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Ron Peek 
De Pamphylische Smaragdhagedis (Lacerta pamphylica) in de natuur en 
in het terrarium  
De afgelopen jaren heeft de auteur zich bezig gehouden met het bestuderen 
van verschillende soorten grote groene hagedissen die in Europa voorkomen. 
De verspreiding van deze groep van grote Lacerta’s houdt echter niet op bij de 
Europese grenzen en de in Azië voorkomende Pamphylische smaragdhagedis 
(Lacerta pam phy lica) stond bovenaan het lijstje te bestuderen soorten. In dit 
artikel observaties van deze soort in Zuid-Turkije en de eerste kweekresultaten 
in het terrarium. 224

J. P. ter Borg 
Roodwangschildpadden (Trachemys scripta elegans) in de tuin in de 
periode 1998-2012 en de toepassing van regenwater voor het op peil 
houden van de waterkwaliteit  
In een eerder artikel (2004) beschreef de auteur zijn ervaringen met enkele 
Roodwangschildpadden in een overdekte vijver in zijn tuin, waarbij onder 
andere het belang van hoog oplopende temperaturen en een jaarlijks verlengd 
activiteits-seizoen in verband met hun herkomst ter sprake kwam. Dit bereikte hij 
door over de vijver een kasconstructie te plaatsen, die de gewenste temperaturen 
opleverde. In dit artikel worden die ervaringen geactualiseerd en uitgebreid. 232

Jan en Ina Tuns 
Norops capito (Peters, 1863)  
In dit artikel willen de auteurs weer een Norops-soort onder de aandacht 
brengen. Het gaat hierbij om Norops capito, een van de grotere soorten.  
Toen ze hem voor de eerste keer zagen hadden ze geen camera bij de hand, 
maar aan de vorm van de kop konden ze hem toch vrij gemakkelijk deter-
mineren. Gelukkig hebben ze deze soort daarna nog diverse malen kunnen 
observeren en ook foto’s kunnen maken. 246

Jan en Ina Tuns 
Colostethus op Peninsula Osa  
In dit artikel worden de twee soorten Colostethus van Peninsula Osa 
beschreven. Op eigen terrein komen deze kikkers veelvuldig voor en 
tijdens de laatste vakantie in augustus 2011 hebben de auteurs ze zelfs 
gevonden in het dal waar de teakbomen staan. De verschillen tussen 
beide soorten zijn op het eerste oog moeilijk waar te nemen maar als 
men de dieren beter bekijkt vallen de verschillen wel op. We hopen dat 
de foto’s deze verschillen nog duidelijker laten zien. 254

Omslagfoto:
Jong exemplaar van Norops 

capito in secundair woud
Foto Jan Tuns

Onder:
Roodwangschildpad in de 

vijver in de tuin
Foto: Jur ter Borg

Lacerta70-6binnen.indd   223 18-02-13   16:55



n PamPhylische smaragdhagedisde PamPhylische smaragdhagedis (lacerta PamPhylica) in de natuur en in het terrarium

224 Lacerta  Nummer 6 Jaargang 70

Lacerta70-6binnen.indd   224 18-02-13   16:55



PamPhylische smaragdhagedis n

Jaargang 70 Nummer 6 Lacerta 225

De Pamphylische Smaragdhagedis 
(Lacerta pamphylica) 

in de natuur en in het terrarium

Het versprei-
dingsgebied 
van Lacerta 

pamphylica (rood)
is beperkt tot een 

smalle strook in 
het zuiden van 

Turkije

De afgelopen jaren heb ik mij beziggehouden met het bestuderen van 
verschillende soorten grote groene hagedissen die in Europa voorkomen 
(Peek, 2009a,b; Peek, 2011a-c; Peek, 2012). De verspreiding van deze 
groep van grote Lacerta’s houdt echter niet op bij de Europese grenzen 
en ook in Azië komen een aantal vertegenwoordigers van deze groep 
voor. Hiervan stond de Pamphylische smaragdhagedis (Lacerta pam phy
lica) bovenaan mijn lijstje van soorten die ik graag nog eens in zowel 
hun natuurlijke omgeving als in het terrarium zou willen bestuderen. In 
dit artikel staan dan ook mijn observaties van de Pamphylische sma-
ragdhagedis in Zuid-Turkije en de eerste kweekresultaten met deze soort 
in het terrarium.

Verspreiding
Het verspreidingsgebied van de Pamphy-
lische smaragdhagedis is het kleinst van 
alle grote groene hagedissen. De soort is 
endemisch voor het Aziatische deel van 
Turkije en bekend van een relatief smalle 
kuststrook van ongeveer 250 kilometer 
lang en 20 kilometer breed in het centrale 
gedeelte van de zuidkust tussen Antalya 
in het westen en de Goksu delta in het 
oosten. Verder zou er nog een geïsoleerde 
populatie meer ten westen hiervan  voor-
komen. Hier komen de dieren voor in 
zowel vlak landschap, dat soms veel weg 
heeft van een Hollands polderlandschap, 
als in bossen aan de voet van het Taurus 
gebergte. Ondanks het kleine versprei-
dings gebied wordt zowel het habitat als de 
soort zelf niet bedreigd. Volgens de IUNC 
rode lijst van bedreigde diersoorten heeft 

de Pamphylische smaragdhagedis dan ook 
de status van “least concern” (http://www.
iucnredlist.org/details/164735/0).

Lacerta pamphylica is eerst als onder-
soort van de Reuzensmaragdhagedis, 
Lacerta trilineata, beschreven 
(Schmidt ler, 1975) en pas later als 
volwaardige soort (Schmidtler, 
1986).  Dit ondanks het feit dat de 

ß Een nakweek 
vrouwtje van één 
jaar oud. Vrouw

tjes hebben op 
deze leeftijd nog 
vrijwel dezelfde 

kleuren als de 
juvenielen.

Ron Peek
ron.peek@hotmail.com
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soort sterk verschilt in zowel grootte 
als in lichaamskleuren van de beide 
andere smaragdhagedissoorten (Lacerta 
trilineata en Lacerta media), waarvan de 
verspreidingsgebieden grenzen aan die 
van de Pamphylische smaragdhagedis. 
De Reuzensmaragdhagedis komt zelfs 
sympatrisch met Lacerta pamphylica 
voor (Geniez et al., 2004). Behalve 
op basis van uiterlijke kenmerken is 
ook op biochemisch niveau de status 
van volwaardige soort voor Lacerta 
pamphylica inmiddels overtuigend 
bevestigd (Ucüncu et al., 2004).

Waarnemingen in Turkije
In mei 2012 werd een korte reis 

ondernomen naar het verspreidingsgebied 
van Lacerta pamphylica dat zich in 
het Aziatische deel van Zuid-Turkije 
(Anatolië) bevindt. In totaal is er vier 
dagen intensief naar deze soort gezocht 
in het gebied rond de plaatsen Side en 
Manavgat. In eerste instantie werd gezocht 
in een vrij droog gebied met struikgewas, 
dat een geschikt biotoop leek gebaseerd 
op eerdere waarnemingen aan andere 
smaragdhagedissoorten. Na urenlang door 
een snikheet landschap te hebben gelopen 
waar alleen de alom aanwezige Hardoen 
(Laudakia stellio) werd gezien, besloten we 
om onze aandacht te verleggen naar wat 
vochtigere biotopen langs de Manavgat 
rivier. Hier hadden we meer succes, want 
in de rietkragen langs een kanaal werden 
al snel de eerste jonge Pamphylische 
smaragdhagedissen waargenomen. Deze 
jonge waren vrijwel helemaal lichtbruin 
van kleur met soms vage lengtestrepen 
en geelgroene vlekken in de halsstreek. 
Het eerste volwassen dier dat werd gezien 
was een mannetje met de voor deze soort 
karakteristieke prachtig blauwe kop, 
die midden voor ons op een zandpad 

