brigalow 
Belt in zuidelijk centraal Queensland. De 
regio rond de plaatsen Glenmorgan, Roma 
en Miles wordt Brigalow Belt genoemd 

naar de brigalow vegetatie, welke gedomi-
neerd wordt door de naaldbomen Callitris 
columellaris/glaucophylla en Casuarina 
cristata. Een groot gedeelte van de regio 
wordt inmiddels ingenomen door land-
bouwgebied, waar ik maar weinig van 
gezien heb, omdat het grootste gedeelte 
onder water stond door de zwaarste over-
stromingen van de afgelopen honderd jaar. 
De vele regen voorafgaand aan de week 
die ik daar doorbracht betekende voor 
mij vooral een groot scala aan reptielen, 

Egernia major, 
levend onder 

en nabij een 
vermolmde 

boomstam in 
het regenwoud, 
Lamington NP.

Bewoner van 
de bodem van 
het gematigd 

regenwoud van 
Lamington NP, 

Saproscincus chal-
lengeri. Zichtbaar 

zijn vele, fel-
oranje, mijten in 

de oksel.

Pagina rechts:
Intrigerend: 

Saltuarius swaini, 
Lamington NP.
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onnoemelijk veel kikkers op de weg en al-
omtegenwoordige wolken muggen die mij 
dag noch nacht met rust lieten. Eigenlijk 
de enige methode om onder deze omstan-
digheden reptielen te zoeken was spotligh-
ting, dus ’s nachts rond rijden en zien wat 
er op de weg komt. Dat bleek gelukkig 
erg succesvol. Allereerst enige slangen, 
waarvan de Stimson’s pythons (Antaresia 
stimsoni) de algemeenste was. Een leuke 
kleine pythonsoort, die redelijk rustig van 
aard is. Ook de modderadder, Denisonia 
devisi, was goed vertegenwoordigd. Het 
is een vrij korte, gedrongen soort, met een 
brede, platte kop, die zich voornamelijk 
voedt met kikkers.

Twee ongewone soorten waarvan ik van 
allebei slechts een enkel exemplaar vond, 
waren Rhamphotyphlops lignatus en de 
zwartwit-gebande Vermicella annulata. 
Het geslacht Vermicella bevat kleine, 
dunne slangetjes, die zich gespecialiseerd 
hebben in het eten van blinde slangen 
(familie Typhlopidae), die blijkbaar 
algemeen voorkomen in deze regio, maar 

zelden gezien worden vanwege hun subter-
restrische (ondergrondse) levenswijze. Ook 
de pootloze hagedissen Lialis burtonis en 
Paradelma orientalis (een doodgereden 
exemplaar) lieten zich tijdens de nachtelij-
ke ritten zien. Lialis burtonis komt in een 
groot gedeelte van Australië voor en heeft 
een bijzonder variabele tekening: gestreept, 
gespikkeld of egaal gekleurd, van bijna wit 
tot donker roodbruin. Beide soorten beho-
ren overigens tot de familie Pygopodidae, 
die alleen maar in Australië voorkomt. De 
taxonomische plaats van de familie is nog 
steeds een groot discussiepunt, de familie 
is recentelijk weer bij de gekko’s geplaatst.

De gekko’s waren goed vertegenwoor-
digd in de Brigalow Belt. De mooiste 
en meest contrastrijk gekleurde soort is 
Strophurus taenicauda, met een zwart 
mozaïek van stippen op een lichtgrijze 
ondergrond, felrode ogen en een oranje 
streep op de bovenzijde van de staart. 
De gekko komt voor op de stammen van 
de naaldbomen en deelt zijn habitat met 
Strophurus williamsi, die iets minder uit-

ßßBruine 
Saltuarius swaini, 

Lamington NP

ß Grijze 
Saltuarius swaini, 

Lamington NP.

Volwassen An-
taresia stimsoni, 
op de weg in de 

Brigalow Belt.
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gesproken gekleurd is en de rode ogen en 
oranje staart mist. Ter compensatie heeft 
deze soort wel een blauwzwarte binnen-
zijde van de bek, die soms gebruikt wordt 
om te dreigen. Van S. taenicauda vond ik 
slechts een enkel vrouwtje op het asfalt, 
terwijl ik van S. williamsi een vijftal dieren 
vond, waaronder twee halfwas dieren. 
Het verspreidingsgebied van S. williamsi is 
een stuk groter en reikt zuidwaarts tot in 

Warrumbungles NP in NSW, terwijl S. tae
nicauda slechts in het zuidelijke gedeelte 
van de Brigalow Belt voorkomt.

