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De Amazone, wie wil daar als gifkikkerliefhebber niet naar toe? Het blijft
echter een lastige keuze naar welk deel van dit immense gebied je moet gaan.
Al een tijdje kenden we een foto van een gele Adelphobates galactonotus met
zwarte spikkels. Braziliaanse wetenschappers denken echter dat het een nieuwe
soort is. Toen bleek dat in het gebied waar deze kikker voorkomt ook nog vier
andere interessante Dendrobatidae voorkomen, was onze keuze snel gemaakt.
Cristalino, here we come!
180
Ron Peek

De Westelijke smaragdhagedis in het terrarium
Smaragdhagedissen behoren tot de meest indrukwekkende Europese hage
dissoorten. Door hun grootte, snelheid en prachtig groen/gele kleuren zijn
het opvallende dieren warmee tegenwoordig voldoende in gevangenschap
wordt gekweekt, zodat ze voor iedere potentiële liefhebber wel te krijgen zijn.
Ondanks dat er veel belangstelling is voor deze hagedissen is er in de litera
tuur verrassend weinig te vinden over de verzorging en voortplanting van deze
dieren. Het lijkt dan ook nuttig om een artikel te wijden aan de aspecten die bij
het houden en de vermeerdering van de Westelijke smaragdhagedis van belang
zijn.
198
Jan en Ina Tuns

Salamanders van Costa Rica
Op Peninsula Osa komen zes soorten salamanders voor, waaronder twee
soorten wormsalamanders (Oedipina) en twee soorten pootloze, wormachtige
salamanders (caecilians). De auteurs zijn in de gelukkige omstandigheid geweest
om vier van de zes soorten waar te nemen. Deze waarnemingen waren allen
zeer toevallig en kortstondig, waardoor de beschrijvingen van deze soorten niet
zo uitgebreid zijn als normaal in deze serie. Ook in de literatuur is nog niet zo
veel over deze soorten terug te vinden. De auteurs hebben wel een aantal mooie
foto’s kunnen maken ter compensatie.
208
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De Amazone, wie wil daar als gifkikkerliefhebber
niet naar toe? Het blijft echter een lastige keuze
naar welk deel van dit immense
gebied je moet gaan. Al een tijdje kenden we
een foto van een gele Adelphobates galactono
tus met zwarte spikkels.
Braziliaanse wetenschappers denken echter
dat het een nieuwe soort is. Toen bleek dat
in het gebied waar deze kikker voorkomt ook
nog vier andere interessante Dendrobatidae
voorkomen, was onze keuze snel gemaakt.
Cristalino, here we come!
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In het zuidelijke deel van het Amazonege
bied, in het uiterste noorden van de staat
Mato Grosso, ligt het Private Rainforest
Reserve Cristalino. In dit gebied vind je
naast de in het oog springende geel met
zwarte kikker Adelphobates galactonotus
(mogelijk een nieuwe soort) ook Adelphobates castaneoticus, Ameerega flavopicta,
Ameerega picta en nog een vertegenwoordi
ger van Colosthetus.
Het oostelijke en zuidelijke deel van het
Amazonegebied is danig aan ontbossing
onderhevig. Er is in Brazilië al een derde

van het oorspronkelijke Amazonegebied
verdwenen. Hier in het noorden van Mato
Grosso is een groot deel van het Amazone
gebied in weidegrond voor veeboeren
veranderd.
Vítoria Da Riva Carvalho heeft ruim
twintig jaar geleden 30.000 hectare re
genwoud aangekocht om dit gebied tegen
ontbossing te beschermen. Zij heeft een
stichting Cristalino Foundation opgericht
ter bescherming van het regenwoud, ter
bevordering van het milieubewustzijn en
ter bevordering van het duurzaam gebruik
van natuurlijke hulpbronnen van het
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Amazonegebied. Inmiddels is naast het
Private Rainforest Reserve Cristalino ook
het Cristalino State Park ontstaan. Dit is
uitgegroeid tot een natuurgebied van bijna
500.000 hectare. Samen met enkele andere
beschermde gebieden vormen zij een corri
dor in de zuidelijke Amazone. In het privé
reservaat is een ecolodge gebouwd. Naast
verantwoorde ecotoeristische activiteiten
zijn met en voor de lokale gemeenschap
ook milieu-educatieve activiteiten ontwik
keld om het milieubewustzijn van de lokale
bevolking te vergroten.
Het educatieve project ‘School of the
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Amazon’ is in eerste instantie opgericht voor
scholieren en studenten uit de regio, maar
inmiddels komen studenten uit alle hoeken
van de wereld. Het project stelt hen in staat
om in dit gebied onderzoek te doen naar alle
elementen van het regenwoud. Dit project
heeft in 2007 de Engelse Whitly Award
ontvangen, als erkenning voor het waarde
volle werk. Ook wij waren onder de indruk
van wat deze Braziliaanse vrouw allemaal
bereikt heeft. Zo zie je maar dat natuurbe
schermingsprojecten op velerlei manieren
gerealiseerd kunnen worden en dat je ook
als individu een bijdrage kunt leveren.

Lacerta

183

25-11-12 21:07

n

De

dendrobaten van

184 Lacerta

Lacerta70-5_binnen.indd 184

C ristalino

Nummer 5 Jaargang 70

25-11-12 21:07

De

dendrobaten van

C ristalino

Het verblijf

Dag 1

Eind maart 2010 verbleven wij een weekje
in de Cristalino Jungle Lodge. Je vliegt
naar Alta Floresta, waar je wordt afge
haald door iemand van de lodge. Eerst rij
je ruim een uur langs weidegronden vol
met koeien. Naarmate de weg slechter
wordt, zie je al de eerste stukjes regen
woud. Uiteindelijk eindigt de weg in het
regenwoud aan de Cristalinorivier. Hier
lag een boot op ons te wachten om ons
het laatste stuk naar de Cristalino Jungle
Lodge te brengen. Eind maart is het einde
van de regentijd en dan is de waterstand
het hoogst. In toeristisch opzicht is het dan
laagseizoen. Dat heeft als voordeel dat wij
onze gids niet met andere bezoekers hoef
den te delen, anders zou je een aparte gids
moeten huren. Voor je eigen veiligheid is
het niet toegestaan om zonder begeleiding
het regenwoud in te gaan.
Bij aankomst vraagt men altijd waar je
interesses liggen. Dit om de excursies een
beetje op de vraag af te stemmen. Maar
dat wij speciaal voor kikkers kwamen,
klonk hen vreemd in de oren. Er moest
een lokale gids bij gehaald worden die
iets meer van reptielen en amfibieën wist.
Hij gaf aan dat Ameerega flavopicta en
A. picta relatief makkelijk te vinden zijn,
maar dat het gebied van A. picta momen
teel door het hoge water niet bereikbaar is.
Met een kans van 20% was de gele kikker
moeilijker te vinden. De kans op een ont
moeting met Adelphobates castaneoticus
werd nog kleiner ingeschat. Hij had deze
kikker het afgelopen jaar maar tweemaal
gezien. Verder was er hier niet veel over
bekend. Over de gele kikker kon hij vertel
len dat er enkele maanden geleden drie
wetenschappers waren geweest om enkele
exemplaren te vangen voor nader onder
zoek. Het zou om een nieuwe kikkersoort
kunnen gaan. Met zes mensen hebben ze
er twee dagen over gedaan om vier kikkers
te vangen.