Volwassen 
mannetje in zijn 

natuurlijke habitat

Portret van een 
mannetje in 

voortplantings-
kleuren
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zat. Bij benadering vluchtte het dier de 
rietkraag in en werd daarbij gevolgd 
door een volwassen vrouwtje dat we in 
eerste instantie niet hadden opgemerkt. 
De dagen daarna werden op deze locatie 
en op twee andere locaties eveneens in 
de nabijheid van water een flink aantal 
(>20) jonge dieren, volwassen mannetjes 
(>15) en in totaal slechts vier volwassen 
vrouwtjes gezien. Deze vier vrouwtjes 
werden allemaal vergezeld door een 
mannetje en leken gezien hun omvang ook 
alle vier drachtig te zijn. Alle volwassen 
mannetjes waren vrijwel identiek gekleurd 
met felblauwe kop, oranje flanken met 
daarop een vage witte lengtestreep en 
een groene rug. De volwassen vrouwtjes 
waren meer variabel gekleurd met een 
slechts gedeeltelijk groene rug, blauwe 
vlekken in de halsstreek, een voor de soort 
typische witte lengtestreep op de flanken 
en een aantal zwarte vlekken op de rug, 
die tot over de staart kunnen doorlopen. 
Beide geslachten hebben een geel/oranje 
onderzijde. Behalve de lichaamskleur zijn 
mannetjes en vrouwtjes te onderscheiden 
door de verschillen in grootte van de 
femoraalporiën en de duidelijk verdikte 
staartwortel bij de mannetjes. Lacerta 

pamphylica is waarschijnlijk de kleinste 
soort smaragdhagedis; volwassen 
dieren hebben een kop-romp lengte 
van slechts ±11 cm met een staart 
van ±25 cm. Aangezien in mei alleen 
maar volwassen dieren en jongen van 
gelijke grootte gevonden zijn, is het 
aannemelijk dat Lacerta pamphylica 
in zijn tweede voorjaar geslachtrijp is. 
Naast Pamphylische smaragdhagedissen 
werd in hetzelfde biotoop de Hatay 
hagedis (Phoenicolacerta laevis), de 
Slangooghagedis (Ophisops elegans) 
en Oertzeni’s hagedis (Anatololacerta 
oertzeni) gevonden. Als predator van de 
Pamphylische smaragdhagedis zou de 
Pijlslang (Dolichophis jugularis) kunnen 

Volwassen 
vrouwtje met een 
opvallende witte 
flankstreep die 
typisch is voor 
de Pamphylische 
smaragdhagedis

Portret van 
een volwassen 
 vrouwtje.
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dienen, die in Anatolië gitzwart is met een 
rode kop en in hetzelfde biotoop werd 
waargenomen.

Terrariumwaarnemingen
De Pamphylische smaragdhagedis 

blijkt een soort die zich uitstekend leent 
voor verzorging in het terrarium. Ik 
houd de volwassen individuen van deze 
soort in droge terraria die ingericht 
zijn met piepschuim imitatierotsen, wat 
druivenhout en imitatie planten. De 
verlichting bestaat uit een 15 Watt TL 
waarvan de smoorspoel in de bodem 

van het terrarium is verwerkt om zo bij 
te dragen aan de verwarming van het 
terrarium. Als warmtelamp dient een 
100 Watt persglaslamp die gedimd kan 
worden. In dit soort terraria doen deze 
hagedissen het uitstekend. Het gedrag 
kan als rustig worden bestempeld, ze 
wennen snel aan hun verzorger en de 
volwassen vrouwtjes zijn onderling niet 
agressief. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Reuzensmaragdhagedissen (Lacerta 
trilineata) blijkt het bij de Pamphylische 
smaragdhagedis mogelijk om één 
volwassen man met meerdere volwassen 
vrouwen te combineren. Ook halfwas 
mannetjes verdragen elkaar zonder 
problemen. Hoewel het blauw op de kop 
van de volwassen mannetjes enigszins 
vervaagt na de voortplantingstijd, blijven 
de dieren door het jaar heen prachtig 
op kleur. De dieren zijn makkelijke eters 
en krijgen een dieet van voornamelijk 
kakkerlakken (Shelfordella tartara) 
aangevuld met meelwormen, huiskrekels 
en weideplankton. De voortplanting 
vindt plaats in het voorjaar en verloopt 
niet wezenlijk anders dan voor andere 
smaragdhagedissoorten (Peek, 2012). 
De vrouwtjes zetten tot drie legsels 
per seizoen af met tussenpozen van 

Habitat van de 
Pamphylische 

smaragdhagedis 
in Anatolië. Op de 
achtergrond is het 

Taurus gebergte 
te zien.

Een paartje 
Pamphylische 

smaragdhage-
dissen in het 

terrarium.
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ongeveer 3,5 weken. De legsels zijn 
relatief klein met maximaal twaalf eieren 
per legsel. Het enige andere artikel met 
terrariumwaarnemingen aan Lacerta 
pamphylica vermeldt een legselgrootte 
van maar maximaal zeven eieren 
(Wrangel, 1995). De eieren worden 
geïncubeerd in vochtige vermiculiet 
bij een temperatuur tussen de 25-30oC 
en komen dan na ongeveer 100 dagen 
uit. Dit is aanzienlijk korter dan de 
ongeveer 130 dagen die Wrangel 
(1995) vermeldt voor deze soort. 
Opmerkelijk is dat tussen het uitkomen 
van het eerste en het laatste ei van één 
legsel wel meer dan een week verschil 
kan zitten. Het uitkomstpercentage is 
met meer dan 90 procent behoorlijk 
hoog. De juvenielen zijn lichtbruin 
van kleur met soms een vijftal vage 
lengtestrepen. Ze onderscheiden zich 
van Reuzensmaragdhagedissen door 
een geel/groene vlek in de halsstreek 
en oogleden die roomwit gekleurd 

zijn. Ook aan de spitse kop van de 
juvenielen is al direct te zien dat het 
Pamphylische smaragdhagedissen zijn. 
Met een lichaam van ongeveer 3,5 cm 
en een staart van 7 cm zijn de jongen 
even groot als juvenielen van andere 
smaragdhagedissoorten. Ze accepteren 
al vrijwel direct voedsel en na ongeveer 
een jaar beginnen de dieren de kleuren 
van het volwassen stadium te krijgen. 
In hun tweede voorjaar zijn de dieren 
geslachtsrijp. Gedurende de groei houd ik 

Een legsel enkele 
uren na het 
afzetten

Een nakweek 
mannetje van 
één jaar oud. 
Op deze leeftijd 
beginnen de 
dieren langzaam 
de kleuren van de 
volwassenen aan 
te nemen.
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de jonge Pamphylische hagedissen zoveel 
mogelijk buiten, zodat ze in ongefilterd 
zonlicht zitten en makkelijk met 
weideplankton kunnen worden gevoerd.

Pas na ongeveer een jaar wordt 
het geslacht van de dieren duidelijk. 
Mannetjes beginnen dan een groene rug 
te krijgen, en een wat bredere kop dan de 
vrouwtjes die dan nog voornamelijk bruin 
zijn. Bij sommige soorten hagedissen is het 
mogelijk  om al in een vroeg stadium het 

geslacht te bepalen door een verschil in het 
aantal rijen buikschilden tussen mannetjes 
en vrouwtjes (Lecomte et al., 1992). 
Om te zien of dit misschien ook het geval 
is voor de Pamphylische smaragdhagedis 
werd het aantal rijen buikschilden van 
negen mannetjes  en zeven vrouwtjes 
geteld. Hieruit bleek dat mannetjes 28 
(zelden 26 of 29), en vrouwtjes 29-30 rijen 
buikschilden hebben (tabel). Aangezien 
het aantal buikschilden van een hagedis 
niet verandert tijdens de groei, kan dit 
kenmerk dus gebruikt worden om zelfs 
van pasgeboren dieren het geslacht te 
bepalen.

Conclusie
De Pamphylische smaragdhagedis is 

een aanwinst voor de terrariumhouderij. 
De dieren hebben een bescheiden 
formaat, zijn prachtig van kleur en 
onderling verdraagzaam. De eerste 
kweekresultaten wijzen er op dat deze 
soort relatief makkelijk te vermeerderen 
is in het terrarium. Door het aantal 
rijen buikschilden te tellen is met grote 
zekerheid het geslacht al in een vroeg 
stadium te bepalen. Inmiddels zijn de 
door mij gekweekte dieren bij andere 
liefhebbers in binnen- en buitenland 

Een groepje 
juvenielen van 

enkele dagen 
oud. Bij sommige 
dieren zijn de vijf 

lengtestrepen 
waarneembaar.

Volwassen 
vrouwtje in het 

terrarium. De 
tekening van de 

vrouwtjes is zeer 
variabel 

Lacerta70-6binnen.indd   230 18-02-13   16:55



Jaargang 70 Nummer 6 Lacerta 231

PamPhylische smaragdhagedis n

terecht gekomen, wat het behoud van deze 
soort voor de terrariumhouderij op de 
lange duur zou moeten garanderen.

Dankwoord
Leo Megens wil ik bedanken voor 

zijn steun en enthousiasme gedurende het 
verblijf in Turkije.