Naast de beide Strophurus-soorten ko-
men ook Diplodactylus steindachneri, D. 
tessellatus en D. vittatus in dit gebied voor, 
waarbij de laatste alleen in het zuidooste-
lijke puntje te vinden is. Ik vond de soort 
net buiten Brisbane. D. steindachneri en 
D. tessellatus bleken redelijk algemeen en 

De adder 
Denisonia devisi, 
op de weg in de 

Brigalow Belt.

Gespecialiseerd 
in het eten van 

Typhlopidae: 
Vermicella an-

nulata, gevonden 
op de weg in de 

Brigalow Belt.
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staken verscheidene malen de weg over. 
In tegenstelling tot de pootloze gekko’s 
(Pygopodidae), die vaak lastig te houden 
zijn (staan over het algemeen ook bekend 
als hagedissenetend), zijn de Strophurus 
en Diplodactylus-soorten behoorlijk popu-
lair in gevangenschap, en blijken goed te 
houden en te kweken. 

Wat de kikkers betreft, de grote aan-
tallen dieren behoorden vooral tot een 

aantal algemene soorten: Opisthodon 
ornatus, Cyclorana brevipes, Cyclorana 
novaehollandiae, Litoria caerulea en 
Rhinella (‘Bufo’) marinus. De eerste drie 
soorten behoren alle drie tot de zogenaam-
de gravende kikkers. Het zijn vrij plomp 
gebouwde, middelgrote tot grote dieren, 
die zich tijdens de lange droge periode 
ingraven in de grond om te wachten tot de 
regen het voortplantingsseizoen aankondigt.

Close up van de 
pootloze gekko 

Lialis burtonis, 
Brigalow Belt.

Strophurus taeni-
cauda op de weg 

in de Brigalow 
Belt.
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Een Strophurus 
williamsi toont de 
blauwe binnenzi-

jde van de bek.

Diplodactylus 
steindachneri, 

op de weg in de 
Brigalow Belt.

Canarvon NP
Aan de noordkant van de Brigalow Belt 
ligt Carnarvon NP, een park met diep 
uitgesleten zandsteen-ravijnen. Door storm 
en waterschade was het grootste deel van 
het park helaas niet toegankelijk, maar in 
het gedeelte rondom de camping waren 
toch een aantal leuke soorten te zien. ’s 
Nachts vond ik op de zandstenen kliffen 
de gekko’s Saltuarius salebrosus (een sub-
adult dier) en Oedura tryoni. Oedura was 
makkelijk te vinden doordat ze midden 
op grote stukken rots zaten en in het licht 
van de zaklamp echt opvielen. Het vinden 
van S. salebrosus was een ander verhaal, 
deze ging zittend op een halfbemoste rots 
volledig op in zijn omgeving.

Rond de toiletgebouwen waren de 
geïntroduceerde Hemidactylus frenatus en 
de in Queensland overal algemene Gehyra 
dubia te vinden, tussen tientallen Lito
ria caerulea en Reuzenpadden (Rhinella 
marinus). De laatste komt vanaf dit gebied 

naar het noorden bijzonder algemeen 
voor, en rukt op verder naar het zuiden 
en vooral westen. De soort is in 1931 
geïntroduceerd om de suikerrietkever te 
onderdrukken, maar zoals vaak gebeurd 
bij ondoordachte introducties is dit uit de 
hand gelopen.

De padden bleken de kevers slecht 
te eten, maar vraten zich vol met alle 
inheemse kikkers, insecten en hagedissen 
die in de bek pasten. Doordat kikker-
etende slangen en hagedissen de padden 
(en hun huidgif) niet kenden, hebben velen 
een maaltje Rhinella met de dood moeten 
bekopen. In veel gebieden waar de padden 
nu rondlopen zijn de aantallen predatoren 
gedecimeerd, hoewel recentelijk met name 
grotere vogels hebben geleerd dat de pad-
den prima te verorberen zijn door ze op 
de rug te gooien en vanaf de buikzijde te 
beginnen (gifklieren zitten op de rug).

Overdag waren er in de bossen veel 
kleine skinken te vinden (Carlia vivax of 

ààCamouflage 
ten top: Saltuar-

ius salebrosus 
op een rots in 

Carnarvon NP.
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C. pectoralis). De skinkjes zaten veelal op 
stenen en stronken op de bosbodem en 
waren tussen het dode blad op zoek naar 
voedsel. De mannen in paringskleuren 
zijn relatief makkelijk te onderscheiden 
doordat iedere soort zijn eigen tekening 
heeft. De vrouwen lijken veel op elkaar en 
wanneer er meerdere soorten in het gebied 
voorkomen zijn ze moeilijk te identifice-
ren.