De eerste dag gingen we naar het gebied
van Ameerega flavopicta. Om hier te
komen zouden we ook door het gebied
van de gele kikker komen en we zouden
ook die meteen kunnen zoeken. Met de
boot gingen we eerst een stukje stroom
opwaarts. Bij het aan land gaan zagen
we tientallen jonge Bufo castaneoticus
wegspringen; dat begon dus goed. Op het
vlakke gedeelte hoefden we echter niet
naar de gele kikker en A. flavopicta uit
te kijken. Het gebied van de gele kikker
begint op de hellingen. Op de granieten
top zou A. flavopicta kunnen zitten. Vol
spanning gingen we enige tijd later de
helling op. Samen met onze gidsen hebben
we intensief gezocht, maar we bleven met
lege handen staan. Ondertussen naderden
we de top. Hier heb je diverse granieten
plateaus verbonden door enkele begroeide
stukken. Op de top van het eerste plateau
zien we onze eerste gifkikker. Volop in de
zon zit op het hoogste punt een A. flavopicta. Het lijkt alsof hij uitkijkt over de
rest van het plateau, alsof het zijn konink
rijk is. We hadden niet verwacht dat deze
zo mooi van kleur zou zijn. A. flavopicta is
een prachtige kikker. Na een eerste fotoses
sie hebben we nog veel meer A. flavopicta
gevonden, niet vrij in het zicht, maar
vooral in de overgang van het kale graniet
naar het begroeide regenwoud of onder de
vele stenen die hier op het graniet lagen.
De meeste kikkers waren volwassen, maar
we zagen ook enkele halfwas kikkertjes en
twee hele jonge kikkertjes. In de diverse
poeltjes op de plateaus zagen we kikkervis
jes. Na enkele uren omdraaien van stenen
en fotograferen, gingen we via een ander
pad heuvelafwaarts weer terug naar de
lodge. Opnieuw speurend naar de gele kik
ker. Maar wederom geen resultaat.
A. flavopicta komt in verschillende
Braziliaanse staten voor: in het zuidoosten
in Mina Gerais, Goiás en Tocantíns, in het
noordoosten in Maranhão, in het noorden
in Pará en in het westen in het noorden
van Mato Grosso (waar wij ze hebben
gezien). Ook in buurland Bolivia komen

Ameerega flavopicta
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ze voor in een geïsoleerd gebied in het
oosten van Santa Cruz. Dat is op 400 tot
1500 meter boven zeeniveau. A. flavopicta
komt vooral voor in wat open gebieden,
bij voorkeur in rotsachtige terrein met de
aangrenzende bosranden. Vaak vind je ze
half onder rotsen, in rotsspleten of onder
bladeren. Vrouwtjes kunnen tot 30,5 mm
worden, de mannetjes blijven iets kleiner.
De basiskleur is zwart. Een gele dorsolate
rale streep van de top van de neus naar de
lies en gele stippen op de rug (vaak in de
vorm van twee strepen naar de onderkant
van de rug), op de zijkant en op de poten.
Oranje flashmarks onder de oksels en in
de liezen lopen door tot op de bovenpoten.
De buik is geelwit, vaak met een zwart
gemarmerd patroon. Bij de Boliviaanse
A. flavopicta is het geel op de poten vaak

bruin. Legsels bestaan gemiddeld uit acht
tien eieren en worden vooral in het regen
seizoen (van december tot maart) afgezet
in de bladlaag in rotsachtige gebieden. De
larven worden door het mannetje naar een
nabijgelegen stroompje of poeltje gebracht.
A. flavopicta jaagt op insecten, vooral
mieren, termieten en spinnen. Het is een
opportunistische jager en probeert zelfs
voorbijvliegende insecten te vangen.
Excursies vanuit de Cristalino Jungle
Lodge zijn niet al te zwaar. Na een vroeg
ontbijt (rond 6.00 uur) vertrek je voor dat
het warm wordt voor je eerste tocht en in
de loop van de ochtend kom je weer terug.
Even lekker de tijd om te douchen en
daarna lunchen.
Op het heetst van de dag zie je toch
wat minder dieren, dus na de lunch is
er tijd om even lekker te relaxen in een
hangmatje met een boek of op bed onder
de ventilator. En in de namiddag ga je
weer op pad. In de namiddag gingen we
naar het gebied waar vorig jaar twee maal
Adelphobates castaneoticus was gezien.
Een tocht langs diverse grote ‘Brazil nut’
bomen (Bertholletia excelsa). De naam
castaneoticus zou afgeleid zijn van de
Brazil nut, ‘castanheira Brasil’ in het Por
tugees. In het Engels heet deze kikker dan
ook ‘Brazil nut poison frog’. A. castaneoticus zou vooral in de buurt van deze
bomen voorkomen. Ze zetten hun larven
voornamelijk af in de met watergevulde
schalen van de Brazil nut. We moesten

Nummer 5 Jaargang 70

25-11-12 21:08

De
vooral onder en in de notenschalen kijken.
We hebben honderden notenschalen beke
ken en ze waren inderdaad veelal gevuld
met water, maar we zagen overal alleen
muggenlarven in het water. Helaas geen A.
castaneoticus.

Dag 2
De volgende ochtend zijn we via een ander
pad naar de heuvel van Ameerega flavopicta gegaan. Daar was enkele weken geleden
nog een gele kikker gezien. Onze lokale
gids liep voorop, omdat het nauwelijks
een pad was. Her en der moest hij takken
weghakken. Halverwege de heuvel riep hij:
‘gele kikker!’ En daar zat hij, midden op
het pad. Wat een beauty! Eerst voorzichtig
van afstand de eerste foto’s nemen, daarna
van iets dichterbij. Maar toen sprong hij
weg. Han liet zich direct languit vallen en
hij kon de kikker pakken. Voorzichtig op
een iets meer open plek de kikker onder
zijn hand neergezet.
Ik had de camera al helemaal ingesteld
op de juiste plek om direct een foto te kun
nen maken als Han zijn hand zou weg
halen. Maar tot onze verrassing werkte
hij nu als een echt fotomodel keurig mee.
Een paar keer sprong hij een klein stukje
weg, maar hij bleef nog steeds volop in het
zicht. Wel was het heel donker in dit deel
van het regenwoud, waardoor het moeilijk
was om mooie foto’s te maken. De flitser
hebben we veelvuldig moeten gebruiken.
Adelphobates galactonotus komt in het
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oostelijke en zuidelijke Amazonegebied
voor in de staten Pará, Maranhão, Goiás
en in noorden van Mato Grosso (waar wij
ze zagen). Op hoogtes van 15 tot 300 me
ter boven zeeniveau. A. galactonotus komt
vooral in primaire regenwouden in het
laagland voor. Ze zitten graag in de zon op
een beetje open plekken in het regenwoud.
A. galactonotus is een echte bodembewo
ner.
Vrouwtjes kunnen tot 40,5 mm groot
worden, de mannetjes blijven iets klei
ner. Vrouwtjes zijn bovendien wat forser
gebouwd. A. galactonotus kent een grote
verscheidenheid aan kleur. De basiskleur
is donkerbruin tot zwart, maar de kop,
de rug en soms een deel van de poten
kunnen geheel of gedeeltelijk rood, oranje
of geel zijn. Er is een variant die bijna
geheel crèmewit is. Ook is er enkele jaren
geleden een blauw met oranje variant
ontdekt. Legsels bestaan gemiddeld uit
vijf tot vijftien eieren en worden vooral
in het regenseizoen afgezet. Dat doen ze
op bladeren. De larven worden door het
mannetje naar een nabijgelegen stroompje
of poeltje gebracht. A. galactonotus jaagt
voornamelijk op mieren en termieten.