Summary

The Pamphylian emerald lizard (Lacerta pamphylica) in the wild and in captivity
The author describes his observations on the Pamphylian emerald lizard (Lacerta pamphylica) in the 
wild and in captivity. This species is known to occur in a narrow strip of land between Antalya and 
the Goksu delta. During a short stay in the area around the cities Side and Manavgat the Pamphylian 
emerald lizard was found mainly near streams and canals. Adult males were all very similar in ap-
pearance with brilliant blue heads, green backs and orange flanks. Females were much more variable 
in color. The species was found to adapt very well to conditions in captivity. Females produced up 
to three clutches per season each containing a maximum of 12 eggs. The young hatched after an 
incubation of approximately 100 days at 27˚C and became sexually mature in their second spring. By 
counting the number of ventral scale rows it is possible to determine the sex of Pamphylian emerald 
lizards already at birth. Males have 28 (rarely 26 or 29) rows and females 29 or 30 rows.
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Roodwang- 
schildpadden 
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in de tuin
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In een eerder artikel (ter Borg, 2004) 

beschreef ik mijn ervaringen met enkele 

Roodwangschildpadden in een overdekte 

vijver in mijn tuin. Ik beschreef daarin onder 

andere het belang van hoog oplopende tem-

peraturen en een jaarlijks verlengd activiteits-

seizoen in verband met hun herkomst uit 

zuidelijke streken van de VS, vergelijkbaar 

met Zuid-Spanje. Dit bereikte ik door over de 

vijver een kasconstructie te plaatsen, die de 

gewenste temperaturen opleverde. De dieren 

voeren daar wel bij. Ze waren een groot deel 

van het jaar actief, konden gedurende dat 

deel van het jaar genieten van hoge tempera-

turen, legden eieren en zagen er voor zover 

te beoordelen gezond en levenslustig uit. Dit 

geldt nog weer acht jaar later nog steeds.

in de periode 1998-2012 
en de toepassing van regenwater 

voor het op peil houden van de 
waterkwaliteit
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Wat ik ook ter sprake bracht was dat de 
waterverversing ondanks ingrepen wat 
beperkt was en voor een deel neerkwam 
op de afvalstoffenopname door de water-
planten. Er werden wel enige halfslachtige 
pogingen gedaan om regenwater te benut-
ten voor de verversing van het vijverwater, 
maar dat zette onvoldoende zoden aan 
de dijk. Bij een meer grondige verversing 
moest ik een beroep doen op het water-
leidingbedrijf. Omdat er ondertussen nog 
een vijver bij was gekomen, thans in een 
hobby kas, leek het nuttig om eens na te 
denken over een andere manier van water 
verversen.

In Nederland valt er een dermate grote 
hoeveelheid regen dat dit ruimschoots 
genoeg zou moeten zijn moeten zijn om de 
vijvers regelmatig door te spoelen. Dit arti-
kel beschrijft hoe ik dat heb georganiseerd.

Theoretische op te vangen 
 hoeveelheid regenwater
De gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid 
regen in het nabijgelegen Amsterdam 
bedraagt, afhankelijk van de bron, 
776 mm (http://www.weernetwerk.nl/weer.
php?stad=Amsterdam) tot 838 mm (http://
nl.wikipedia.org/wili/Amsterdam). Gemid-
deld ongeveer 800 mm per jaar. 

Omdat water dat al op de grond is ge-
vallen vies en modderig is ligt het voor de 
hand het regenwater te gebruiken dat van 
het dak af komt. Ik heb twee verzamelsys-

temen, één verzamelt regenwater van het 
dak van het huis, en het andere verzamelt 
water van bijgebouwen (een garage en een 
fietsenschuur).

Systeem 1: het totaal aan oppervlak van 
mijn huis waarop ik regenwater verzamel 
is 24,5 m2 (de helft van het horizontale 
oppervlak van het schuine dak: 7×3,5 m) 
en 7,5 m2 (balkon: 3x2,5 m), samen dus 
32 m2, afgerond 30 m2.

Bij een jaarlijkse regenhoeveelheid van 
800 mm per jaar betekent dat 24 m3 per 
jaar (variërend van 1,2 tot 2,7 m3 per 
maand). 

Systeem 2: het totale oppervlak van 
de bijgebouwen waarop ik regenwater 
verzamel is 15,95 m2 (garage: 5,5×2,9 m) 
en 7,2 m2 (fietsenschuur: 3×2,4 m), samen 
dus 23,15 m2, afgerond 20 m2.

Bij een jaarlijkse regenhoeveelheid van 
800 mm per jaar betekent dat 16 m3 per 
jaar (variërend van 0,8 tot 1,8 m3 per 
maand). 

Uiteraard gaat het hier om gemiddelden. 
In droge periodes vindt er geen waterver-
versing plaats en kan het water troebel 
worden, in zeer regenachtige periodes kan 
het water zo helder als een bergbeek zijn.

Systeem 1
Het verzamelde regenwater gaat via de 

regenpijp niet meteen naar de schildpad-
denvijver, maar via een andere vijver met 
afmetingen 2,2×3,2×0,8 m (l×b×h). Deze is 
dicht beplant met onder andere een flinke 
rietkraag, met het idee dat hierin bezink-
sel en een deel van de met het regenwater 
meegekomen voedingsstoffen blijven 
hangen. 

De overloop van deze vijver loopt via 
een PVC pijp van 40 mm naar de oud-
ste schildpaddenvijver met afmetingen 
2,8×1,1×0,6 m (lxbxh), dat wil zeggen een 
inhoud van ongeveer 1,85 m3. Een over-
loop van deze vijver komt uit in de sloot 
achter mijn huis, waar het regenwater van 
het dak normaal gesproken ook in zou 
worden geloosd. Met een wateraanvoer 
van 24 m3 per jaar zou de inhoud van de 
schildpaddenvijver jaarlijks dertien maal 

De dichtbegroei-
de opvangvijver 

van systeem 1
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volledig zijn doorgespoeld.
Hier zijn enkele kanttekeningen bij te 

plaatsen. Allereerst komt het water niet 
rechtstreeks in de schildpaddenvijver, maar 
via een andere vijver. Als het langdurig 
droog is geweest neemt het watervolume 
in die vijver af, zodat als het gaat regenen 
eerst deze vijver wordt aangevuld tot het 
peil waarop de overloop water gaat afvoe-
ren. Een klein buitje zet dan geen zoden 
aan de dijk, maar bij een hevige bui gaat 
dat nog verassend snel.

Verder neemt onder dergelijke omstan-
digheden ook het waterniveau van de 
schildpaddenvijver af, zodat de eerste re-
gen ook daar voor aanvullen en niet voor 
doorspoelen zorgt.

Tenslotte heb ik mijn gewoonte om 
’s winters de vogels op het balkon te 
voeren moeten opgeven. De hierbij op 
het balkon terechtgekomen vogelpoep 
zou de waterkwaliteit in de opvangvijver 
mogelijk teveel beïnvloeden. En aange-
zien de oorspronkelijke bedoeling van die 

opvangvijver was om de Kleine watersa-
lamanders (Lissotriton vulgaris) in mijn 
tuin een voortplantingsplaats te bieden en 
ik dat niet in gevaar wilde brengen, voer 
ik de vogels ’s winters op een andere plek. 
De salamanders planten zich gelukkig nog 
steeds voort.

Kasconstructie van systeem 1
Dit is een zelfgebouwde lage kas met 

afmetingen 4,0×1,75×0,4 m (l×b×h) met 
een nokhoogte van 0,6 m. De constructie 
is opgebouwd met behulp van aluminium 
profielen met een breedte van 2 cm. De 
profielen zijn met popnagels aan elkaar 
geklonken. Het geheel is bevestigd op een 
ingegraven gemetselde bak met een hoogte 
van 60 cm inclusief fundering. Het recht-
opstaande glas is met enkele dotten sili-
conenkit in het aluminium frame gelijmd, 
waarmee deze lichte constructie toch zeer 
stabiel is. De glasplaten van het dak liggen 
in principe los, maar toch beveiligd tegen 
bijvoorbeeld windvlagen, en kunnen ver-

                               Beide onderko-
mens in de bran-
dende nazomer-
zon (september 
2012)                            
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wijderd worden door ze iets naar boven te 
schuiven en ze dan op te tillen. 

In de vijver ligt een dikke boomstam als 
favoriete zonplaats voor de schildpadden. 
Toen ik de bouw van de kas en de vijver 
plande bleek er zich een oude boomstronk 
van bijna twee meter precies op die plek 
te bevinden, maar onzichtbaar door de 
woekerende klimop. Het was een enorme 
klus hem uit te graven en omdat ik daarna 
geen fut meer had om hem af te voeren, 
heb ik hem maar ter plekke gebruikt, dit 
overigens tot volle tevredenheid van alle 
betrokkenen.

Inrichting kas 1
Aan de westzijde van de vijver ligt een 
stuk zand dat ik probeer vrij van planten 
te houden. Hier leggen de vrouwtjes jaar-
lijks eieren, maar afgezien van 2001 (ter 
Borg, 2004) besteed ik daar verder nooit 
aandacht aan. 