Op een van de paden in het gebied 
vond ik ook een overleden kraaghagedis 
(Chlamydosaurus kingii), die hier aan 
de zuidrand van zijn verspreidingsgebied 
zit. Ook Varanus varius kruiste hier mijn 
pad. Van deze zijn er twee vormen, de 
gewone die erg op een grote V. gouldii 
lijkt, en de Bell vorm, welke volledig of 
gedeeltelijk gebandeerd is in plaats van 
het stippatroon. Er lijkt geen geografische 
reden te zijn, aangezien beide vormen over 
het hele verspreidingsgebied voor komen. 
Net buiten het Carnarvon NP kroop er 
een prachtig oranjebruine Cryptophis 
boschmai tussen de kikkers de weg over, 

in de stromende regen. Op de terugweg 
van Carnarvon naar Brisbane vond ik 
mijn eerste tapijtpython (Morelia spilota 
mcdowelli), een juveniel dier van ongeveer 
60 cm.

Brisbane-Cairns
Tussen Brisbane en Cairns heb ik onder 
andere wegens gebrek aan een auto (mijn 
eigen auto begaf het in de buurt van 
Brisbane) weinig moeite gedaan om naar 
reptielen en amfibieën te zoeken, maar ik 
heb toch enkele waarnemingen gedaan. In 
Townsville heb ik enige soorten gezien in 
het Town Common Conservation Park. 
Het park staat vooral bekend als vogelrijk, 
de vele seizoensafhankelijke waterplassen 
trekken vele (trek)vogels zoals kraanvogels 
en reigers aan. Freshwater snakes (Tropi
donophis mairii, subfamilie Natricinae) 
waren erg algemeen in het park, en werden 
tijdens een avond spotlighting veelvuldig 
op de weg aangetroffen. Daarnaast vond 
ik in dezelfde nacht een mooie tapijtpy-
thon (Morelia spilota mcdowelli). Overdag 

Ook reuzenpad-
den (Rhinella 

marinus) kunnen 
behoorlijk kleur-
rijk zijn. Volwas-

sen dier in Iron 
Range NP.
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Jonge kraaghagedis (Chlamydosaurus kingii) die zich opwarmde op de weg in Iron Range NP.

Schitterend gekleurde tapijtpython (Morelia spilota mcdowelli), Iron Range NP. 
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zat er op dezelfde weg een Lialis burto
nis, en vanuit een van de vogelkijkhutten 
schoot een boomslang (Dendrelaphis 
punctulata) weg, een dichtbij staande 
boom in. Boomslangen kunnen echt 
bliksemsnel zijn en fotograferen is dus al-
lesbehalve makkelijk. Vermoedelijk leefde 
de slang van de vele Gehyra dubia die zich 
in en op de hut bevonden.

In Mission Beach, de volgende stop op 
mijn route (de zuidrand van de tropische 
kust van Queensland), lag er ’s avonds 
een forse (bijna drie meter) scrub-python 
(Morelia kinghorni) bij de bushalte uit te 
buiken.

Bij een opruiming in het schuurtje van 
het hostel waar ik een tijd gewerkt heb, 
kwam ik een vervelling tegen van een 
Mulga snake (Pseudechis australis) van 
ongeveer twee meter. Helaas (of gelukkig, 
afhankelijk van wiens perspectief je han-
teert) heb ik de eigenaar van de huid niet 
kunnen vinden.

Tijdens een van de eerste avonden die 
ik daar doorbracht regende het stevig, 
en dat activeerde een aantal Small eyed 
snakes (Cryptophis nigrescens), die tussen 
de gasten over het terras kropen. Gelukkig 
bleef de paniek onder de gasten beperkt, 
en ik heb de slangetjes naar buiten kunnen 
verplaatsen.

In de tuin van het hostel vond ik ook 
een juveniele parthenogenetische gekko 
(Lepidodactylus lugubris), die woonde op 
de ruwe stam van een klein boompje. Deze 
soort is afkomstig uit Indonesië, maar 
zoals op meer plekken in de wereld langs 
de kust geïntroduceerd, vermoedelijk met 
scheepsladingen.

In een van de kleine beekjes die uitko-
men in de Stille Oceaan vond ik tijdens 
het zwemmen een jonge zaagrugschildpad 
(Wollumbinia latisternum). Op het strand 
lag op een middag een aangespoelde zee-
slang (niet kunnen identificeren).