Dag 3
De volgende dag zijn we nog een keer
op zoek gegaan naar A. castaneoticus.
Misschien zouden we meer geluk hebben
in de vroege ochtend. We hebben enkele
uren gezocht, maar helaas wederom geen
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A. castaneoticus gevonden. Maar er is hier
natuurlijk veel meer te zien dan alleen
kikkers. Cristalino staat vooral bekend om
zijn grote variatie aan vogels. Vogelaars
komen van heinde en verre hierheen. Het
Amazonegebied kent ongeveer 1000 ver
schillende soorten vogels, waarvan er circa
600 in het Cristalinogebied voorkomen.
Vlak bij de lodge staat een 55 meter hoge
uitkijktoren waarvan de top boven de
boomkruinen uit steekt. Het is een unieke
ervaring om ’s ochtends bij zonsopgang
boven in de toren te zitten. Je ziet het bos
wakker worden. Eerst zie je de nevel uit
het regenwoud omhoog komen, dan vogels
die naar hun vaste plekken vliegen en
vervolgens de apen die aan hun ochtendontbijt beginnen. Het is geen plek voor
mensen met hoogtevrees. Op die hoogte
beweegt de toren aardig. Voor de mensen
die onderaan de toren zijn blijven wachten
is het niet leuk als je een zwakke maag
hebt. In het Cristalinogebied komen ook
de nodige soorten apen voor, waaronder
de endemische ‘white wiskered spidermon
key’. Deze zag je vanuit de toren hoog in
de bomen. Wat lager zag je verschillende
kapucijnaapjes. Sommigen probeerden de
grote ‘Brazil nuts’ open te krijgen, door
met volle kracht de noot op een brede
boomtak kapot te slaan. Dit lukte hen
zelden, maar ze zijn erg volhardend. Ze
kunnen urenlang proberen de noot stuk te
slaan. Dat is erg leuk om te zien.
’s Middags zijn we opnieuw op zoek
gegaan naar de gele kikker. We hebben
ze helaas opnieuw niet gezien, maar wel
weer een tiental Ameerega flavopicta. Op
de terugweg met de boot zei onze lokale
gids dat we wel even konden gaan kijken
hoe hoog het water in het gebied van A.
picta stond. Misschien was het toch te
doen. We zagen dat een groot gebied nog
steeds onder water stond. Onze Engels
sprekende gids vond dat het niet te doen
was. Maar onze lokale gids, die inmiddels
zo enthousiast was geraakt door al onze
verhalen over deze kikkers, zei dat het wel
te doen was. Dan moesten we een kleine
kano gebruiken voor onze bagage en zelf
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zouden we moeten lopen door het water.
“Wij gaan er voor!” was onmiddellijk
onze reactie.

Dag 4
De volgende ochtend gingen we naar het
pictagebied. Natuurlijk was het eerste
gedeelte van het regenwoud dat onder
water stond dieper dan verwacht. Maar
we zijn er goed doorheen gekomen. En
ach, wat maakt het uit, nat worden doe je
toch. Is het niet door het water, dan is het
wel door de regen en als het droog weer is
transpireer je je een ongeluk.
A. picta bevond zich net als A. flavopicta
op een soortgelijke granieten heuvelrug
met enkele plateaus. Het plateau was al
leen iets meer aaneengesloten. Deze heuvel
bevond zich echter aan de andere zijde van
de Cristalino rivier. De rivier zorgt er voor
dat deze twee soorten gescheiden blijven.
De heuvelrug leek iets droger. Ook hier
was het weer stenen omkeren en onder di
verse stenen vonden we A. picta. We heb
ben vooral volwassen exemplaren gezien,
maar ook enkele jongen. We hebben één
klein poeltje gevonden waar kikkervisjes al
pootjes hadden en bijna aan land zouden
gaan. Bij het omkeren van stenen kom je
aardige verrassingen tegen als hagedissen,
vleermuizen, schorpioenen en slangen.
Daar het hier overdag ruim 30ºC wordt
en er op de top geen schaduw is, zweet
je enorm. Op de top heb je volop ‘zweet
bijen’ die met honderden op het zout van
je zweet af komen. Het is heel irritant als
je aan het fotograferen bent en je handen
en gezicht zitten vol met deze bijen. Maar
ja, je wilt toch mooie foto’s hebben en dus
probeer je ze te negeren. Gelukkig staken
ze niet. Zodra je weer in het bos bent,
verdwijnen ze om plaats te maken voor de
muggen. Zolang je loopt heb je er geen last
van, maar als je stil staat en foto’s maakt
dan vraag je je af wie van de twee erger is.
Zweetbijen hebben het voordeel dat ze niet
steken.
A. picta komt in verschillende Brazili
aanse staten voor, in Paraná, Amazonia,
Acre, Rondônia en in Mato Grosso (waar
Lacerta
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wij ze zagen). Ze komen ook voor in de
laaglanden van Bolivia, in Peru in Ucayali
en in het oosten van Madre de Dios en
helemaal in het zuiden van Colombia. Op
hoogtes van 200 tot 1200m boven zeeni
veau zijn ze te vinden. A. picta komt voor
al voor in wat open gebieden, bij voorkeur
in rotsachtig terrein en de aangrenzende
bosranden. Net als A. flavopicta vind je ze
vaak half onder rotsen, in rotsspleten on
der bladeren. A. picta is iets kleiner dan de
A. flavopicta. Vrouwtjes kunnen tot 23,1
mm worden, de mannetjes blijven iets klei
ner. De rug is heel donkerbruin en de flan
ken zijn zwart. Een goudgele dorsolaterale
streep loopt van de tip van de neus naar de
lies en eindigt daar in een oranje flashmark
die zich boven op de lies bevindt. Onder
de oksel zit ook een oranje flashmark. Er
is een tweede, meer witte dorsale streep
aanwezig die loopt van onder de neus naar
de voorpoten. De buik en onderste helft
van de flanken zijn zwart-wit gemarmerd.
De bovenkant van de poten is lichtbruin
en de onderkant van de poten is vaak
zwart-wit gemarmerd. Legsels bestaan
uit twaalf tot veertien eieren en worden
vooral in het regenseizoen (november tot
maart) afgezet in de bladlaag in rotsachtig
terrein. De larven worden door het man
netje naar een stroompje of poeltje in de
buurt gebracht. A. picta jaagt op insecten,

vooral mieren, termieten en spinnen. Toen
we weer terugliepen naar de schaduw van
de bomen, dook onze lokale gids languit
opzij en ‘een andere kikker’ riep. Hij had
hem inderdaad te pakken en toen hij voor
zichtig zijn hand opende kwam er tot onze
verbazing een Adelphobates castaneoticus
tevoorschijn. Wat was hij mooi!
We hebben hem op een meer geschikte
open plek neergezet om foto’s te kunnen
maken. Hij werkte prima mee, sprong af
en toe iets opzij op een tak wat ook een
prima stek was om te fotograferen.
Na een vijftal minuten hield hij het voor
gezien en ging er vandoor. Toen we hier
verder rondkeken, zagen we ook enkele
A. picta aan de bosrand. Een honderdtal
meters verder omlaag zagen we een tweede
A. castaneoticus. Deze ging er echter direct
vandoor en was verdwenen. Iets later heb
ben we nog een derde dier gezien Deze had
geen problemen met een fotosessie. Gewel
dig om deze kikker gezien te hebben. Al
helemaal omdat deze locatie niet bekend
was. Opmerkelijk is dat de Cristalinorivier
er juist voor zorgt dat de A. picta en A.
flavopicta van elkaar gescheiden blijven,
terwijl A. castaneoticus zich aan beiden
zijden van de rivier bevindt. De eerdere
waarnemingen waren steeds op vlakke
bodem geweest. Hier zaten we een stuk
hoger.
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Soms zijn we zo druk bezig met foto
graferen, dat we voor de directe omgeving
eventjes geen aandacht hebben. Zo zagen
we bij het overeind komen op nog geen
twee meter van ons vandaan een slang
liggen die geduldig lag te wachten op zijn
fotosessie. Dus terug op de knieën om deze
Liophis typhlus, een velvet swamp snake,
te fotograferen.
A. castaneoticus komt in Pará voor en
in Mato Grosso (waar wij ze zagen) tus
sen 200 en 1200m boven zeeniveau. Het
is een bodembewoner van het laagland
regenwoud. Soms klimt hij langs bomen,
wortels en rotsen tot hoogtes van twee
meter. Vrouwtjes kunnen tot 22,7 mm
worden, de mannetjes blijven met maxi
maal 20,3 een stukje kleiner. De rug en
flanken zijn zwart, met een wisselend
patroon van witte strepen en/of stippen. Er
zijn grote oranje flashmarks aanwezig op
het bovenste deel van voor- en achterpoten
en op het onderste deel van de poten. De
buik is donkergrijs tot zwart met geelwitte
stippen. De poten zijn bruin, de onderkant
van de poten kunnen witte tot gele stippen
hebben. Legsels bestaan gemiddeld uit
twee tot zes eieren (eenmaal is een legsel
van twaalf eieren waargenomen). Ook bij
deze kikker is het regenseizoen van novem
ber tot maart de periode waar
eieren worden afgezet. Ze doen
dat voornamelijk in met water
gevulde schalen van de Brazil nut.
Larven worden door het man
netje één voor één afgezet. Er zijn
schalen gevonden met drie kik
kervisjes in verschillende stadia.
De kikkervisjes zijn vrij groot en
ze zijn agressief. Ze voeden zich
met muggenlarven en andere
insectenlarven. Jonge kikkertjes
groeien snel en kunnen met zeven
maanden volwassen zijn. Ook
komt hier nog een Colosthetus
voor.
Wat ons echter verbaasde is dat
we helemaal geen boomkikkers
hebben gehoord of gezien. Aan
het begin van de regentijd zou je
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hier volop diverse soorten boomkikkers
moeten zien, maar nu aan het einde van de
regentijd leken ze verdwenen. We hebben
twee keer een avondexcursie gedaan in
de verwachting boomkikkers te zien. Dat
was dus niet het geval. Wel hebben we een
jagende boomboa gezien.