Er is geen aangeplante beplanting 
maar er woekert van alles wat is komen 
aanwaaien of door kiertjes de bak is 
binnengedrongen. Een groot deel van de 

planten bestaat uit Klimop (Hedera helix), 
Maagdenpalm (Vinca minor), haagwinde 
(Calystegia sepium) en brandnetel (Urtica 
species). Kortom, een redelijke chaos. Dit 
vereist dat om de paar weken met harde 
hand de overtollige planten met wortel 
en tak worden uitgetrokken. Helaas met 
weinig succes, dit is een niet te winnen 
strijd. Maar ja, zolang er maar regelma-
tig planten worden uitgetrokken hebben 
de schildpadden hier geen last van. In de 
vijver bevindt zich Grof hoornblad (Cera
tophyllum demersum), een waterplant die 
waarschijnlijk niet lekker is, want hoewel 
alle andere soorten waterplanten direct 
worden opgegeten, houdt deze soort zich 
al jaren staande. Ook drijft er eendenkroos 
(Lemna species). 

Systeem 2
Het verzamelde regenwater komt terecht 
in een regenton met een inhoud van on-
geveer 150 liter. Deze heeft een overloop 
die het regenwater via een PVC-pijp van 
40 mm afvoert naar de tweede schildpad-
denvijver. Deze is onregelmatig van vorm 

Het ongeorgani-
seerde interieur 

van kas 1                          
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(afmetingen ongeveer 1×1,5×0,6 m) en 
heeft een berekende inhoud van ongeveer 
1 m3. De overloop hiervan voert weer 
water af naar de sloot.

Ook hier een paar kanttekeningen: het 
water in de regenton heeft een kleinere 
oppervlakte dan de opvangvijver van 
systeem 1 en verliest dan ook bij droogte 
minder snel volume. Bij regen is het sys-
teem sneller actief, maar er wordt uitslui-
tend wat bezinksel opgevangen en een 
eventuele afvang van voedingsstoffen is er 
niet. Het regenwater gaat vrijwel recht-
streeks naar de vijver. 

Kascontructie van systeem 2
Dit betreft een hobby kas met afmetingen 
3,22×2,57 m (l×b) en een nokhoogte van 
2,30 m. Deze is kant-en-klaar gekocht. De 
fundering is een ingegraven gemetselde 
bak met een hoogte van 60 cm inclusief 
fundering. Hierop is de kas vastgeschroefd.

Inrichting kas 2
Het grootste deel van het oppervlak 
bestaat uit zanderige tuingrond zonder al 
teveel planten. Er is in 2009 een keer een 
stekje Ficus repens geplant, waarvan de 
gulle gever beweerde dat die winterhard 
was. En warempel, het plantje klampt zich 
op een iets vochtige plek tegen de funde-
ring nog hardnekkig aan het leven vast. Ik 
had nog enkele kleine winterharde cactus-
sen (Opuntia humifusa) waarvoor de 
winters in deze kas door de nabijheid van 
de vijver toch iets te vochtig waren. De 
laatste zieltogende schijven heb ik maar 
weggehaald en onder gunstigere omstan-
digheden ondergebracht. Verder staan er 
van eerdere datum een aantal heesters. Al-
lereerst een olijfboompje (Olea europaea) 
dat ik als stekje had gekregen. Deze groeit 
al jarenlang gestaag tot een mooie struik 
welke slechts af en toe hoeft te worden 
teruggesnoeid. Daarachter staat een zeer 
fraaie vijgenboom (Ficus species), waarvan 
ik de precieze soortnaam niet weet. Het 
enige probleem is dat deze plant vreselijk 
woekert en regelmatig met een snoeischaar 

Roodwangschild
padden alert 
zonnend
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tot de orde moet worden geroepen, anders 
neemt zij teveel zonlicht weg en overwoe-
kert zij ook de olijf. Onder dit regiem ver-
wacht ik niet dat zij ooit vruchten draagt. 
Er stond vroeger ook een mooie Oleander 
(Nerium oleander), maar gezien diens 
giftige bladeren leek het me geen goed 
idee die bij de schildpadden te handhaven. 
Deze is dus preventief verwijderd. Af en 
toe verschijnen er niet geplande planten. 
Voor het overige is de bodem vrij kaal en 
overzichtelijk.

In de vijver ligt een boomstam. De be-
planting van de vijver bestaat eveneens uit 
de Grof hoornblad en eendenkroos.

Ligging
Beide kassen zijn met hun lange zijde 
gericht op het zuidwesten. Ze liggen in het 
achterste deel van de tuin die grenst aan 
een sloot en een open weidegebied.

De zon schijnt hier echter niet de gehele 
dag. Bomen in de tuin van de buren zorgen 

voor schaduw in de ochtend. Echter, de 
buurman heeft de afgelopen tijd flink 
hieronder huisgehouden, dus de situatie is 
momenteel wat verbeterd. In de kas van 
systeem 1 kan er vanaf ongeveer 11.00 
uur worden gezond door de schildpadden. 
De kas van systeem 2 ligt iets ongunstiger, 
er staat nog een vervelende conifeer in de 
weg waar wat mij betreft ook nog wat aan 
mag gebeuren. Daar kunnen de schildpad-
den vanaf ongeveer 13.00 uur zonnen. 
Maar de rest van de dag heeft de zon 
vrij spel en kan er volop hiervan worden 
geprofiteerd. Tot voor kort stonden er aan 
de westzijde nog een aantal grote populie-
ren de avondzon in de weg, maar ook die 
buren zijn zo vriendelijk geweest om daar 
paal en perk aan te stellen door ze weg te 
laten halen. In de zomer dus zon tot in de 
avonduren.

Historie en bewoners van kas 1
Deze vijver kent de langste historie. De 
kas is gebouwd en de vijver ingegraven 
in de nazomer van 1997. In het voorjaar 
1998 werden hier twee volwassen mannen 
en twee volwassen vrouwen Roodwang-
schildpad (Trachemys scripta elegans) in 
ondergebracht. De dieren deden het op het 
oog geweldig goed en produceerden jaar-
lijks eieren, die in het zandgedeelte werden 
begraven. In 2001 zijn de eieren opgegra-
ven om tenminste één keer een kweekpo-
ging te doen. De dertien eieren leverden 
negen jongen op. Vier daarvan werden 
overgedaan aan andere liefhebbers, drie 
dieren kwamen terecht in een terrarium op 
mijn werk en twee dieren waren eigenlijk 
overtollig. Deze zijn uiteindelijk in 2003 
ook in deze vijver terechtgekomen, bij een 
carapax-lengte van ongeveer 8 cm. 

De dieren op mijn werk zijn daar geble-
ven van 2002 tot begin 2010, toen ik van 
baan veranderde en de bak op mijn oude 
werk moest worden opgedoekt. Over deze 
periode zijn vrij nauwkeurig wekelijks 
de gewichten gemeten en genoteerd (ter 
Borg, 2008). Deze cijfers zijn afgemeten 
naar de cijfers van Nijs (1995), die een 
tabel geeft voor de gewichten van gezonde 

Vijver in kas 2                           
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Roodwangen gerelateerd aan hun schild-
lengte, waarmee de conditie van een dier 
zou kunnen worden afgemeten.

Deze schildpadden, twee vrouwen en 
een man, hadden in de tussentijd ook voor 
nageslacht gezorgd, in 2008 werden er vier 
F2 jongen geboren. Deze zijn uiteindelijk 
in de vijver van systeem 2 terechtgekomen, 
maar daarover later meer.

De volwassen schildpadden van mijn 
werk zijn in het voorjaar 2010 ook in 
de vijver van systeem 1 terechtgekomen. 
Daarin bevonden zich vanaf dat moment 
dus negen volwassen Roodwangen. Omdat 
de hoeveelheid afval die toen werd gepro-
duceerd door de dieren zo langzamerhand 
de spuigaten uit begon te lopen, werd een 
efficiëntere oplossing van de waterverver-
sing een dringende noodzaak. Vandaar dat 
in 2010 ook begonnen is met het verver-
singssysteem met regenwater dat hierbo-
ven beschreven is. De laatste verandering 
van het bewonersaantal in deze vijver 

vond plaats in 2012, toen een vriend van 
me een dringend beroep op me deed om 
een Geelbuikschildpad (Trachemys scripta 
scripta) en een drietal Mississippi land-
kaartschildpadden (Graptemys pseudogeo
graphica kohnii) van hem over te nemen. 
De Geelbuikschildpad is ook in deze vijver 
terechtgekomen.

Alle aanwezige bewoners hebben alle 
meegemaakte winters gewoon in winter-
slaap buiten doorstaan, er zijn nog geen 
doden gevallen. Voor de oudste dieren is 
dat dus veertien maal een winterslaap, 
sommige onder een dikke laag ijs. Er zijn 
geen speciale maatregelen genomen. Ik 
verwacht dat de Geelbuikschildpad zich 
probleemloos aan dit regiem zal aanpas-
sen.