De herpetologische waarnemingen in 
Cairns bleven beperkt tot een Zoutwater-
krokodil (Crocodylus porosus) langs een 
van de rivierarmen omringd met mangro-
vebos en een Karetschildpad (Eretmoche

lys imbricata) tijdens het snorkelen op het 
Great Barrier Reef, wat door de overweldi-
gende hoeveelheid koraal en vissoorten een 
onvergetelijke ervaring was.

Iron Range NP, Cape York
Om de reis te bekronen ben ik met 
Stephen Zozaya, een student uit Towns-
ville (met wie ik ook in Town Common 
Conservation Park op pad ben geweest), 
een week naar Iron Range NP, halverwege 
het Cape York schiereiland geweest. Het 
park is rijk aan een aantal zeer specifieke 
reptielen- en vogelsoorten, die of alleen 
hier, of ook in Nieuw Guinea voorkomen, 
maar verder niet in Australië.

Tot deze soorten behoren de Palmkake-
toe, Edelpapegaai, Groene boompython 
(Chondropython viridis) en Varanus keith
hornei. Reden genoeg dus om deze uithoek 
van Australië in de reis op te nemen. Dit 
uitstapje bleek behoorlijk succesvol te 
zijn, vooral voor wat betreft het aantal 
slangensoorten. Bij aankomen in het park 
stond de teller al op acht slangensoorten 
onderweg. Nog in het daglicht waren dat 
een snelle Eastern Brown snake (Pseudo

Juveniele Morelia 
kinghorni, Iron 

Range NP.
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naja affinis) die zich helaas niet liet foto-
graferen, en een Lesser black whipsnake 
(Demansia vestigiata). Later kwamen daar 
Cryptophis nigrostriata, Stegonotus cucul
latus, Boiga irregularis, Morelia kinghorni, 
Furina tristis en een aangereden gevlekte 
python (Antaresia maculosa) bij.

Van deze soorten is Furina tristis en-
demisch op het Cape York schiereiland, 
terwijl Boiga irregularis een exoot is, 
geïntroduceerd vanuit Zuidoost Azië en 
voorkomend langs een groot deel van de 
tropische kusten van Australië. Palm kake-
toes bleken relatief algemeen te zijn, maar 
bijzonder lastig te fotograferen, wat zo 
mogelijk nog meer geldt voor de minder 
algemene Edelpapegaaien, die we alleen 
maar hoog overvliegend hebben mogen 
aanschouwen.

Andere opvallende vogelsoorten in het 
park waren de Papua uilnachtzwaluw, met 
grote vuurrode ogen, twee soorten kleine 
nachtzwaluwen die zeer talrijk ’s nachts 
langs de wegen zaten en een Roodbuik 

pitta, een van de soorten die alleen in dit 
park voorkomen.

Een van de meest algemene slangensoor-
ten in het park is de dagactieve Noorde-
lijke boomslang (Dendrelaphis calligastra). 
De dieren zijn echt bliksemsnel en het is 
daarom niet makkelijk er een goed te be-
kijken, laat staan te fotograferen. Tijdens 
nachtelijke ritjes over de wegen in het 
park kruisten verscheidene scrub pythons 
ons pad, variërend in lengte van 60 cm tot 
meer dan drie meter. Opvallend is dat de 
scrub-pythons bijzonder rustig en goed te 
hanteren bleken te zijn, dit in tegenstel-
ling tot de tapijtpythons en waterpythons. 
Een schitterende tapijtpython (Morelia 
spilota mcdowelli) van ongeveer 1,5 meter 
verscheen op de weg net na het invallen 
van de duisternis, en reageerde alsof hij/
zij net wakker was. Hetzelfde gedrag werd 
vertoond door een waterpython (Liasis 
mackloti), wat overigens slechts een juve-
niel dier was (ongeveer 75 cm).

Helaas hebben we ondanks urenlang 

Lesser black whip-
snake (Demansia 

vestigiata), op 
de weg naar Iron 

Range NP.

àDe endemische 
Furina tristis, op 

de weg in Iron 
Range NP

æCryptophis 
nigrostriatus
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zoeken geen Groene boompythons kunnen 
vinden gedurende ons bezoek. Tijdens een 
ochtendrit werden we verrast door een 
halfwas coastal taipan (Oxyuranus scutel
latus), welke net niet snel genoeg was om 
foto’s te ontwijken. Dit is overigens geen 
soort om geintjes mee uit te halen, gezien 
de kracht van het gif en de bijzonder snelle 
bewegingen, welke de soort een van de 
gevaarlijkste slangen ter wereld maakt.

