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Enkele bedenkingen bij de Nederlandse namenlijst van de 
Europese herpetofauna en een reactie op Bauer  

Jeroen Speybroeck 16 
De Nederlandse namenlijst voor de Europese herpetofauna 
levert een zinvolle poging tot consensus en standaardisatie van 
het naamgebruik voor deze groep dieren. De lijst is echter ook 
voer voor discussie, zoals ook Bauer eerder in Lacerta liet zien.

Omslag: 
Lacerta trilineata  

Eén van de reptielensoorten die door Martin Edelman en 
Ronald Frank op Lesbos zijn aangetroffen.

Herpetologische waarnemingen op Lesbos (Griekenland)  

Martin Edelman en Ronald Frank 4 
Een korte beschrijving van waargenomen reptielen, amfibieën, 
schorpioenen, duizendpoten en spinnen tijdens een natuur-
reis van 28 april tot en met 5 mei 2006 op het eiland Lesbos in 
Griekenland.

De Zwarte leguaan, Ctenosaura similis  Jan Tuns 32 
Tijdens een drietal reizen naar Costa Rica is de auteur dusdanig 
in de ban geraakt van de Zwarte leguaan (Ctenosaura similis), en  
hij is dan ook gaan bekijken of het mogelijk was om deze dieren 
thuis te gaan houden. Een portret van het dier en een beschrijv-
ing van zijn verzorging.

Boekbespreking: De Griekse Landschildpad Jaco Bruekers 40 
Een fraai en zeer bruikbaar boek voor de liefhebbers van Testudo 

hermanni, boettgeri en hercegovinensis. Of dat soorten of onder-
soorten zijn zal nog wel even punt van discussie blijven.

I n h o u d s o p g a v e

Jaargang 65, nummer 1: januari-februari 2007

Reptielen van Bali, een aanvulling Jur ter Borg 42 
Een aanvulling op het artikel dat in uitgave 6 van jaargang 63 
van Lacerta is verschenen. 
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Na Kreta is Lesbos het grootste Griekse eiland. 
Het ligt op ongeveer 8 kilometer ten noordwesten 
van de Turkse kust. Het eiland heeft een afmeting 
van ongeveer 70x 45 kilometer en heeft twee vrij 
grote baaien (Kalloni en Geras genaamd) die zijn 
ontstaan als gevolg van vulkanische activiteit.

Het eiland heeft zo’n 80.000 inwoners. Het kent 
geen grote industriele activiteiten. De inkomsten 
zijn voornamelijk afkomstig van visserij, klein-
schalige landbouw, schapen en geiten. Toerisme 
is eveneens een inkomstenbron maar niet groot-
schalig van karakter. Wat betreft de infrastructuur 
zijn de wegen op het eiland hooguit tweebaans en 
soms slecht onderhouden.

Landschap- en klimaatgegevens
Relatief lage bergen vind je in het noordwesten en 
zuidoosten van het eiland. De hoogste top (968 
meter boven zeeniveau) ligt op het zuidoostelijk 
deel van het eiland. Voor het overige is sprake van 
heuvels en laagvlakten. Op sommige delen van 
het eiland is het landschap kaal en geeft het een 
verlaten indruk. Op andere locaties daarentegen is 
sprake van weelderige begroeiing, veelal bestaande 
uit pijnboom- en eikenbossen met struikachtige 
ondergroei. Gesubsidieerd door de EU worden 
op het eiland ook zo’n 11 miljoen olijfbomen in 
stand gehouden.
Het eiland is relatief rijk aan ‘wetlands’, rivieren, 
meertjes en poelen. Met name in het voorjaar is 
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zijn tochten ondernomen over meer dan de helft 
van het eiland.
De bestemmingen zijn vooraf op hoofdlijnen 
bepaald maar waren in principe flexibel invulbaar. 
Vertrek was rond 08.00 uur ’s ochtends, terugkeer 
in het hotel lag veelal rond 19.00/19.30 uur. Het 
betrof dus vrij intensieve zoekdagen. Vrijwel op 
elke plaats die we hebben bezocht zijn meer of 
minder waarnemingen gedaan. Het is niet met 
zekerheid aan te geven waar dat aan lag. Mogelijk 
dat de relatief lage temperatuur en het ontbre-
ken van overvloedige zonneschijn een rol hebben 
gespeeld. Het kan ook zijn dat plaatselijk meer 
dieren voorkomen.