Historie en bewoners van kas 2
De kas is ingericht met een vijver met het 
doel de vier F2 jongen die in 2008 op 
mijn werk waren geboren netjes onder te 

                               

Redelijk ongehin-
derde toegang 
van de zon. Alleen 
links nog een 
storende conifeer.
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brengen. Bij deze vijver is direct gekozen 
voor verversing met regenwater. De vijver 
is ingegraven begin 2009 en de dieren zijn 
in de lente van 2009 hier naar overge-
bracht, toen ze nog geen jaar oud waren. 
Vanaf het eerste begin waren ze levendig 
en hongerig. Ook zij hebben vanaf het 
eerste begin de winters in winterslaap 
buiten doorgemaakt, zonder problemen. 
Ze zullen thans een carapax-lengte van 8-9 
cm hebben.

De laatste verandering in deze bak is de 
toevoeging van de hiervoor beschreven 
drie Landkaartschildpadden. Deze zijn 
flink groter dan de Roodwangschildpad-
den (12-16 cm) maar van nature iets meer 
timide. Deze combinatie lijkt tot nu toe 
aardig te werken. Maar eerlijk is eerlijk, 
de echte vuurdoop voor deze soort is toch 
de winterslaap. Beide soorten komen van 
nature wel voor in vergelijkbare streken, 
dus er is een zekere verwachting dat dit 
onder de geschetste omstandigheden moet 
lukken. Het genus Graptemys zou wat ge-

voeliger voor vuil water zijn dan bijvoor-
beeld Trachemys, maar vermoedelijk is de 
hier beschreven oplossing voldoende om 
dit probleem te ondervangen.

Gedrag in het buitenterrarium
Dit verschilt aanzienlijk van het gedrag 
van schildpadden die binnen worden 
gehouden. Ze gaan zich in het algemeen 
als wilde dieren gedragen. De mate waarin 
verschilt per individu en ook enigszins 
naar de vordering van het seizoen. Ik kan 
de vijvers niet voorzichtig benaderen, want 
ze hebben alles in de gaten. Bij de minste 
onraad duiken de meeste het water in. Een 
enkeling verdraagt soms nadering tot vlak 
bij de vijver. Meestal bespied ik ze vanaf 
mijn balkon met een verrekijker. Dat is op 
een afstand van ongeveer 20 meter. Vijver 
2 is zo redelijk goed te bekijken, vijver 1 
wat moeizaam. Bovendien zijn er exempla-
ren die zelfs deze inbreuk op hun pri-
vacy te heftig vinden en dan het water in 
duiken. Verder beginnen in de loop van het 

Uitzicht over de 
tuin vanaf het 
balkon. In het 
begin van het 

seizoen, als de 
planten nog niet 
zijn uitgegroeid, 

zijn de schildpad-
den in de grote 

kas met een 
verrekijker te 

bespieden         
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seizoen allerlei planten het blikveld in te 
groeien, dus heel overzichtelijk is het niet. 
Toch worden ze in de loop van het jaar 
iets zichtbaarder doordat ze gretiger willen 
eten. Enkele exemplaren komen aan het 
eind van de zomer voorzichtig aanzwem-
men om te kijken of er wat te halen valt. 
Ze zijn dan wel erg schrikachtig, vooral 
voor plotselinge bewegingen.

Grofweg loopt het actieve seizoen van 
half februari tot half oktober. Als alles 
meezit, zijn ze dan al/nog zonnend te zien, 
uiteraard alles afhankelijk van het weer. 
Vanaf begin maart begin ik voorzichtig te 
voeren met lekkere hapjes als ontdooide 
diepvries spiering en ik kan doorgaan met 
voeren tot eind september. Nogmaals, 
alles afhankelijk of er voldoende zon is. 
Geen zon, dan geen warme schildpadden 
en geen vertering. Voedsel geven is dan 
onverstandig, ook de dieren zelf zijn dan 
niet happig. De andere maanden van het 
jaar eten ze niets en zijn ze in winterrust 
en winterslaap.

De voederfrequentie varieert sterk in 
de loop van het jaar en is ook afhanke-
lijk van het weer. Er wordt uitsluitend 
gevoerd bij zonnig weer, als de dieren 
zich hebben opgewarmd of als ze zich 
naar verwachting in de rest van de dag 
goed kunnen opwarmen. Bij een redelijk 

normaal verlopende zomer voer ik dan 
om de dag. Het hoofdvoer is kattenvoer 
uit blik, brokjes in saus. De saus gaat naar 
mijn katten, de brokjes spoel ik schoon in 
een zeef onder de kraan (brokjes in gelei 
zijn ongeschikt, paté helemaal). Ik verdeel 
bijna een heel blik over de twee vijvers, 
maar in het voor- en naseizoen minder en 
minder frequent. In een jaar als 2012, met 
lange bewolkte en regenachtige periodes 
in de zomermaanden moet ik wel eens een 
aantal voederbeurten inhalen en voer ik 
bij warm weer soms dagelijks. Er is af en 
toe afwisseling in de vorm van wormen 
(van een wormenkwekerij) en ontdooide 
diepvries spiering.

De dagelijkse routine van de schildpad-
den is simpel. Als er zon is klimmen ze op 
een zonnige plek. Ze blijven dan uren in 
de brandende zon zitten. Aan het eind van 
de middag zwemmen ze soms naar een 
nieuwe, gunstigere zonnige plek. Als de 
zon weg is gaan ze te water voor de nacht. 
Het kan af en toe gruwelijk heet zijn in de 
kas, maar ik heb nog nooit gemerkt dat 
ze zich daardoor laten beïnvloeden. De 
hele dag stralen ze een intens genieten uit. 
De enige verstoringen in dit ritme zijn de 
momenten dat ik de vijver nader en met 
wat mazzel voedsel meebreng. 

Enkele pasge-
boren Roodwang-
schildpadden, 
2001
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Mogelijke effecten van 
verversing met regenwater

Zoals beschreven krijgen de dieren in 
het actieve seizoen vrij veel voedsel. Het 
is dan ook niet verbazingwekkend dat het 
water erg voedselrijk is. Dit is heel goed 
te zien aan de groei van het kroos. In 
vijver 1, in de tijd voor het hier beschre-
ven verversingssysteem in werking trad, 

groeide er altijd zeer veel kroos op het 
water, zoveel dat om de andere waterplan-
ten nog een kleine kans op een marginaal 
bestaan te gunnen er wekelijks een groot 
deel van het kroos moest worden weg 
geschept. Dat hoef ik nu eigenlijk nauwe-
lijks meer te doen. Het is bekend dat kroos 
gedijt in voedselrijk water (en ook in staat 
is veel voedsel aan dat vervuilde water 

Volwassen vrouw 
Roodwangschild-

pad. Vermoedelijk 
betreft dit een 

in 2001 geboren 
jong, hier 11 jaar 

oud.                             
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te onttrekken). Zeker deze zomer heeft 
het zoveel geregend dat het water voed-
selarmer is geworden. Uiteraard spoelt 
kroos ook weg via de overloop bij goede 
doorspoeling, maar onder gunstige om-
standigheden groeit het razendsnel weer 
terug. Mijn verwachting is dat bij langere 
droge periodes de voedselrijkdom van het 
water weer toeneemt en het kroos weer 

gaat woekeren.
Een vergelijkbare opvolging van ge-

beurtenissen zie ik ook in vijver 2. Begin 
dit jaar moest ik in de droge periode nog 
regelmatig kroos van het water scheppen, 
maar na de regen van deze zomer was de 
hoeveelheid kroos op het water aanzien-
lijk teruggelopen. Daarentegen gingen 
de andere waterplanten weer veel harder 
groeien, omdat ze meer toegang tot het 
licht kregen. De hoeveelheid kroos bleef 
redelijk stabiel. Pas nu, na enkele weken 
zonnig weer zie ik het kroos weer uitdijen.

Groei en conditie van de dieren
Ik ben een groot voorstander van het 

houden van Roodwangschildpadden onder 
semi-natuurlijke omstandigheden. Maar 
kan dat wel in Nederland? Nou, eigenlijk 
niet. De zomers in Nederland zijn te kort 
en niet warm genoeg. Kijk maar eens op 
de kaart hoe ver zuidelijk deze dieren 
voorkomen. Maar plaats de dieren in een 
sloot of een vijver en het lijkt best aardig 
te gaan. Kik (pers. med.) heeft mij eens 
haarfijn uitgelegd wat het probleem is. 
Doordat het actieve seizoen te kort duurt 
en ze in die tijd niet vaak genoeg op een 
voldoende hoge temperatuur kunnen ko-
men, lukt het ze niet voldoende voedsel te 
verzamelen en te verteren om hun gewicht 
op peil te houden. Ze komen dan elk jaar 
iets lichter uit de winterslaap, tot ze defi-
nitief door hun reserves heen zijn en in het 
voorjaar niet meer ontwaken.