Overdag waren de bosbodem en de paden 
door het bos en struikgewas het domein 
van kleine skinken, soorten uit het (voor-
malige) geslacht Carlia. Recentelijk is het 
genus gedeeltelijk opgesplitst, waardoor 
er meerdere genera ontstaan zijn. Voor de 
duidelijkheid zal ik de naam Carlia er tus-
sen haakjes achter zetten.
Voor zover determineerbaar waren 
aanwezig Carlia longipes, welke veruit 

Close up van 
een noordeli-

jke boomslang 
(Dendrelaphis 

calligastra), Iron 
Range NP.

Chagrijnige water 
python (Liasis 

mackloti), op de 
weg naar Cairns.
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de algemeenste was, Lygisaurus (‘Carlia’) 
macfarlani en L. (‘Carlia’) sesbrauna. 
Mannen van C. longipes waren veelal te 
vinden op boomstammen, afscheidingen en 
boomwortels, van waaruit ze hun territo-
ria overzagen, dreigend naar de buren met 
kronkelende staarten, terwijl de vrouwtjes 
tussen het dode blad naar voedsel zochten. 
Lygisaurus macfarlani en L. sesbrauna 
waren vooral te vinden rondom de camp-
site Chilli Beach, tussen de bosschages 
van dichte klimplanten en het strand. Na 
enig zoeken tussen de grote rotsblokken 
op het strand en in de branding vonden 
we daar enige Cryptoblepharus litoralis, 
voor welke de naam strandskinkjes niet 
zou misstaan, aangezien ze uitsluitend 
op de stranden van de tropische kust van 
Queensland voorkomen. 

Op open plekken in het regenwoud, 
waar de zon plekjes op de bosbodem kon 

Close up van een 
scrub python (Mo-

relia kinghorni) 
van ruim 3 m, 

gevonden op de 
weg in Iron Range 

NP.

Coastal taipan 
(Oxyuranus 

scutellatus), een 
van ‘s werelds 

dodelijkste slan-
gen, gevonden 

op de weg in Iron 
Range NP.
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opwarmen en er genoeg dekking in de 
vorm van dood hout of varenbosjes o.i.d. 
aanwezig was, waren er individuen van 
de soort Emoia longicauda te vinden. De 
soort is wat groter dan de kleine Carlia 
en op de plekken waar ze te vinden waren 
bleken ze ook de kleinere skinkjes te do-
mineren. Onder een vermolmde boomstam 
vonden we een Glaphyromorphus nigri
caudis, een lange slanke skink met relatief 
korte ledematen. Ook de grote Egernia 
frerei bleek deze niche te vervullen, maar 
het enige dier dat we zagen verdween snel 

in een diep hol onder een vermolmde stam. 
Deze soort is zo af en toe ook in gevan-
genschap te vinden en blijkt een goed te 
houden skink te zijn.

Op en rondom de campsite waren ’s 
nachts ook kleine gekko’s te vinden: Nac
tus eboracensis, een endemische soort voor 
dit park. Natuurlijk waren er ook Gehyra 
dubia aanwezig in de composteertoilet-
ten… De beken in het regenwoud waren 
het domein van zaagrugschildpadden 
(Wollumbinia latisternum), die algemeen, 
maar behoorlijk schuw waren en al het 

Vrouwtje van 
Carlia longipes 
werkt een kak-

kerlak weg, Iron 
Range NP.

Volwassen man 
van Carlia lon-

gipes, uitkijkend 
van een afraster-

ing, Iron Range 
NP.
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water in doken op meer dan 50 meter 
afstand. 

In het droge Eucalyptus-bos in het 
midden van het nationale park, tussen het 
regenwoud aan de ene kant en de dichte 
kustvegetatie aan de andere kant, bleek 
de kraaghagedis (Chlamydosaurus kingii) 
voor te komen, waarvan we een juveniel 
vonden die zich op de weg ’s morgens 
opwarmde. Het park is rijk aan soorten 
varanen, waarvan wij er een aantal kon-
den vinden. De meest bijzondere die we 
tegen kwamen was Varanus keithhornei, 

welke alleen in dit gebied voorkomt. Het 
is een kleinere (tot 77 cm totale lengte), 
bijzonder slanke soort, met een erg lange 
staart. Hij leeft vooral in het kronendak 
van het regenwoud en de struwelen met 
klimplanten en lianen. Het was dus een ge-
lukstreffer om een dier overstekend tegen 
te komen. Helaas schoot het dier snel de 
bomen in, zodat het nemen van foto’s niet 
lukte. Hetzelfde resultaat gold voor Vara
nus scalaris¸ hoewel in iets mindere mate. 
Ook dit is een arboreale soort, maar deze 
foerageert ook veel terrestrisch en komt in 

Vrouw van Carlia 
longipes, Iron 

Range NP.