Tenslotte
Terug in Nederland hebben we contact ge
zocht met de Braziliaanse wetenschappers
die onderzoek deden naar de gele kikker.
Hoewel zij ervan overtuigd zijn dat het om
een nieuwe soort gaat, hebben ze ons (nog)
niet aan hun zijde gekregen. We moeten
dus geduld hebben en hun publicatie af
wachten. Het maakt voor ons eigenlijk niet
zoveel uit, wij hebben een deze prachtige
kikker in het ‘echt’ mogen bewonderen.

Onder:
Ameerega picta
Volgende
pagina’s:
Adelphobates
galactonotus en
leefomgeving

Bronnen
Lötters, S., K.H. Jungfer, W.
Schmidt & F.W. Henkel, 2007.
Poison Frogs: Biology, Species
and Captive Husbandry. Edition
Chimaera, Frankfurt am Main.
www.cristalinolodge.com.br
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Summary
The Dendrobatidae of Cristalino – Brazil
In March 2010 the authors visited the Private Rainforest Reserve Cristalino in the Southern Amazon (in the upper north of Mato Grosso) at the end of the rain-season. They had seen a picture
of the beautiful yellow Adelphobates galactonotus with black dots and found out that this frog
was found in Cristalino, besides four other Dendrobatidae species. Some Brazilian scientists
believe the yellow A. galactonotus is a new species, but they could not yet convince the authors
and some other biologists, so we have to wait for their publication to know if it is really a new
species. The other Dendrobatidae you can find here are Adelphobates castaneoticus, Ameerega
flavopicta, Ameerega picta and a Colosthetus species.
The reserve is very popular with birdwatchers, as you can spot here 600 of the 1000 bird species that live in the Amazone. The Reserve is founded by Vítoria Da Riva Carvalho who bought
some 20 years ago 30.000 hectare rainforest to protect it against deforestation. Meanwhile it
has grown to a Reserve of 500.000 hectare and has an ecolodge and houses the School of the
Amazone, a serious educational program destined to increase the environmental awareness
of students and promote real-life educational experiences. This Program received in 2007 the
Whitley Award from the Whitley Awards Foundation, United Kingdom, as recognition for its
valuable work.
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smaragdhagedis in he t terrarium

De Westelijke smaragdhagedis
in het terrarium
Tekst en foto’s: Ron Peek
ron.peek@hotmail.com

Smaragdhagedissen behoren tot de meest indrukwekkende Europese hagedissoorten. Door hun grootte,
snelheid en prachtig groen/gele kleuren zijn het opvallende dieren die de meeste mensen wel kennen van
vakanties rondom de Middellandse Zee. Hoewel deze
hagedissen in de meeste landen een beschermde status
hebben, hoeft dit voor de terrariumhouderij geen
probleem te zijn. Er wordt tegenwoordig voldoende
met smaragdhagedissen in gevangen
schap gekweekt, zodat ze voor iedere
potentiële liefhebber wel te krijgen
zijn.
Zo zijn de afgelopen jaren honderden door mij gekweekte
smaragdhagedissen bij
andere liefhebbers in binnen- en buitenland terecht
gekomen. Ondanks dat er
veel belangstelling is voor
deze hagedissen is er in de
literatuur en op het internet
verrassend weinig te vinden
over de verzorging en voortplanting van deze dieren.
Dit leidt er dan ook toe dat
er veel vragen zijn omtrent
het houden van smaragdhagedissen in een terrarium.
Het lijkt me dan ook nuttig
om een artikel te wijden aan de
aspecten die bij het houden en
de vermeerdering van de Westelijke
smaragdhagedis van belang zijn.
198 Lacerta
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Zoals veel Lacerta-soorten laat ook de
Westelijke smaragdhagedis in zijn ver
spreidingsgebied een grote variatie in kleur
en lichaamsproporties zien. Dit gebied
beslaat vrijwel geheel Frankrijk en Italië,
maar ook delen van Spanje, Zwitserland,
Oostenrijk, Slovenië en Kroatië. In Duits
land en Engeland zijn enkele geïsoleerde
populaties bekend die waarschijnlijk
door menselijk handelen zijn ontstaan.
Er is inmiddels een aantal ondersoorten
beschreven die voornamelijk op verschillen
in uiterlijke kenmerken zijn gebaseerd. De
Jaargang 70 Nummer 5
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variatie binnen Lacerta bilineata bilineata,
de ondersoort waartoe ik mij in dit artikel
wil beperken, is echter al groot. Man
netjes worden maximaal zo’n 40 cm en
zijn over het algemeen grasgroen met een
zwarte spikkeling over de rug. De keel
zijde, maar vaak ook de wangen en delen
van de nek, zijn in het voorjaar meestal
intens blauw gekleurd. Ik ken echter ook
populaties rond Saint Tropez in het zuiden
van Frankrijk waar deze blauwe nek bij de
mannen ontbreekt. Geslachtrijpe manne
tjes hebben duidelijk vergrote femoraalLacerta
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De buitenterraria. De twee
compartimenten
van elk 1x1x2
meter (lxbxh) zijn
door een glazen
wand van elkaar
gescheiden.
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poriën. Zoals bij vrijwel alle halskraag
hagedissen hebben de vrouwtjes een
smallere kop, een relatief langer lichaam
en zijn over het algemeen kleiner dan de
mannetjes. De kleur van de vrouwtjes
is veel variabeler dan die van de man
netjes. Sommige zijn egaal groen, maar
ook bruine, gevlekte en gestreepte dieren
worden binnen één populatie gezien.
Mijn volwassen vrouwtjes hebben in het
voorjaar ook een blauwe keel die echter
wat minder intens gekleurd is dan die van
de mannetjes. De buikzijde is van zowel
mannetjes als vrouwtjes vrijwel altijd
citroengeel. Behalve de kleur kunnen ook
de lichaamsproporties van de dieren tussen
populaties verschillen. Dieren die ik in
midden Frankrijk (Charente) zag, waren
veel grover gebouwd met relatief korte
staarten in vergelijking met de slanke die
ren met lange staarten uit het zuiden van
Frankrijk (Ardeche).
Juvenielen zijn altijd bruin met soms
twee of vier lengtestrepen over het
lichaam. In de hals van jonge dieren is al
wat groen te zien. Naast genetische ver
schillen (Amann et al., 1997; Joger et al.,

2001) is de groene hals bij de juvenielen
het enige morfologische verschil tussen de
Westelijke smaragdhagedis en de Oostelij
ke smaragdhagedis (Lacerta viridis). Bij de
laatste soort ontbreekt deze groene kleur
in het juveniele stadium.