Ik heb een groot vertrouwen in de 
oplossing de dieren in een kas te houden, 
met juist die effecten op de temperatuur 
die ze tekort komen. En wil je nog meer 
doen dan zou je zelfs kunnen overwegen 
nog met lampen bij te verwarmen bij 
slecht weer en in voor en naseizoen. Maar 
voor Roodwangschildpadden is dat niet 
nodig. Dat wil zeggen, dat beweer ik nu. 
Misschien lijkt het alleen maar dat mijn 
schildpadden het goed doen, terwijl ze 
misschien al in een neerwaartse spiraal 
zitten.

Gelukkig heb ik meer argumenten om 
mijn verhaal te onderbouwen. Mijn eerste 
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argument is dat de oudste schildpadden 
al veertien jaar in goede conditie uit de 
winterslaag komen. Maar ik heb betere ar-
gumenten. Zoals gezegd: de schildpadden 
gedragen zich als wilde dieren. Een weke-
lijkse (of zelfs jaarlijkse) weegbeurt zit er 
niet in. Dat zou ook onnodig veel stress 
geven. Maar in april 2010 moesten ze er 
toch aan geloven, bij de aanleg van het 
verversingssysteem is de vijver 1 groten-
deels leeggemaakt en zijn de schildpadden 
gewogen. Ik ving zoals verwacht de twee 
oorspronkelijke mannen, met gewichten 

van 700 en 1000 gram, en vier volledig 
uitgegroeide vrouwen, waarvan ik op het 
oog in eerste instantie niet kon onderschei-
den welke de oorspronkelijke vrouwen en 
welke de twee jongen uit 2001 waren. Bij 
nauwkeurige beoordeling waren er twee 
die nog wat groter waren. Dit waren de 
oorspronkelijke vrouwtjes, met gewichten 
van 1550 en 1800 gram. De twee andere 
vrouwen waren de jongen uit 2001. Deze 
wogen 1100 en 1220 gram. Maar dat kon 
ik mooi vergelijken met hun zusjes die bin-
nen, op mijn werk waren opgegroeid (ter 
Borg, 2008). Deze twee dieren waren iets 
kleiner en gemiddeld iets lichter dan de 
zusjes van buiten, namelijk 860 en 1150 
gram. Maar daarvan had ik bepaald dat ze 
volgens de tabel van Nijs (1995) in goede 
conditie waren en hooguit iets te zwaar. 
De zusjes van buiten waren groter en 
waren eveneens in blakende conditie. Het 
buitenleven, ondanks de winterrust van 
vijf maanden per jaar, was dus heilzaam 
voor deze schildpadden gebleken. 
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Tenslotte
Het is goed een betoog met zulke sterke 
argumenten af te sluiten. Maar de ontwik-
kelingen staan niet stil. Uiteraard moeten 
de effecten van het regenwater verver-
singssysteem nog nauwkeuriger worden 
gevolgd, maar daar heb ik redelijk vertrou-
wen in. 

Een lastig punt blijft de schuwheid 
van de dieren. Ze goed observeren gaat 
erg moeizaam. Ze zien is vaak ze versto-
ren. Wat dat betreft heeft dit probleem 
enige gelijkenis met een probleem uit de 
kwantummechanica, in het bijzonder 
de onzekerheidsrelatie van Heisenberg 
(simpel: de meting beïnvloedt datgene 
dat je waarneemt). Maar ik denk dat ik 
voor mijn probleem een oplossing heb. Ik 
ga twee bewakingscameraatjes monteren 
waarmee ik de dieren kan bespioneren via 
een beeldscherm in huis. Kan ik ze toch 
bespieden zonder ze te verstoren (er van 
uitgaande dat deze kwantummechanische 
effecten zoals beschreven door Heisenberg 
niet optreden bij gebruik van een camera).

Het moge duidelijk zijn dat ik het 
houden van Roodwangschildpadden onder 
semi-natuurlijke omstandigheden in een 
overdekte vijver vele positieve punten 
toedicht. Met de aanleg van het hier 
beschreven regenwater verversingssysteem 
is er een bijgekomen. Voorheen was alleen 
zonnig weer prettig voor de dieren en 
dus voor mij, thans wordt ook regen als 
positief ervaren.

Mannetje Rood-
wangschildpad in 
de middagzon

Summary

Red-eared sliders (Trachemys scripta elegans) in the garden 
in the period 1998-2012 and the employment of rainwater to keep up the water-quality

The author keeps several Redeared sliders in his garden, in 
a pond in a greenhouse, some of them from 1998 onwards. 
Although the animals are kept in this (and a comparable) 
enclosure the year around, all animals have survived until 
now and are thriving. The turtles eat a lot, especially during 
the summer and keeping the water reasonably clean 
poses some problems. However, in recent years rainwater 
has been collected from the roof of the house and from a 
garage and shed. This water is distributed over two ponds 
with an overflow. It is calculated that in one year app. 20 
m3 is collected for a pond of app. 1,85 m3 and app. 16 m3 
for a pond of app. 1 m3.  However dry periods alternate 
with rainy periods and accordingly the clarity of the water 
alternates between a bit turbid to very clear. In dry periods 
the water contains more nutrients, but then waterplants, 
e.g. Duckweed (Lemna species) and Rigid hornwort (Cerato-
phyllum demersum) are growing fast, taking up some of the 
excess nutrients.

In 2001 some turtles were born. Two juveniles were kept 
as described above and three were kept indoors the year 
around. In 2010 it was possible to compare the weights 
of the animals. The two animals in the pond proved to be 
fully developed females of 1100 and 1220 gram. Two of the 
animals kept indoors were also females but were slightly 
smaller and weighed 860 and 1150 gram. So the female 
juveniles from the pond, although they were in hibernation 
for five months every year, were on average bigger and 
heavier than the female juveniles that were kept indoors, 
without proper hibernation.
The author is a supporter of keeping Redeared sliders in 
a pond year around, but only in combination with a green-
house. The summers in this region are to short and not 
warm enough compared to the climate in their original area 
of distribution. However, using a greenhouse prolongs the 
period of the year they can be active and increases the daily 
maximum temperatures.
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In onderstaand artikel willen wij weer een Norops-soort bij jullie 
onder de aandacht brengen. Het gaat hierbij om Norops capito 
en dit is een van de grotere soorten.  Toen we hem voor de eerste 
keer zagen hadden we geen camera bij de hand, maar aan de 
vorm van de kop konden we hem toch vrij gemakkelijk determi-
neren. Gelukkig hebben we deze soort daarna nog diverse malen 
kunnen observeren en ook foto’s kunnen maken.

Norops capito  
(Peters, 1863)

Deze grote soort met zeer lange poten is 
zeer gemakkelijk te onderscheiden van ver-
wante soorten door de extreem korte kop. 
Het is ook de enige soort in de regio met 
zachte, afgeplatte naast elkaar liggende, 
dus niet overlappende, schubben op de rug 
en flanken. De keelwam van de mannetjes 
is zeer klein voor zo’n fors dier en groen/
geel van kleur.

Beschrijving
De totale lengte van volwassen dieren is 
266 mm. De vrouwtjes zijn met een kop-
romplengte van 83 tot 96 mm groter dan 
de mannetjes met een kop-romplengte 
van 78 tot 90 mm. De staart is gemiddeld 
lang en neemt ongeveer 60 tot 65% van 
de totale lengte voor zijn rekening. De 
achterpoten zijn extreem lang en als deze 
langs het lichaam worden gevouwen reikt 
de vierde teen tot aan de snuit of zelfs 
er voorbij. De schubben op de snuit zijn 
klein, langwerpig en gekield. Ze hebben 
geen verhoogde huidrichels op de snuit en 

schedel. Onder de vierde teen zitten 33 tot 
41 lamellen, waarvan er 14 tot 18 vergroot 
zijn. De keelwam van de mannetjes is zeer 
klein en blijft beperkt tot de keel. Bij de  
vrouwtjes is de keelwam nog kleiner 
of ontbreekt helemaal. De rugzijde is 
groenachtig geel tot olijfkleurig. Op de rug 
zitten vaak drie smalle donkere dwarsban-
den. Bij de vrouwtjes kan op de rug een 
smalle of brede lichte streep te zien zijn. 
Op de kop is vaak een v-vormige donkere 
band te zien. De buikzijde is licht van 
kleur en meestal gespikkeld met donkere 
stippen. De staart is vaak gebandeerd met 
donker bruine strepen. De iris van deze 
dieren is koper bruin van kleur.

Verwante soorten
Norops woodi

Leefgebied
Relatief ongestoorde vochtige en natte 
bossen in het laagland en natte bossen en 
regenwouden van het voorgebergte.