Aangepast aan 
een levenswijze 
op kale, zwarte 

granietblokken: 
alert, behendig 
en opportuun. 
Liburnascincus 

scirtetis in Black 
Mountain NP.
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een groot gedeelte van Noordoost Austra-
lië voor. Nog algemener, en een stuk groter 
(tot 1,4 m), is Varanus panoptes, van 
welke we een juveniel dier op de weg von-
den. Deze soort neemt in het noordoosten 
van Australië de plek in van V. gouldii, die 
in de rest van het land voorkomt. 

Naast reptielen waren ook verschillende 
amfibieën algemeen in het park. De meest 
voorkomende soort was de reuzenpad 
(Rhinella marinus), die het blijkbaar ook 
hier goed naar zijn zin had. Daarnaast was 
ook Rana daemeli overal te zien en vooral 
te horen. De kikkers hielden zich veelal op 
in of langs de beekjes in het regenwoud, 
en tekenden voor een groot deel van het 
nachtelijk geluid. Litoria infrafrenata is 
veruit de grootste kikker in deze regio 
en met een lengte van 14 cm vallen ze 
behoorlijk op, ook als ze hun aanwezig-
heid niet via hun roep kenbaar maken. Bij 
een plas in het drogere deel van het park 
trokken de kleinere Litoria nigrofrenata de 
aandacht, en in tegenstelling tot de meeste 
andere kikkers bleven de mannetjes zelfs 
in de bundel van de zaklamp nog vrolijk 
doorgaan met roepen. Tot twee maal toe 
vonden we een kleine kikker behorend tot 
de familie Microhylidae onder rottend 
hout verscholen: Austrochaperina graci

lipes. Enigszins verrast vonden we ook 
een kleine boomkikker in de zandduinen 
langs het strand, Litoria rubella, een van 
de soorten die bijzonder algemeen is in 
de oostelijke helft van Australië. Zoals te 
verwachten in een gebied met veel bijzon-
dere soorten zijn ook de ongewervelden 
zeker de moeite van het bekijken waard. 
Noemenswaardig in dit geval zijn de on-
geveer 8 cm lange, duimdikke larven van 
een grote keversoort (geen goede literatuur 
van gevonden, dus niet te identificeren), en 
een forse whistling spider (Phlogiellus sp.) 
van het formaat middelgrote vogelspin.

Austrochaperina 
gracilipes, een 

klein lid van de 
familie Micro-

hylidae, Iron 
Range NP.
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Black Mountain NP
Om de trip naar Iron Range NP af te 

sluiten zijn we op de terugweg naar Cairns 
nog gestopt bij Black Mountain NP, om 
te zoeken naar de daar voorkomende 
endemische soorten. Black Mountain NP 
bestaat uit een berg uitsluitend gevormd 
door zwarte granietblokken, met grote ga-
ten en scheuren ertussen. Op deze blokken 
leeft de endemische skink Liburnascincus 
(‘Carlia’) scirtetis. De skinkjes zijn alles-
behalve schuw en laten hun onderlinge 
gedrag goed bekijken. Ze jagen op vliegjes 
en vermoedelijk alles wat klein genoeg is 
om als voedsel te dienen. De dieren zijn 
bijzonder snel en behendig, en door hun 
lange poten en tenen en relatief grote ogen 

bijzonder goed aangepast aan de omstan-
digheden. De plek van de skinken werd 
’s nachts ingenomen door de endemische 
gekko Nactus galgajuga. Na veel geklauter, 
en tot drie keer toe slechts een schim te 
zien wegschieten, bleef er eentje wat langer 
zitten op een enigszins zichtbare positie. 
De gekkootjes hebben dezelfde aanpas-
singen als de skinkjes aan het leven op 
de rotsblokken, maar dan in nog sterkere 
mate: erg grote ogen en erg lange lede-
maten, en zijn daardoor bijzonder alert 
en snel. Naast deze kleine gekkotjes die 
alleen op deze berg voorkomen, werden de 
rotsblokken en de bomen langs de randen 
ook bewoont door de grote ringstaart-
gekko (Cyrtodactylus louisiadensis), met 

Juveniele 
Varanus panoptes 

gevonden op de 
weg in Iron Range 

NP.
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Boven: Roepend mannetje van Litoria nigrofrenata, Iron Range NP.

Onder: De producent van het nachtelijk geluid in Iron Range NP: Rana daemeli.
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Boven: Een van ‘s werelds gevaarlijkste spinnen in dreighouding: de funnelweb spider (Hadronyche sp.), 
op het strand van Mission Beach.