daar water in te vinden. In de periode dat wij op 
het eiland waren was het klimaat gunstig voor 
inventarisatie van reptielen en amfibieën maar 
niet optimaal mooi. Soms was het zwaar bewolkt 
dan weer licht bewolkt, afgewisseld met zon-
neschijn. De temperatuur kwam ’s nachts niet 
boven de 13/14 graden Celsius. Met name tegen 
de avond en ’s nachts kon het stormachtig waaien. 
Overdag werd gemiddeld ongeveer 18 graden 
Celsius gehaald, met incidenteel uitschieters naar 
ruim 20 graden Celsius.   

Waarnemingen
Vanuit Molivos op het noordoostelijk deel van het 
eiland, waar we waren ondergebracht in een hotel, 

Herpetologische waarnemingen op 

(Griekenland)

Een korte beschrijving van waargeno-

men reptielen, amfibieën, schorpioenen, 

duizendpoten en spinnen tijdens een 

natuurreis van 28 april tot en met 5 mei 

2006 op het eiland Lesbos.

Martin Edelman, Mozartstraat 89, 2992 RE Barendrecht 
Ronald Frank, Atalanta 71, 3225 CA Hellevoetsluis 

Foto’s van de auteurs
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De waarnemingen zijn zowel gedaan onder stenen 
als in het open veld. Lacerta trilineata, Dolichophis 
caspius, Platyceps najadum, Ophisops elegans, 
Natrix natrix persa, Natrix tesselata, Malpolon 
monspessulanus, Laudakia stellio, Ophisaurus apo-
dus en Vipera xanthina zijn voornamelijk in het 
open veld aangetroffen.
Onderstaand een korte beschouwing per dag.

Dag1
Op weg van het vliegveld naar het hotel is nabij 
Messa een korte stop gemaakt bij een wetland-
gebied. Ter plaatse zijn een juveniele Dolichophis 
caspius, een Testudo graeca en enkele Ophisops 
elegans aangetroffen. Een valse weduwe (Steatodea 
paykulliana) en enkele Mesobuthus gibbosus zijn 
gevonden onder stenen.
Vervolgens is tijdens een korte verkenningstocht 
nabij de kust (in de richting van Loutra Evthalous) 
een helling onderzocht met lage struikachtige 
begroeiing en veel stenen. Onder de stenen zijn 
vier Typhlops vermicularis gevonden, ongeveer 
vijftien Mesobuthus gibbosus, zo’n tien Scolopendra 
cingulata (duizendpoot) en één Steatodea paykul-
liana.
Aansluitend zijn we doorgereden naar de heuvels 

bij Mavros Lofos. De begroeiing daar bestond 
hoofdzakelijk uit lage stuikjes met daartussen 
open plekken met veel stenen. Op deze plek is één 
Typhlops vermicularis waargenomen evenals zo’n 
dertig Mesobuthus gibbosus.

Dag 2
Dag 2 was grotendeels koel en bewolkt. We maak-
ten een tussenstop bij Skalohori waar een meertje 
langs de weg lag waarin ongeveer vijf exemplaren 
van Mauremys rivulata en groene kikkers zijn 
waargenomen. 
Onderweg naar het versteende woud bij het over-
steken van een brug over de rivier Voulgaris nabij 
Andissa maakten we een tussenstop. Hier zagen we 
circa vijftig zwemmende en op de oever rustende 
exemplaren Mauremys rivulata (beekschildpad). 
Het gebergte van Apolithomeno Dasos, waar het 
versteende woud zich bevindt, was de volgende 
bestemming. Behoudens een dode Ophisaurus apo-
dus op het wegdek en hier en daar een Mesobuthus 
gibbosus en een Scolopendra cingulata onder stenen 
is verder niets waargenomen.
De volgende bestemming was Sigri aan de noord-
westkust van het eiland. Bij nadering van de kust 
trad een weersverbetering in. Nabij Sigri zijn 