Jong dier in se-
cundair woud bij 

Jamanasin Lodge, 
let op kleur
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Leefwijze
Deze vrij algemene soort is dagactief en 
hoofdzakelijk boombewonend. Ze zitten 
vaak op boomstammen op een hoogte 
van 25 tot 200 cm boven de grond. Hun 
voedsel zoeken ze vooral op de grond en 
als ze een prooi zien rennen ze langs de 
stam naar beneden en sprinten dan 2 tot 
3 meter vanaf de boom waarop ze huizen 
om onmiddellijk na het grijpen van de 
prooi weer terug te keren. Norops capito 

is een soort welke schaduwminnend is. 
Wanneer deze dieren worden benaderd 
blijven ze in eerste instantie stokstijf zitten. 
Indien het gevaar naderbij komt sprin-
gen ze op de grond en rennen razendsnel 
naar een andere boom en klimmen dan 
naar de voor hun gebruikelijke hoogte 
(200 cm). Norops capito komt vaak voor 
op boomsoorten met grote steunwortels 
welke ze ook gebruiken om aan vijanden 
te ontsnappen.

Close-up 
van de kop
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Deze dieren leven hoofdzakelijk solitiar 
en komen in lage dichtheden voor. Het 
territorium voor zowel de mannetjes als 
de vrouwtjes bedraagt ongeveer 15 m². 
Dit territorium wordt door de mannetjes 
zeer fel verdedigd en ze vallen indringers 
bijna direct aan om ze te verjagen. Het 

voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insec-
ten, spinnen en slakken maar ze eten ook 
andere hagedissen. De voortplantingspe-
riode is gedurende het gehele jaar (Fitch 
1975, Corn 1981). Als de jongen uit het 
ei komen zijn ze ongeveer 25 mm groot 
(kop-romplengte).

Jong dier in pri-
mair woud, let op 
sombere kleur
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Summary

Norops capito (Peters, 1863)
This large very longlegged anole is unlikely to be 
confused with any other allied form because of 
its extremely short head. Total length to 266 mm, 
females (83 to 96 mm in standard length) larger 
than males ( 78 to 90 mm in standard length). This 
common forest anole is diurnal and essentially 
arboreal. The territory for both sexes is about 15 
m². They live in relatively undisturbed lowland 
moist and wet forest and premontane wet forest 
and rainforest.
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Exemplaar uit 
primair woud van 
de buurman van 
Jamanasin Lodge.
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Karakteristieke 
houding met de 
kop naar beneden

Verspreidingsgebied
Vochtige streken in het laagland en voor-
gebergte aan de Atlantische kant van Ta-
basco, Mexico tot oostelijk Panama. Aan 
de Pacifische kant van zuid-west Costa 
Rica (10 - 1.200 m) tot in Panama. Soms 
worden ze ook gevonden in noord-west 
Costa Rica (700 - 1.230 m).

Eigen waarnemingen
Wij hebben deze dieren diverse malen kun-
nen observeren op verschillende plaatsen 
in de omgeving van Jamanasin Lodge. Op 
eigen terrein hebben we deze dieren op 
twee verschillende plaatsen gezien. Opval-
lend was dat deze dieren over een periode 
van enkele dagen zeer honkvast waren en 
iedere keer op dezelfde boom werden aan-
getroffen. Het tijdstip waarop de dieren 
werden gezien varieerde van halverwege de 
morgen tot einde van de middag. We heb-
ben ook een aantal jonge dieren gezien op 
verschillende plaatsen en wat ons vooral 
opviel was het verschil in kleur (zie foto’s). 
De leefwijze zoals hiervoor beschreven 
kunnen wij geheel onderschrijven aan de 
hand van onze eigen waarnemingen. We 
hebben deze dieren alleen in het bos gezien 
en niet in de buurt van de tuin.

Terrarium
Volgens ons is dit een soort welke in een 
ruim terrarium gehouden moet wor-
den. Wij denken aan een terrarium van 
150×50×200 cm (breed × diep × hoog) 
met voldoende verticale klimmogelijkhe-
den. Overdag mag de temperatuur oplo-
pen tot 28˚C en een spot om onder te zon-
nen is niet echt noodzakelijk, omdat deze 

dieren voorkomen in de koelere regionen 
van het bos (schaduw). ’s Nachts mag de 
temperatuur dalen tot ongeveer 20˚C. De 
luchtvochtigheid moet onverminderd hoog 
zijn en hierbij valt te denken aan waarden 
van 80 tot 95%. Gezien de solitaire levens-
stijl van deze dieren is het aan te bevelen 
om ze per koppel te houden, waarbij het 
verstandig is om het vrouwtje van tijd tot 
tijd weg te halen bij het mannetje.

ß Exemplaar 
uit primair woud 
van de buurman 
van Jamanasin 
Lodge
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In onderstaand artikel willen wij de twee soorten 
Colostethus van Peninsula Osa bij jullie onder de 

aandacht brengen. Op eigen terrein (Jamanasin 
Lodge) komen deze kikkers veelvuldig voor en 

tijdens onze laatste vakantie in augustus 2011 heb-
ben we ze zelfs gevonden in het dal waar de teak-
bomen staan. De verschillen tussen beide soorten 

zijn op het eerste oog moeilijk waar te nemen maar 
als men de dieren beter bekijkt vallen de verschillen 
wel op. We hopen dat de foto’s deze verschillen nog 

duidelijker laten zien.

Colostethus
op Peninsula Osa

Jan en Ina Tuns
Prinses Marijkestraat 16c

3251 XP Stellendam
www.jamanasin.nl

jamanasin@gmail.com 
Foto’s van de auteurs
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Colostethus flotator Dunn, 1931

Een kleine tot zeer kleine kikkersoort met 
een schuine lichte streep over de flank 
welke begint in de lies en helemaal door-
loopt tot aan het oog. Ze hebben een witte 
buik en de mannetjes een grijze keel. Ze 
zijn dag actief en komen algemeen voor.

De volwassen mannetjes zijn met 14,4 
tot 16,5 mm iets kleiner dan de vrouwtjes 
met 14,8 tot 18 mm. De rugzijde is leer-
achtig en de kop is iets langer dan breed. 
De mannetjes hebben een paar spleten in 

de keel en een externe kwaakblaas om 
geluid te produceren. Bij de mannetjes is 
vinger III meestal gezwollen en vinger I is 
langer dan vinger II. De subarticular tuber
cles zijn eivormig tot langwerpig van vorm 
en onder de vingers en tenen bevinden 
zich geen supernumerary tubercles. Er zijn 
geen duidelijk te onderscheiden accessory 
palmar of plantar tubercles aanwezig. 
De thenar tubercle is langwerpig van 
vorm, laag en slechts iets kleiner dan de 

ß Colostethus 
flotator (let op 

de streep, deze 
begint in de lies)

Soorten met 

grote gelijkenis:

Colostethus nubicola 

Colostethus talamancae 

Phyllobates lugubris

Colostethus flota-
tor met larve
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ronde palmar tubercle. Ze hebben geen 
vliezen tussen de tenen. De inner en outer 
metatarsal tubercles zijn klein en respec-
tievelijk eivormig en rond van vorm. De 
rugzijde is bruin en de flanken zwart met 
de crèmekleurige streep over de flank. Ze 
hebben geen lichte streep op de scheiding 
van rug en flank en ook geen dwarsbanden 
op de dijen welke aan de voorkant oranje 
van kleur zijn.

Larven
De larven van deze soort zijn gemiddeld 

groot met 12,5 mm. Het lichaam is eivor-
mig en bruin op de rugzijde. De onderzijde 
is crèmekleurig met donkere stippen op de 
staart en vinnen. De staart is lang en de 
vinnen zijn relatief laag.

Stemgeluid
De roep van deze dieren is overdag te 

horen en lijkt op een serie van zwakke 
“peet - peet - peets” en duren 7 tot 50 
seconden. De meest dominanten frequentie 
is 4,8 tot 5,9 kHz en kan oplopen tot 5,1 
tot 6,9 kHz bij exemplaren uit Panama 
(Ibáñez & Smith, 1995).

Leefgebied
Relatief ongestoorde vochtige en natte 

bossen in het laagland en marginaal in het 
regenwoud van het voorgebergte.

Leefwijze
Colostethus flotator is een vrij algemeen 

voorkomende, op het land levende soort. 
Ze leven tussen de bladlaag op de grond 
en zijn dag actief. Tijdens de drogere 
maanden zijn ze te vinden in de nabij- Colostethus 

flotator
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heid van waterstroompjes. De mannetjes 
roepen gewoonlijk van onder het afgeval-
len blad in het begin van de morgen en 
aan het eind van de middag. Als er een 
indringer komt neemt de intensiteit van de 
roep toe en als de indringer dan niet ver-
dwijnt volgt een worstelpartij. Het meest 
dominante mannetje duwt de ander op de 
grond, waarna deze snel vertrekt. Ze eten 
kleine insecten met de voorkeur voor de 
larven van deze insecten (Toft, 1981).

Voortplanting
De voortplanting vindt plaats gedurende 

het gehele jaar met een iets actievere peri-
ode in de natte maanden. De eitjes worden 
in de bladlaag gelegd alwaar ze zich tot 
larve ontwikkelen. De mannetjes nemen 
de larven dan mee op de rug en brengen ze 
naar water partijtjes in de directe omge-
ving.