Terrarium
Westelijke smaragdhagedissen kunnen
zowel in binnen- als buitenterraria worden
gehouden. Mijn dieren zitten het grootste
deel van het jaar (april- november) buiten
zolang de temperatuur dit toelaat. De rest
van de tijd zijn ze in winterslaap of in de
binnenterraria. Als in het najaar/winter
een vorstperiode wordt voorspeld haal
ik de dieren naar binnen.Hoewel het met
enige aanpassingen mogelijk is om de die
ren het hele jaar buiten te laten, heb ik er
voor gekozen om zowel een gedeelte van
de winterslaap als de voortplanting binnen
te laten plaatsvinden. Op deze wijze heb
ik meer controle over de dieren en blijkt
de voortplanting ook veel succesvoller te
verlopen.
De binnenterraria zijn in de loop der
jaren steeds veranderd en verbeterd. In
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middels worden de dieren ondergebracht
in een grondig verbouwde kast van een
bekend Zweeds woonwarenhuis. De kast
staat op de noordzijde in een geïsoleerde
en verwarmde serre. Deze goed geven
tileerde terraria hebben afmetingen van
80×40×80 cm (lxbxh) en zijn ingericht
met grote van piepschuim gemaakte
stenen waarin holtes zijn gemaakt, wat
platte kalkstenen, druivenhout en plastic
planten. In het piepschuim is een bak met
potgrond weggewerkt waarin de vrouwtjes
hun eieren kunnen afzetten. Alles is er op
gericht om zoveel mogelijk oppervlak te
creëren. Een ingewikkeld belichtingssche
ma is niet nodig en de verlichting brandt
12 uur per dag. Een 30 Watt TL is boven
in de bak gemonteerd en een dimbare 40
Watt warmtespot hangt ongeveer 30 cm
boven een platte steen. De transformator
van de TL, die gloeiend heet wordt als de
TL brandt, is uit de armatuur gehaald en
verzonken in het piepschuim. Onder de
transformator is een sponsje aangebracht
waardoor de transformator tegen de
onderkant van een platte steen aandrukt.
Hierdoor ontstaat een extra plek voor de

smaragdhagedis in he t terrarium

dieren om zich ook aan de buikzijde op
te warmen. De luchttemperatuur overdag
is rond de 25˚C, onder de spot boven de
verwarmde platte steen is het veel warmer.
Ondanks de geringe afmetingen kan ik in
dit soort terraria zonder problemen groe-

n

Volwassen
vrouwtjes in het
buitenterrarium.

De binnenterraria.
In het terrarium
linksboven verblij
ven de smaragd
hagedissen.
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pen van 5-6 volwassen hagedissen houden.
Mannetjes zijn onderling zowel binnen als
buiten de voortplantingstijd zeer onver
draagzaam en zullen elkaar tot de dood
bevechten. Vrouwtjes kunnen over het
algemeen wel in een groep samen met één
mannetje worden gehouden.
De buitenterraria zijn vrijwel volle
dig van glas en met de afmetingen van
100x100x200 cm (lxbxh) aanzienlijk
groter dan de binnenterraria. De inrichting
bestaat uit dezelfde elementen als de bin
nenterraria, alleen is het piepschuim hier
tot een imitatiemuur verwerkt en zijn de
planten echt. De vloer is van beton waar
door de dieren voor eventuele inspectie of
aan het einde van het seizoen weer mak
kelijk te vinden zijn. Deze buitenterraria
worden niet extra verwarmd en de dieren
zijn dus afhankelijk van het invallende
zonlicht voor verlichting en warmte.
Aangezien de terraria op het zuidwesten
staan, kan de temperatuur in de zomer
flink oplopen. Om oververhitting te
voorkomen kan één van de zijruiten door
gaas worden vervangen en gaat een deel
van het dak automatisch open bij hoge
temperaturen. In deze terraria worden
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naast volwassen smaragdhagedissen ook
verschillende kleine halskraaghagedissen
gehouden zoals Ruïnehagedissen (Podarcis
sicula) en Peloponnesos muurhagedissen
(Podarcis peloponnesiaca). Smaragdhage
dissen zijn geen hagedisseneters en negeren
deze kleinere soorten dan ook.
De juvenielen, die meestal al in maart
worden geboren, gaan zo gauw het weer
dit toelaat naar buiten. Daar worden ze
ondergebracht in eenvoudige buitenter
raria die bestaan uit met kippengaas
afgedekte zwarte metselkuipen. Het
zwarte plastic warmt in de zon snel op en
de kuipen kunnen gedurende de dag mak
kelijk verplaatst worden om zo de dieren
zo lang mogelijk van het zonlicht te laten
profiteren. In de bodem zijn een aantal
kleine gaatjes geprikt zodat regenwater
kan weglopen.

Voedsel
Smaragdhagedissen zijn geen moeilijke
eters en accepteren vrijwel alle soorten in
secten, spinnen, wormen en huisjesslakken
als voedsel. Voor mijn smaragdhagedissen
bestaat het dieet buiten de zomer voorna
melijk uit grote aantallen zelf gekweekte
kakkerlakken (Shelfordella tartara),
afgewisseld met meelwormen en soms wat
stukjes kipfilet. Al dit voedsel wordt
bepoederd met vitaminen/mi
neralen preparaten zoals
Korvimin en Minerall.
In de zomer wordt zo
veel mogelijk met zo
genaamd ‘weideplank
ton’ gevoerd. Dit is een
mix van insecten, spinnen
en slakken die met een net buiten
wordt gevangen. Het voeren van weide
plankton tijdens een gedeelte van het jaar
is van essentieel belang voor het behoud
en het ontwikkelen van de intens gele en
groene kleuren die smaragdhagedissen
in het wild hebben (Peek, 2011a; Peek,
2011b). Soms worden wat stukjes sepia in
de terraria gestrooid die met name door
de vrouwtjes graag worden gegeten. In het
water wordt tijdens de voortplantingstijd
Nummer 5 Jaargang 70
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Ongeveer
twee weken na
beëindiging van
de winterslaap
worden de
eerste paringen
waargenomen.

vitamine AD (Davitamon) toegevoegd
(1-2 druppels per 100 ml).

Ziektes
Als de dieren goed verzorgd worden,
zijn er relatief weinig gezondheidsproble
men. Bij de jonge dieren wil nog wel eens
een vitamine A tekort optreden. Dit uit
zich door dichtzittende oogjes en lucht
wegproblemen waardoor de jonge dieren
zelfs hoorbaar kunnen niezen. Als er op
tijd wordt ingegrepen door vitamine A
aan het drinkwater toe te voegen en de
oogjes met onverdund vitamine A oplos
sing in te smeren verdwijnen de proble
men binnen enkele dagen. Een veel groter
probleem zijn mijten. Deze parasieten zijn
soms te zien als kleine donkere bolletjes
op het lichaam en meestal zitten ze ook
onder de buikschilden. Door een infectie
met mijten verandert het gedrag van de
hagedissen. De dieren krabben zich meer
dan normaal en zitten vaak naar hun
voor- en achterpoten te kijken of probe
ren de mijten met likken te verwijderen.
’s Nachts kruipen de hagedissen ook niet
weg in hun schuilplaatsen, maar zoeken
juist de hogere gedeeltes van het terrarium
op om zo aan de mijten die ’s nachts actief
zijn te ontkomen. Een vermoeden dat
de dieren geïnfecteerd zijn, kan het best
worden bevestigd door ’s nachts met een
Jaargang 70 Nummer 5
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zaklampje op de hagedissen te schijnen. De
volwassen mijten lopen dan door het ter
rarium en over de hagedissen. Ze zijn dan
vooral te zien op de dunne huid rondom
de ogen waar ze waarschijnlijk makkelijk
bloed kunnen zuigen. Smaragdhagedissen
zijn bijzonder gevoelig voor deze infectie
en indien ze niet wordt behandeld gaan de
dieren er uiteindelijk aan dood. De oplos
sing is simpel; door met een klein kwastje
wat Frontline spray (een anti-vlooien mid
del voor honden en katten) op de buik
schilden en de staartwortel aan te brengen
zijn de mijten voor langere tijd verdwenen.
Omdat dit middel, zoals vrijwel alle insec
tenverdelgingsmiddelen, een neurotoxine

De eerste (linker
doos) en tweede
legsels van vijf vol
wassen vrouwtjes.
Gedurende de
incubatie groeien
de eieren tot
wel drie keer het
oorspronkelijke
volume.
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is, kunnen bij overdosering neurologische
problemen optreden die jonge hagedissen
fataal kunnen worden.