Onder: Een van de algemene schorpioenen in Girraween NP, Urodacus manicatus.
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een totale lengte van ruim 30 cm een van 
Australisch grootste gekko’s en met hun 
kenmerkende gebandeerde staart een 
mooie verschijning om te zien. Mede door 
het lastig voortbewegen over en tussen de 
rotsblokken was de Black Mountain geen 
ideale plaats om goede foto’s te maken. De 
totale reptielenscore van deze tussenstop 
werd nog gecompleteerd met een mooie 
gevlekte python (Antaresia maculosa) en 
een forse Gehyra sp. (vermoedelijk een 
bijzonder grote G. dubia). Het laatste rep-
tiel op deze trip, voordat we Cairns weer 
binnen reden was een 1,7 m grote water 
python (Liasis mackloti), die een bijzonder 
chagrijnig karakter tentoonstelde. 

Al met al was de reis naar Australië een 
onvergetelijke ervaring, die zonder meer 
een succesverhaal kan worden genoemd! 
Ondanks dat ik zes maanden in het land 
heb doorgebracht blijft er nog zeer veel 
nieuws over om nog te bekijken, en een (of 
meerdere) bezoek(en), wellicht in andere 
jaargetijden, staan nog in de toekomstige 
reisplannen.

126 Lacerta  Nummer 3 Jaargang 70

Australisch grootste kikker: de witlip boomkikker 
(Litoria infrafrenata), Iron Range NP.
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Volwassen Australische wateragame, Physignathus lesueurii, dreigend naar te dichtbij komende rivalen, Brisbane centrum.
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Summary

The author travelled from December 2009 till June 2010 through Australia, visiting 
the western, southern and eastern parts of the country. In this third and last part of the 
article, he discusses his findings in Queensland. He started in Girraween NP, known 
for the granite boulders covering a large part of the area. Species inhabiting these rocks 
include the extraordinary flat tailed geckos (Saltuarius wyberba), Oedura tryoni and O. 
lesueurii, several skinks (e.g. Egernia cunninghami and E. striolata), the dragons Amphi
bolurus muricatus and A. nobbi and numerous frogs (e.g. Litoria peroni, L. lesueuri 
and Cyclorana novaehollandiae).  After that the author visited the temperate rainforest 
of Lamington NP, inhabited by land mullets (Egernia major), flat tailed geckos (Saltua
rius swaini) and leaf litter skinks (Saproscincus challengeri). West of Brisbane, the area 
called Brigalow Belt was rich in mainly snakes and geckos. Snake species here included 
Antaresia stimsoni, Denisonia devisi and Vermicella annulata. One of the most striking 
coloured geckos, Strophurus taenicauda was living in the coniferous Callitris trees 
sympatrically with S. williamsi, while Diplodactylus steindachneri, D. tessellatus and D. 
vittatus lived on the ground below them. On and around the sand cliffs of Carnarvon 
NP north of the Brigalow Belt he found Saltuarius salebrosus, Oedura tryoni, and Carlia 
sp. Between Brisbane and Cairns the author spent less time herping, but still found 
species such as Morelia kinghorni, M. spilota mcdowelli, Tropidonophis mairii and Wol
lumbinia latisternum. The last, and maybe best, part of the trip was the week he spent 
in Iron Range NP, at the Cape York Peninsula rounded off by a stop at the black granite 
boulders of Black Mountain NP. The area is covered by tropical rainforest, dry Euca-
lypt forest and vine thicket along the beach. The trip was very successful when it comes 
to number of snake species that was encountered. New species included the Elapids 
Demansia vestigiata, Cryptophis nigrostriata, Furina tristis and Oxyuranus scutellatus, 
the Colubrids Stegonotus cucullatus, Boiga irregularis and Dendrelaphis calligastra, 
and the pythons Liasis mackloti and Antaresia maculosa. Other interesting reptiles he 
found only there were Varanus keithornei and V. scalaris, several skinks, the geckos 
Cyrtodactylus louisiadensis, Nactus eboracensis and N. galgajuga  and the frogs Litoria 
infrafrenata, L nigrofrenata and Rana daemeli. All in all the author had an incredible 
and herp-rich six months in Australia!