Pagina 4/5: Ophisops elegans, berggebied tussen Filia en Skalohori. Boven: Bufo viridis. Noordkant Sigri 29 april 2006 (dag 2).
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Thyphlops vermicularis, Slanke wormslang. Rivier Tsiknias 30 april 2006 (dag 3)

diverse Ophisops elegans, diverse Steatodea paykul-
liana, Mesobuthus gibbosus en Scolopendra cingu-
lata gevonden. Iets ten noorden van Sigri troffen 
we een Bufo viridis in droog zand onder een steen. 
Niet ver van deze locatie lag een heuveltje waar de 
aanwezigheid van Ophisaurus apodus, Ophisops 
elegans, Lacerta trilineata, Typhlops vermicularis, 
Testudo graeca, Dolichophis caspius en Vipera xan-
thina is vastgesteld.

Dag 3
Een moerasgebied ten oosten van Skala Kallonis 
was de eerste bestemming van deze dag. Hier zijn 
diverse Testudo graeca, Bufo viridis, een slangen-
huid en diverse Mauremys rivulata aangetroffen.
De tocht is voortgezet naar de Tsiknias rivier, ten 
noordoosten van Arisvi. Hier zijn veel grote groe-
ne kikkers, Ophisaurus apodus, diverse Typhlops 
vermicularis, Lacerta trilineata en honderden kik-
kervissen geobserveerd.
Deze dag werd besloten met het doorzoeken van 
een olijfboomgaard nabij Messa. Er is een grote, 
bijtgrage Dolichophis caspius gevangen (en vrijge-
laten) en er zijn enkele Ophisops elegans waarge-
nomen.

Dag 4
De Potamia rivier, ten westen van Kerami, was de 
eerste bestemming van dag 4. De oostoever van 
dit riviertje was dicht begroeid. Olijfboomgaarden 
karakteriseerden de westzijde. Op een deel van de 
westoever lag ook een opgeworpen aarden wal 
met daarop aanwezig een struikachtige kruidenbe-
groeiing met veel stenen. Nabij deze aarden wal en 
de Potamia rivier in het algemeen is de aanwezig-
heid van Eryx jaculus (zandboa), Eirenis modes-
tus (maskerdwergslang), Natrix n. persa, Natrix 
tesselata, Typhlops vermicularis, Ophisops elegans, 
Lacerta trilineata, groene kikkers, Hyla arborea, 
diverse Testudo graeca en drie Mauremys rivulata, 
evenals Mesobuthus gibbosus, Scolopendra cingulata 
en Steatodea paykulliana vastgesteld.
De laatste bestemming van die dag was het haven-
tje van Apothikes waar Platyceps najadum, Lacerta 
trilineata, Ophisops elegans en Natrix n. persa aan-
wezig bleken.

Dag 5 
De enige dag die volledig onbewolkt en betrekke-
lijk warm was begon met een tocht naar de bergen 
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Dolichophis caspius, olijfgaard westelijk van driesprong Messa 30 april (dag 3)

Onder: Potamiarivier, 1 mei 2006 (dag 4). Rechterpagina: Lacerta trilineata, inland lake ten westen van Kalloni, 3 mei (dag 6).
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Waargenomen reptielen, amfibieën, schorpioenen, spinnen en duizendpoten