Voortplanting

Gedurende de
eerste maanden
kleuren ook de
flanken groen.
Het afwijkende
dier is een
juveniele Griekse
berghagedis
(Hellenolacerta
graeca).
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Om de dieren in voortplantingsstemming
te krijgen is een winterrust nodig. Als de
buitentemperatuur in het najaar gaat dalen
worden de hagedissen die in de buitenterraria zitten steeds minder actief en
weigeren dan om nog te eten. Uiteindelijk
kruipen ze weg en zijn dan, ondanks dat
de terraria dan nog geregeld opwarmen,
niet meer te zien. Omdat er geen vorstvrije
schuilplaatsen in de buitenterraria zijn,
worden de dieren voordat het werkelijk
gaat vriezen uit het buitenterrarium geno
men en in een donkere bak met vochtige
bladeren geplaatst. Deze bak wordt op
een koude maar vorstvrije plaats gezet tot
ongeveer half januari. Dan worden eerst
de mannetjes in een binnenterrarium gezet
en na een week de vrouwtjes. De dieren
beginnen vrijwel meteen weer goed te eten.
Vooral de vrouwtjes die nu beginnen met
het aanmaken van de eieren hebben in
deze periode grote hoeveelheden voedsel
nodig. Na ongeveer twee weken vervel
len de dieren en zijn de prachtige gele en
groene kleuren weer te zien. De mannetjes,
en in mindere mate de vrouwtjes, ontwik
kelen dan een intens blauw gekleurde keel.

Dit is ook de tijd dat de eerste paringen
worden waargenomen. Na ongeveer twee
weken worden de eieren afgezet. Hiervoor
graaft het drachtige vrouwtje een gang
in de bak met potgrond. Meestal blijft ze
een hele nacht in deze gang zitten en legt
haar eieren. Vervolgens wordt het gat weer
zorgvuldig dichtgemaakt. Binnen twee tot
twaalf dagen kan het vrouwtje al weer
paringsbereid zijn en zet dan na ongeveer
twee weken wederom een legsel af, soms
gevolgd door nog een derde en zelfs een
vierde legsel. Het aantal dagen tussen
een paring, het afzetten van de eieren, en
het afzetten van een volgend legsel is vrij
constant. Op deze manier is het voortplan
tingsgedrag van de dieren tot bijna op de
dag nauwkeurig te voorspellen. De legsels
variëren in grootte tussen 12 en 23 eieren.
Het aantal eieren per legsel verschilt per
vrouwtje; sommige vrouwtjes hebben al
tijd grote legsels, andere vrouwtjes leggen
wat minder eieren (zie tabel). Hoewel het
gewicht van één legsel wel tot een kwart
van het totale gewicht van de drachtige
vrouwtje kan zijn, lijken de dieren niet
te lijden onder deze indrukwekkende
productie. Een aantal van mijn volwassen
vrouwtjes doet dit namelijk al zo’n zeven
jaar zonder gezondheidsproblemen.
De eieren worden de dag na het leg
gen uit het binnenterrarium genomen en

Nummer 5 Jaargang 70

25-11-12 21:08

D e W estelijke
geïncubeerd in vochtige vermiculiet bij
een temperatuur tussen de 25-30ºC. Als
broedstoof wordt een eenvoudige koelbox
gebruikt waarin een laagje water staat
van ongeveer 15 cm dat verwarmd wordt
door een 25 Watt aquarium verwarming.
Onder deze condities komen de eieren na
ongeveer 50 dagen uit. Dit wordt voor
afgegaan door het zogenaamde “zweten”
van de eieren waarbij kleine druppeltjes op
het oppervlak van het ei zijn te zien. Pas
daarna maakt het jonge dier enkele scheu
ren in het ei en steekt de kop naar buiten.
Meestal blijft het dier zo nog ongeveer een
dag zitten waarbij de resterende eidooier
via de navelstreng wordt opgenomen. Pas
daarna verlaat het dier het ei voorgoed. De
incuba-tietijd van smaragdhagedis eieren
is afhankelijk van de temperatuur, maar
wordt ook genetisch bepaald en verschilt
sterk tussen de verschillende soorten sma
ragdhagedissen. Zo doen de eieren van de
Reuzensmaragdhagedis (Lacerta trilineata)
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Vrouwtje 1

Vrouwtje 2

n

smaragdhagedis in he t terrarium

2009

2010

2011

2012

Legsel 1

21

17

19

20

Legsel 2

23

22

22

23

Legsel 3

22

-

-

-

Legsel 1

15

17

14

14

Legsel 2

12

14

14

12

Tabel: Aantal eieren per legsel van twee vrouwtjes gedurende de jaren
2009-2012.

er in deze broedstoof ongeveer 90 dagen
over, terwijl eieren van een kruising tussen
de Westelijke en Reuzensmaragdhagedis
er 60 dagen over doen om uit te komen
(Peek, 2009). Het percentage eieren dat
uitkomt is hoog, meestal valt tijdens de
incubatie niet meer dan 10% van de eieren
af.

Na ongeveer een
half jaar zijn de
juvenielen mooi
op kleur en zijn de
geslachten al te
onderscheiden.
De dieren met
nog een volledig
bruine rug zijn
jonge Reuzen
smaragden (La
certa trilineata).
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smaragdhagedis in he t terrarium

Het opkweken van de juvenielen

Een paartje volwassen Westelijke
smaragdhagedissen in het
buitenterrarium.
Het dier links is
een mannetje.
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De pasgeboren jongen hebben een kopromp lengte van ongeveer 3.5 cm en
een staart die bijna tweemaal zo lang is.
Ze worden de eerste weken verzorgd in
volglazen binnenterraria zonder bodem
bedekking met als schuilplaats een paar
stukken boomschors. Op deze manier
vinden de diertjes snel hun voedsel, zijn
de terraria makkelijk schoon te houden
en blijft er overzicht over het grote aan
tal jongen wat elk jaar wordt geboren.
In het voorjaar gaan de jongen naar bui
ten en worden dan de rest van het jaar in
metselkuipen verzorgd. In deze kuipen
worden geen lampen meer gehangen
en moeten de dieren het dan ook doen
met de Nederlandse zon. Gedurende de
daarop volgende maanden beginnen de
dieren steeds groener te worden. Dit be
gint in de nekstreek en strekt zich steeds
verder uit over de flanken en uiteindelijk

over het hele lichaam. Om de dieren hun
natuurlijke kleuren te laten krijgen is
het voeren van alleen gekweekte insec
ten niet voldoende (Peek 2011a; Peek
2011b). Daarom wordt gedurende een
aantal maanden met zoveel mogelijk
weideplankton gevoerd. De jonge sma
ragdhagedissen hebben een duidelijke
voorkeur voor de hierin aanwezige spin
nen en sprinkhanen. Aan het eind van de
zomer meten de dieren ongeveer 20-25
cm en zijn de meeste jonge hagedissen
al mooi op kleur. De geslachten zijn dan
al duidelijk te herkennen aan de kleur,
lichaamsproporties en femoraalporiën.
Omdat ze in grote groepen van enkele
tientallen dieren worden gehouden is er
geen territoriaal gedrag of agressiviteit
tussen de mannetjes. Verwondingen of
staartbreuken zijn dan ook zeldzaam.
Dit is dan ook het moment dat de die
ren weggedaan worden naar andere
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smaragdhagedis in he t terrarium

n

Summary
The Western emerald lizard (Lacerta bilineata) in captivity.
This article describes aspects that are of importance in successfully keeping and breeding the Western
emerald lizard (Lacerta bilineata). The lizards are in the outdoor enclosures for most of the year but during hibernation and reproduction the animals are kept indoors. A group of adults consisting of up to five
females and a single male can be housed together. Females produce up to four clutches per year each
containing between 12 and 23 eggs. After an incubation of about 50 days the eggs hatch. The juveniles
are housed in large groups in plastic cement buckets during spring and summer. Food consists mainly of
home reared cockroaches but in summer time also wild-caught insects, spiders and snails are provided.
The young lizards reach sexual maturity after approximately 10 months.