Een van de 
grote spinnen in 

Australië, een 
whistling spider 
(Phlogiellus sp.), 

Iron Range NP.
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Beknopte richtlijnen voor het aanleveren van artikelen voor Lacerta

Aanlevering
Manuscripten bij voorkeur insturen per email, online upload (toegangsgegevens via email aanvragen bij redactie@lacerta.
nl) of op cd, in een gangbaar tekstverwerkersformaat (bij voorkeur Microsoft Word docformaat). Geen opmaak toepassen, 
anders dan cursivering (voor wetenschappelijke namen en om tekst te benadrukken). Voeg illustraties en tabellen toe als aparte 
bestanden en refereer daarnaar in de tekst als volgt: ***tabel1.doc***, ***iguana.tif***. Voeg een apart bestand bij met bij
schriften, of neem deze op onder de hoofdtekst van het artikel, met bestandsnaam en daaropvolgend het bijschrift, bijvoorbeeld: 
“***iguana.tif***De groene leguaan is een van de meest bekende reptielensoorten.” Zie verder ‘Stijl en indeling’ (hieron
der).
Typ nooit te publiceren tekst in een emailbericht zelf, maar voeg deze altijd bij als een bijlage. Illustraties niet in het tekst
document plaatsen, maar eveneens los bijleveren. Digitale (c.q. gedigitaliseerde) foto’s bij voorkeur in het TIFFformaat, 
eventueel JPG, minimale resolutie 2048x1536 (3 megapixels). Getekende afbeeldingen, lijntekeningen e.d. bij voorkeur in 
AI, PDF of EPSformaat. In verband met de omvang kan het aanbeveling verdienen illustraties niet per email te verzen
den, maar op cd of via upload. Als richtlijn geldt dat emailberichten inclusief bijlagen niet groter moeten zijn dan 3 MB. 
Foto’s (dia’s of fotoafdrukken) en tekeningen kunnen ook als origineel worden ingestuurd en door de redactie worden 
ingescand. Originelen worden door de redactie met grote zorg behandeld en uiteraard teruggestuurd. Nummer de origine
len duidelijk en verwijs naar deze nummers bij de bijschriften.

Stijl en indeling
Raadpleeg voor stijl en indeling recente afleveringen van Lacerta en de uitgebreide ‘Aanwijzingen voor auteurs’ op de 
website (ook op te vragen bij de redactie).  Geef het artikel een korte, zo mogelijk pakkende titel en een ondertitel en laat 
hierop een korte introductie van circa vijftig woorden volgen. Verdeel de hoofdtekst in een aantal logische hoofdstukken 
met zo kort mogelijke kopjes. De eerste alinea (die direct op de inleiding volgt) krijgt geen kopje. Geen voetnoten gebrui
ken. Het artikel beëindigen met een Engelse samenvatting of een Nederlandse samenvatting, die door de redactie in het 
Engels wordt vertaald, alsmede een alfabetische literatuurlijst met alle geraadpleegde en in de tekst aangehaalde werken. 
Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven.

Tijdschriftartikel: Auteur, jaar. Titel. Titel van tijdschrift Jaargang (aflevering): Pagina’s. (bijvoorbeeld. 
Leeuwen, F. van, 1984. De Japanse Vuurbuiksalamander (Cynops pyrrhogaster) (4). 
Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42 (6): 230 237. )

Boek: Auteur, jaar. Titel. Uitgever, stad. (bijvoorbeeld Mertens, R. & H. Wermuth, 1960. Die 
Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main.)

Bij boeken met  
per hoofdstuk 
verschillende auteurs:

Auteur, jaar. Hoofdstuktitel. In. Redacteur (red.) Boektitel. pagina’s. Uitgever, stad. 
(bijvoorbeeld. Donoghue S. & J. Langenberg, 1996. Nutrition. In. Mader, D. R. (red.) 
Reptile medicine and surgery. 148174. W B. Saunders Company, Philadelphia.)

Een uitgebreidere versie van deze richtlijnen is op de website van Lacerta (www.lacerta.nl) te vinden.
Neem in twijfelgevallen of bij vragen contact op met de redactie voor afspraken over de aanlevering.

Bent u meer dan de gemiddelde Nederlander geïnteres
seerd in slangen? Of heeft u misschien zelf slangen in 
een terrarium? Word dan lid van de Europese Slangen 
Vereniging. U ontvangt dan vier keer per jaar het tijd
schrift Litteratura Serpentium en krijgt bovendien gra
tis toegang tot de Europa’s grootste slangenbeurs, de 

Voor meer informatie: www.snakesociety.nl of neem contact op met de 
secretaris: JanCor Jacobs, W.A. Vultostraat 62, 3523 TX Utrecht. Tel.: 

0302801115. Email: secretary@snakesociety.nl

Europese Slangen Vereniging
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www.jamanasin.nl info@jamanasin.nl

Jamanas in  Lodge
is gelegen in het zuidwesten 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, cabi
nas 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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