Soort Benaming Locatie

Hagedissen Ophisops elegans , Slangenooghagedis (100+) vrijwel alle locaties

Lacerta trilineata, Reuzensmaragdhagedis (40+) A, E, F, G, H, P

Laudakia stellio, Hardoen (circa 25) F, R

Ophisaurus apodus, Scheltopusik (10) C, D, F, G, H, L

Hemidactylus turcicus, Turkse gekko, Tjitjak (1) I

Ablepharus kitaibelii, Johannisskink, Slangenoogskink (2) H, Q

Schildpadden Testudo graeca, Moorse landschildpad (circa 40) E, F, G, H, J, P

Mauremys rivulata, Balkanbeekschildpad (300+) D, E, F, G, H, J, N, O

Emys orbicularis, Europese moerasschildpad (1) D

Caretta caretta, Onechte karetschildpad (1 dood) L

Slangen Thyphlops vermicularis, Slanke wormslang (50+) C, D, E, F, G, H, K, M

Natrix natrix.persa, Perzische ringslang (4) A, D, E, F, H, P

Natrix tesselata, Dobbelsteenslang (2) A, D, E,

Malpolon monspessulanus, hagedisslang (5) A, D, F

Ereinis modestus, maskerdwergslang (3) D, E, F

Coluber najadum, slanke toornslang (4) A, D, P 

Coluber caspius, Kaspische toornslang (4) B, G, J 

Vipera xanthina, Klein-Aziatische adder (2) D, G

Eryx jaculus, Zandboa (3) E, F

Kikkers en padden Hyla arborea, Boomkikker (10+) C, D, E

Hyla savignyi, Turkse boomkikker? (1) D

Bufo viridis, Groene pad (10) E, G, S

Rana bedriagae (waarschijnlijk), Kleinaziatische kikker (100+) A, C, E ,N, R

Pelobates syricus (larven) H

Schorpioenen Mesobuthus gibbosus (100+) vrijwel alle locaties

Spinnen Steatodea paykulliana, Valse weduwe (circa 10) E, G, J, K, L

Eresus sandaliatus, Lentevuurspin (1) M

Eusparassus walckenaeri, Reuzenkrabspin (1) F

Duizendpoten Scolopendra cingulata (100+) E, G, K, L, R

A Skoutaros, Xyrolimni
B Kalloni
C Arisvi, rivier Tsiknias
D Binnenmeer (Inland Lake), Kalloni
E Kerami, rivier Potamia
F Kalloni, rivier Milopotamos
G Sigri
H Filia Skalahori
I Molivos/Mithimna
J Messa

K Loutra Evthalous
L Apolithomeno Dasos
M Mavros Lofos
N Skalohori
O rivier Voulgaris, nabij Andissa
P Apothikes
Q omgeving Parakila
R Skala Sikamineas
S moerasgebied nabij Skala Kallonis
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Potamiarivier 1 mei 2006 (dag 4). Boven: Natrix natrix persa; onder: Eryx jaculus
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van Xyrolimni, ten noorden van Skoutaros. Natrix 
n. persa, een dode volwassen Malpolon monspes-
sulanus, Platyceps najadum, Mauremys rivulata, 
diverse Lacerta trilineata en Ophisops elegans zijn 
waargenomen.
Vervolgens is het kustgebied nabij Skala Sikamineas 
bezocht: Laudakia stellio, een dode Caretta caretta 
(onechte karetschildpad) aan het strand, diverse 
Ophisops elegans, Lacerta trilineata, groene kik-
kers, Mesobuthus gibbosus, Scolopendra cingulata 
en Steatodea paykulliana bleken ter plaatse aan-
wezig.
De dag is afgesloten met een bezoek aan de bergen 
van Xyro Limni. Slechts Ophisops elegans, Lacerta 
trilineata en Mesobuthus gibbosus zijn waargeno-
men in moeilijk begaanbaar terrein met een ruige 
begroeiing van struiken en bomen.

Dag 6
Deze dag was de Milopotamos rivier ten oosten 
van Kalloni onze bestemming. Behalve de rivier 
onderzochten we ook het naastgelegen kustge-
bied.
We vonden Eryx jaculus, Typhlops vermicula-
ris, Eirenis modestus (juveniel), Laudakia stellio, 
Lacerta trilineata, Mauremys rivulata, Malpolon 
monspessulanus en Testudo graeca.
Vervolgens zijn naar een binnenmeer ten wes-
ten van Kalloni afgereisd. Bij het oostelijk deel 
daarvan zijn honderden Mauremys rivulata, één 
met zekerheid geïdentificeerde Emys orbicularis 
(Europese moerasschildpad), Lacerta trilineata, 
Ophisops elegans, Malpolon monspessulanus, een 
dode Dolichophis caspius, Laudakia stellio, Eirenis 
modestus (met een vaag masker), circa drie schil-



Lacerta 65 nummer 1 • 13

den van Mauremys rivulata op een opgedroogde 
vlakte, Natrix n. persa, Natrix tesselata aangetrof-
fen.
’s Avonds werd, ondanks de stormachtige wind en 
lage temperatuur, door drie deelnemers een muur-
tje geïnspecteerd op een kilometer van het hotel 
waarbij een Hemidactylus turcicus (Turkse gekko) 
is waargenomen.