Literatuur
Amann, T., S. Rykena, U. Joger, H. K. Nettmann & M. Veith, 1997. Zur artlichen Trennung von Lacerta
bilineata Daudin, 1802 und L. viridis (Laurenti, 1768). Salamandra, 33: 255–268.
Joger, U., T. Amann, & M. Veith, 2001. Phylogeographie und genetische Differenzierung im Lacerta
viridis/bilineata Komplex. In: K. Elbing & H.-K. Nettmann (Eds). Beiträge zur Naturgeschichte und
zum Schutz der Smaragdeidechsen (Lacerta s. str.). Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT), Rheinbach. pp. 60–68
Peek, R., 2009. Morfologische en gedragsafwijkingen in een kruising tussen de Westelijke smaragdhagedis (Lacerta bilineata) en de Reuzensmaragdhagedis (Lacerta trilineata). Lacerta, 67 (6): 251-254.
Peek, R., 2011a. Voedselafhankelijke lichaamskleur bij de westelijke smaragdhagedis (Lacerta bilineata)
en andere Lacertidae. Lacerta, 69 (1): 32-42
Peek, R. 2011b. Über die Zusammenhänge zwischen Nahrung und Körperfärbung bei der Westlichen
Smaragdeidechse (Lacerta bilineata) und einigen anderen Lacertiden. Die Eidechse, Bonn, 22 (2):
45-52.

liefhebbers. Met de juiste verzorging zijn
smaragdhagedissen na ongeveer tien maan
den al geslachtsrijp. Wat de maximale leef
tijd in gevangenschap is, is mij niet precies
bekend. Mijn volwassen dieren verzorg ik
nu al zo’n tien jaar en deze dieren planten
zich jaar na jaar voort. Dit duidt erop dat
ze waarschijnlijk nog wel een aantal jaren
te gaan hebben.

Jaargang 70 Nummer 5

Lacerta70-5_binnen.indd 207

Slotopmerkingen
Smaragdhagedissen zijn met de juiste
verzorging mooie en levendige terrarium
dieren. Met de in dit artikel beschreven
aanwijzingen moet het zelfs voor de wat
minder ervaren liefhebber mogelijk zijn
om deze dieren met succes te houden en
zelfs tot voortplanting te brengen.
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In onderstaand artikel willen we jullie deelgenoot maken van een aantal bijzondere
waarnemingen welke wij hebben gedaan op en rond Peninsula Osa, Costa Rica.
Op Peninsula Osa komen zes soorten salamanders voor waaronder twee soorten
wormsalamanders (Oedipina) en twee soorten pootloze, wormachtige salamanders
(caecilians). Wij zijn in de gelukkige omstandigheid geweest om vier van de zes
soorten waar te nemen. Deze waarnemingen waren allen zeer toevallig en kortstondig waardoor de beschrijvingen van deze soorten niet zo uitgebreid zijn zoals
jullie van ons gewend zijn. Een andere reden hiervoor ligt ook in het feit dat er in
de literatuur nog niet zoveel over deze soorten is terug te vinden. Dit heeft vermoedelijk ook te maken met het feit dat deze dieren een nogal verborgen leefwijze
hebben en niet zo vaak worden gezien. We hebben wel een aantal mooie foto’s
kunnen maken en hopen dat die het gemis aan tekst goed kunnen maken.
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Bolitoglossa
lignicolor op blad
in de avond
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Bolitoglossa lignicolor
Peters, 1873

Verspreidings
gebied
Bolitoglossa
lignicolor

Dit is een gemiddeld grote, robuuste soort welke bruin van kleur is en waarvan de
handen en voeten volledig zijn voorzien van vliezen. Veel exemplaren hebben een breed
lichter gekleurd veld op de rug en de buikzijde is voorzien van grote lichte stippen. Som
mige exemplaren zijn daar en tegen uniform bruin gekleurd.

Beschrijving
De totale lengte van deze dieren is 76
tot 160 mm waarbij de kop-romp lengte
van de mannetjes 47 tot 68 mm en bij
de vrouwtjes 46 tot 81 mm bedraagt. De
staart is van gemiddelde lengte en neemt
45 tot 51% van de totale lengte voor zijn
rekening. De kleur is variabel maar de
flanken en de buikzijde zijn meestal cho
colade bruin en steken scherp af tegen het
lichtere crèmekleurige veld op de rugzijde.

Verwante soorten
Bolitoglossa alvaradoi

Leefgebied
Vochtige en natte bossen van het laagland
en marginaal in de regenwouden van het
voorgebergte.
210
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Leefwijze
Deze soort is nachtactief en leeft hoofd
zakelijk in/op bomen. Gedurende de dag
verstoppen ze zich in oksels van bijvoor
beeld Bromelia’s of andere planten. Ze
worden ook wel op de grond gevonden
onder omgevallen bomen e.d.

Verspreidingsgebied
Vochtige laaglanden en de lager gelegen
delen van het voorgebergte in zuidwest
Costa Rica en aansluitend westelijk Pana
ma en het Azuero Peninsula van Panama
(2 - 884m).

Eigen waarnemingen
Wij hebben deze soort diverse malen
gezien, zowel ‘s avonds als overdag en ze
zaten zowel op bomen/palmen als ook op
de grond. Het dier dat we in de avonduren

van

hebben gezien zat op een hoogte van onge
veer 2½ meter op een blad van een boom.
Dit dier was vermoedelijk op zoek naar
voedsel en na het maken van een aantal
foto’s hebben we hem/haar verder met
rust gelaten om hem/haar niet al teveel te
stressen. Overdag hebben we twee dieren
gezien waarvan er één zat te slapen op
het blad van een palm op een hoogte van
1½ meter. Het andere dier zagen we op de
grond in de tuin en vermoeden dat dit dier
gestoord is in de slaap omdat ze nacht
actief zijn. We hebben geen idee of deze
dieren territoriaal zijn omdat we iedere
keer maar één dier tegelijk hebben gezien.
We gaan er dus vanuit dat ze hoofdza
kelijk solitair leven maar dit is niet zeker
omdat het aantal waarnemingen daarvoor
eigenlijk te gering is geweest.

C osta R ica

n

Bolitoglossa
lignicolor slapend
op een palmblad
overdag

Summary
Bolitoglossa lignicolor is a moderate-sized,
robust mostly brown salamander having
fully webbed digits. Adults are 76 to 160
mm in total length with a moderate tail,
45 to 51% of the total length. They are
nocturnal and arboreal. During the day
you can find them sleeping on the ground
under logs but mostly you can find them
in the axils of bromeliads or other plants
above the ground.

Literatuur
Peters, W.C.H., 1873. Über eine neue
Schildkrötenart, Cinosternon effeldtii
und einige andere neue oder weniger
bekannte Amphibien. Monatsberichte
der Königlich Akademie der Wissenschaften zu Berlin: 603-618.
Savage, J. M, 2002. The Amphibians and
Reptiles of Costa Rica. A Herpetofauna
between Two Continents, between Two
Seas. The University of Chicago Press,
Chicago.
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Bolitoglossa
colonnea, terrein
Jamasin Lodge

Verspreidings
gebied
Bolitoglossa
colonnea.
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Bolitoglossa colonnea
Dunn, 1924

Deze salamandersoort wordt niet vaak gezien en is klein tot gemiddeld groot. De handen
en voeten zijn compleet voorzien van vliezen en de grondkleur is bruinachtig tot grijs.
Deze soort is te onderscheiden van andere soorten door de vlezige huidplooi op de kop
net achter de ogen.

Beschrijving
De totale lengte van deze soort is 56 tot 113
mm waarbij de kop-romp lengte van de man
netjes 32 tot 54 mm en bij de vrouwtjes 38 tot
53 mm kan bedragen. De staart is met 44 tot
49% van de totale lengte gemiddeld te noemen.
De grondkleur op de rugzijde is bruinachtig tot
grijs met soms wat donkere strepen of vlekken.
De kleur aan de buikzijde is lichter. De kleur
van de vlezige huidplooi op de kop is meestal
crème kleurig. De poten zijn meestal donker
der gekleurd dan het lichaam en de handen en
voeten zijn crème kleurig.

Leefgebied
Vochtige en natte bossen in het laagland
en regenwoud van het voorgebergte.