Verspreidingsgebied
Vochtige laaglanden aan de Atlantische 

kant van Costa Rica tot oost en centraal 
Panama en aan de Pacifische kant in zuid-
west Costa Rica, west tot centraal Panama 
en mogelijk in het uiterste oosten van 
Panama en aansluitend Colombia (10-865 
meter).

Eigen waarnemingen
We hebben deze soort veelvuldig 

waargenomen op eigen terrein maar ook 
op terreinen in de buurt van onze Lodge. 
Meestal waren ze te vinden in het bos 
vlakbij het stroompje. Tijdens onze vakan-
tie in augustus 2011 hebben we de dieren 

echter ook verder van het water gezien 
namelijk in het dal waar de teakbomen 
staan. Dit dal grenst direct aan de tuin.

De dieren roepen een hele dag door en 
zijn van enige afstand al te horen. Ze leven 
nauw samen met Colostethus talamancae 
en in het begin hadden we enige moeite 
om de dieren te determineren. De genoem-
de streep op de flank is echter een zeer 
goed kenmerk voor deze soort. We hebben 
van beide soorten dieren gezien met larven 
op de rug en aan het aantal larven is ook 
al af te leiden om welke soort het gaat. Bij 
Colostethus talamancae heeft het mannetje 
aanzienlijk meer larven op de rug.

Terrarium
Indien men deze dieren in een terrarium 

wil gaan houden moet men met een aantal 
zaken rekening houden. Het terrarium 
hoeft niet hoog te zijn omdat deze soort 
echt bodembewonend is. Er moet wel 
voldoende grondoppervlak aanwezig zijn 
zodat de dieren over de bodem kunnen 
scharrelen. Op de bodem verdient het aan-
beveling om een laag sphagnum met dorre 
bladeren aan te brengen. Een klein water-
partijtje is geen overbodige luxe maar is 
niet strikt noodzakelijk als men dagelijks 
een flinke sproeibeurt geeft. De dagtempe-
ratuur mag rond de 30°C zijn en deze mag 
‘s nachts zakken tot ongeveer 21°C. De 
luchtvochtigheid moet overdag tussen de 
60 en 70% zijn en moet ‘s avonds oplopen 
tot 90% of hoger.

Het verdient aanbeveling om deze dieren 
in een groepje van bijvoorbeeld drie man-
netjes en twee vrouwtjes te houden.

Verklarende woordenlijst

Accessory palmar tubercles: bijkomstige palmar 
tubercles.

Metatarsal tubercle: knobbel op de achtervoet 
(hiel).

Palmar tubercle: knobbeltje gelegen aan de basis 
van de vierde vinger.

Subarticular tubercle: knobbeltjes aan de 
onderzijde van de vingers en tenen onder de 
verbindingen tussen de phalanges (kootjes).

Supernumerary tubercles: knobbeltjes aan de 
onderzijde van de vingers en tenen onder de 
phalanges en tussen de subarticular tubercles.

Thenar tubercle: knobbeltje aan de basis van de 
duim of eerste vinger.
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Colostethus talamancae Cope, 1875

Een kleine kikkersoort met een paar dui-
delijke lichte strepen op de scheiding van 
rug en flanken en geen afbuigende strepen, 
zoals bij Colostethus flotator, op de flan-
ken. De mannetjes hebben een zwarte keel.

De volwassen mannetjes en vrouwtjes 
zijn met 17 tot 25 mm even groot. De rug-
zijde is leerachtig en de kop is iets langer 
dan breed. De mannetjes hebben een paar 
spleten in de keel en een externe kwaak-

blaas om geluid te produceren. Vinger I 
is langer dan vinger II en vinger III is bij 
de mannetjes niet gezwollen. De subarti
cular tubercles zijn meestal rond en laag 
en zitten op alle vingertoppen. Ze hebben 
geen accessory palmar of plantar tubercles. 
De thenar tubercle is laag, langwerpig en 
iets kleiner dan de ronde palmar tubercle. 
Ze hebben geen vliezen tussen vingers en 
tenen. De inner en outer metatarsal tuber

Colostethus 
talamancae

Soorten met grote 

gelijkenis:

Colostethus flotator 

Phyllobates lugubris 

Colostethus nubicola.
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cles zijn klein en eivormig. De rugzijde is 
donker bruin. Er loopt een lichte streep 
vanaf de kont tot aan het bovenste ooglid. 
De flanken zijn zwart en aan de buikzijde 
afgezet met een lichte streep welke loopt 
vanaf de achterpoot tot aan de boven-
lip. De buikzijde en de keel zijn bij de 
vrouwtjes en de jonge dieren wit en bij de 
volwassen mannetjes zwart. De bovenkant 
van de dijen is beige met oranje gekleurd.

Larven
De larven zijn met 12 mm in het sta-

dium dat zichtbaar is waar de achterpoten 
komen, klein te noemen. Het lichaam is 
eivormig en de ogen zitten aan de zijkant 
van de kop. De rugzijde is donker bruin en 
de buikzijde iets lichter. De staart is licht 
bruin met donkere pigment vlekken.

Stemgeluid
Deze kikkertjes produceren een varia-

bele serie van “peet-peet-peets” welke 150 
tot 180 milliseconde duren. Ze gaan om-
hoog in toonhoogte, dan volgt een pauze 
waarna de roep weer wordt herhaald (8 
tot 20 keer). De meest dominante frequen-
tie is 3,4 tot 3,5 kHz met een piek van 
4.4 tot 5.0 kHz (Savage, 1968; Edwards, 
1974).

Leefgebied
Natte en vochtige bossen in het laagland 

en marginaal in natte bossen en regen-
woud van het voorgebergte.

Leefwijze
Colostethus talamancae is een vrij 

algemeen voorkomende, op het land 
levende soort. Ze leven tussen de bladlaag 
op de grond en zijn dag actief. Tijdens de 

Colostethus tala-
mancae 

(let op de streep, 
deze begint niet 

in de lies)
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drogere maanden zijn ze te vinden in de 
nabijheid van water stroompjes. De man-
netjes roepen gewoonlijk van onder het 
afgevallen blad in het begin van de morgen 
en aan het eind van de middag. Tijdens be-
wolkte dagen en periodes met regen neemt 
de intensiteit van het roepen toe. Ze eten 
kleine insecten en mieren (Toft, 1981).

Voortplanting
De voortplanting vindt plaats gedurende 

het gehele jaar met een iets actievere peri-
ode in de natte maanden. De eitjes worden 
in de bladlaag gelegd alwaar ze zich tot 
larve ontwikkelen. De mannetjes nemen de 
larven (8 tot 29 stuks) dan mee op de rug 
en brengen ze naar water partijtjes in de 
directe omgeving.

Verspreidingsgebied
Vochtige laaglanden en lagere hellingen 

van het voorgebergte van noordoost en 
zuidwest Costa Rica (2-703 meter) en zuid 
tot westelijk Colombia (2-820 meter).

Eigen waarnemingen
We hebben deze soort veelvuldig 

waargenomen op eigen terrein maar ook 
op terreinen in de buurt van onze Lodge. 
Meestal waren ze te vinden in het bos 
vlakbij het stroompje. Tijdens onze vakan-
tie in augustus 2011 hebben we de dieren 
echter ook verder van het water gezien 
namelijk in het dal waar de teakbomen 
staan. Dit dal grenst direct aan de tuin.

De dieren roepen een hele dag door en 
zijn van enige afstand al te horen. Ze leven 
nauw samen met Colostethus flotator en 
in het begin hadden we enige moeite om 
de dieren te determineren. We hebben van 
beide soorten dieren gezien met larven op 
de rug en aan het aantal larven is ook al 
af te leiden om welke soort het gaat. Bij 
Colostethus talamancae heeft het mannetje 
aanzienlijk meer larven op de rug dan bij 
Colostethus flotator.

Terrarium
De dieren kunnen op dezelfde manier 

gehouden worden als Colostethus flotator.
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Summary

Colostethus in Peninsula Osa, Costa Rica

Colostethus flotator is a tiny frog species having an oblique lateral light 
stripe, originating in the groin that runs partway or all the way to the upper 
eyelid, and a white venter. Adult males have a grey throat. 
Colostethus talamancae has no oblique lateral stripes but a definite pair of 
dorsolateral light stripes. The adult males have a black throat.
Colostethus talamancae (1625 mm) is a little bit bigger than Colostethus 
flotator (1518 mm). They both live in lowland moist and wet forests and 
marginally into premontane wet forest and rainforest belts.
The voice of both species is a variable series of slightly harsh “peetpeet
peets”. They are both diurnal denizen of the forest floor and are active 
throughout the year.

Colostethus 
talamancae (let 

op de streep)
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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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