212
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Leefwijze
Deze soort is nachtactief en wordt hoofd
zakelijk in kruidachtige vegetatie gevon
den op een 1 meter hoogte. Het schijnt dat
deze soort zich het gehele jaar door voort
plant maar hier is geen zekerheid over.

Verspreidingsgebied
Vochtige hellingen in het laagland en
voorgebergte aan de Atlantische kant van
Costa Rica en westelijk Panama. In het
zuidwesten van Costa Rica aan de Pacifi
sche kant en Cerro Campana in Panama
(40 tot 1245 meter).

Eigen waarnemingen
Wij hebben deze soort slechts één keer
gezien en in eerste instantie dachten we
dat het hier om een exemplaar ging van
Bolitoglossa lignicolor. Bij nadere bestu
dering van de foto’s kwamen we echter
tot de conclusie dat het hierbij ging om
Bolitoglossa colonnea. Ondanks hun nach
telijke leefwijze hebben wij dit exemplaar
overdag gevonden. Omdat we te maken
hadden met een zeer zonnige en warme
dag in september hebben we snel een
aantal foto’s genomen en het dier daarna
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snel naar een bedekte en schaduwrijke
schuilplaats laten gaan. Dit gaat op zich
zeer snel want binnen een mum van tijd
hebben deze dieren zich verborgen tussen
de bladlaag op de grond.

Summary
This is an uncommonly seen small to moderate-sized brownish grey
species with fully webbed digits. It can immediately be recognized by
the unique fleshy fold that extends across the head at the level of the
anterior margin of the eyes.
Adults 56 to 113 mm in total length, tail moderate with 44 to 49% of
total length. They live in lowland moist and wet forests and premontane rainforest. They are nocturnal and mostly found on herbaceous
vegetation a meter or so above the ground.

Literatuur
Dunn, E.R., 1924. New salamanders of the genus Oedipus with a
synoptical key. Field Mus. Nat. Hist. Zool. Ser. 12 (7): 95-100
Savage, J.M, 2002. The Amphibians and Reptiles of Costa Rica. A
Herpetofauna between Two Continents, between Two Seas. The
University of Chicago Press, Chicago.
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Oscaecilia osae,
National Park
Piedras Blancas
Verspreidings
gebied
Oscaecilia osae
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Oscaecilia osae
Lahanas & Savage, 1992
Beschrijving
Deze dieren zijn over het algemeen slank
met een roze kop en vanaf de buitenkant
zijn de ogen niet zichtbaar. De totale lengte
van deze dieren is 382 mm. De kleur van
het lichaam is geheel lavendel kleurig. Ze
lijken vanaf een afstand zeer veel op een
regenworm. De grootste verschillen met
regenwormen zijn de aanwezigheid van
een goed ontwikkelde mond, tanden en
neusgaten. Ze hebben geen of een zeer
korte staart.

Verwante soorten
Dermophis-soorten, Gymnophis multiplicata, Bachia blairi en gravende onder
gronds levende slangen zoals Anomalepis,
Helminthophis, Leptotyphlops, Liotyphlops en Typhlops.
214 Lacerta
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van

Natte bossen in het laagwoud

breiden (zie geel/roze stip op kaart) naar
het vaste land.

Leefwijze

Eigen waarnemingen

Hier is zeer weinig over bekend omdat op
Peninsula Osa slechts één exemplaar is
gevonden en dit was een dood exemplaar
in Los Patos. Wij kunnen hier helaas ook
geen nadere informatie over verstrekken
omdat wij dit dier slechts één keer hebben
gezien.

Tot op heden alleen gevonden op Penin
sula Osa in het zuidwesten van Costa Rica
(3-40m). Zoals blijkt uit onze waarneming
kunnen wij het verspreidingsgebied uit

Wij hebben dit dier gezien op een plaats
welke nog niet is opgenomen in de be
staande literatuur namelijk National Park
Piedras Blancas net aan de overkant van
de Golfo Dulce op het vaste land. We heb
ben dit dier tijdens een wandeling gezien
in primair regenwoud. Deze soort beweegt
zich op dezelfde manier voort als de
meeste slangen. Dit dier kroop juist over
het trail zodat we hem konden vangen en
een paar mooie foto’s maken. De huid is
zeer glibberig en daardoor zijn ze lastig te
hanteren.

Summary

Literatuur

Oscaecilia osae is a very slender caecilian with a
pink head and the eye not visible externally. The
total length of these animals is 382 mm and the
body is uniform lavender. They live only on the
Peninsula Osa but the authors have found one in
National Park Piedras Blancas (see yellow spot
on the map).

Lahanas, P.N. & J.M. Savage, 1992. A New species of caecilian from the Peninsula de Osa,
Costa Rica. Copeia 1992 (3): 703-708.
Savage, J.M., 2002. The Amphibians and Reptiles
of Costa Rica. A Herpetofauna between Two
Continents, between Two Seas. The University
of Chicago Press, Chicago.
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National Park
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Oedipina alleni, terrein Jamasin Lodge.

Boven en rechterpagina:
Oedipina alleni,
terrein Jamasin
Lodge

Verspreidings
gebied
Oedipina alleni

Oedipina alleni
Taylor, 1954
Een relatief weinig geziene soort van gemiddelde grootte. Ze zijn lichtbruin van kleur
met lichtere markeringen op kop en staart. De toppen van de vingers en tenen zijn vrij
van vliezen.

Beschrijving
Volwassen dieren zijn 114 tot 151 mm
groot met een kop-romp lengte voor de
mannetjes van 40 tot 48 mm en voor de
vrouwtjes van 42 tot 58 mm. De staart
is robuust en neemt 56 tot 62% van
de totale lengte voor zijn rekening. De
handen en voeten zijn voorzien van vliezen
behalve de toppen van de vingers en tenen.
De lengte van de poten is 17 tot 22% van
de kop-romp lengte. De rugzijde is licht
bruin met crèmekleurige merktekens op de
kop en staart en vaak ook op de rug. De
buikzijde is gespikkeld met bruine stippen
welke crèmekleurig zijn omrand.

Verwante soorten
Oedipina savagei, Oedipina collaris
216
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Leefgebied

Eigen waarnemingen

Op de bosbodem van vochtige en natte
bossen in het laagland en natte bossen en
regenwoud van het voorgebergte.

Wij hebben deze dieren diverse malen bij
toeval gezien. Tijdens een wandeling over
de trail op eigen terrein vonden we een
exemplaar onder een groot afgevallen blad
vlakbij het waterstroompje. Een ander
exemplaar werd gevonden in het dal, waar
de teakbomen staan, onder een omgeval
len boom op een respectabele afstand van
water. Een derde exemplaar is gevonden
vlakbij de rancho onder een bloempot,
redelijk in de buurt van de vijver. We
weten het niet zeker omdat we de dieren
daarvoor niet lang genoeg hebben kunnen
observeren maar denken dat deze dieren
alleen voor de voortplanting van water
afhankelijk zijn en de rest van de tijd aan
land doorbrengen.

Leefwijze
Ze zijn nachtactief en overdag verstoppen
ze zich in de strooisel laag op de bosbo
dem of onder omgevallen bomen. Als ze
worden gestoord of aangevallen krullen
ze zich op waardoor ze groter lijken en
daardoor hopen dat de aanvaller denkt
dat ze te groot zijn om op te eten. Een
andere verdedigingstactiek is het erg gaan
kronkelen met het lichaam (dit kunnen wij
beamen).

Verspreidingsgebied
Vochtige laaglanden en lager gelegen delen
van het voorgebergte in zuidwest Costa Rica
en het uiterste westen van Panama (2-880 m).

Summary
Oedipina alleni is a relatively uncommon
moderate-sized light brown long-limbed
salamander. Adults 114 to 151 mm in total
length. They live in the leaf litter in lowland
moist and wet forests and premontane wet
forest and rainforest. Authors have seen
examples of this species several times on
the property of Jamanasin Lodge.
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De Noesten 44, 9431 TC Westerbork
Tel. (0593) 37 00 35, Fax (0593) 37 00 36
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Jamanasin Lodge
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, 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.
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