Dag 7
Gezien de grote hoeveelheid waarnemingen is op 
de laatste vakantiedag opnieuw het binnenmeer 
van dag 6 bezocht. Dit keer hebben we het weste-
lijk deel onderzocht.
We troffen een fors exemplaar van Vipera xanthina 
in een braamstruik, Natrix n. persa en Ophisaurus 
apodus. Voorts zijn Lacerta trilineata en Testudo 

graeca gezien.
Met een bezoek aan het berggebied Filia Skalahori 
sloten we de dag af. Dit bezoek had een speciale 
bedoeling omdat het namelijk de laatste moge-
lijkheid was om de aanwezigheid van Podarcis 
erhardii op Lesbos vast te kunnen stellen. De aan-
wezigheid van laatstgenoemde is niet bevestigd. 
Wel zijn Lacerta trilineata en Ophisops elegans, 
Typhlops vermicularis en larven van Pelobates syri-
acus (Syrische knoflookpad) aangetroffen  evenals 
diverse Testudo graeca, Natrix n. persa, Ophisaurus 
apodus en Ophisops elegans. 
In de tabel op pagina 10 is een en ander nog eens 
samengevat. Onderaan de tabel is de verklaring van 
de door letters gecodeerde locaties weergegeven.

Conclusie
Ondanks het tegenvallende weer is de zoektocht 
op Lesbos succesvol geweest. Er zijn veel soorten 
waargenomen, soms in onvoorstelbare hoeveel-
heden.
De groene kikkers, die we op Lesbos tegengeko-
men zijn, waren zeer gevarieerd in vorm, kleur en 
tekening. Mogelijk zijn ze allemaal van de soort 
Rana bedriagae (Klein-aziatische kikker). Het is 
ook mogelijk dat deze groene kikker behoort tot 
een nog nader te specificeren soort die uitsluitend 
op Lesbos en aangrenzende eilanden voorkomt.
Van Eirenis modestus was opvallend dat juveniele 
exemplaren een volledig masker hebben, maar dat 
naarmate het dier volwassen wordt het masker 
geheel of vrijwel geheel verdwijnt.
Op de laatste dag vonden we in de omgeving van 
het binnenmeer een boomkikker (Hyla arborea) 
die qua tekening en kleur afweek van wat ons over 
deze soort bekend is. Deze boomkikker was bruin 
van kleur met een niet doorlopende streep op de 
zijkant van het lichaam, zoals normaal gesproken 
bij Hyla arborea het geval is. De streep begon bij 
de kop maar liep door tot ongeveer halverwege 
het lichaam. Mogelijk betreft het hier de Turkse 
boomkikker (Hyla savignyi).
Er zijn tijdens de reis ook soorten niet waargeno-
men, namelijk Bufo bufo (Gewone pad), Podarcis 
erhardii (Egeïsche muurhagedis); Podarcis taurica 
(Taurische hagedis); Elaphe situla (luipaardslang) 
en Telescopus fallax (katslang). Van de slangen is 
met zekerheid bekend dat ze op Lesbos voorko-

Laudakia stellio. Kustgebied ten westen van Skala Sikamineas, 

2 mei (dag 5).
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De Scolopendra cingulata die wij vonden waren 
allemaal fors van afmeting. Het ging om exempla-
ren van tussen de 10 en 14 cm.
Wat betreft de waterschildpadden viel de overvloed 
aan Mauremys rivulata op. Tevens is opmerkelijk 
dat in deze overvloed slechts één Emys orbicularis 
met zekerheid kon worden gedetermineerd.

Mauremys rivulata.  Inland lake ten westen van Kalloni, 3 mei (dag 6).

Westelijk van Kalloni, 4 mei 2006 (dag 7)

men. Voor de katslang zaten de omstandigheden ’s 
avonds en ’s nachts niet mee. Met de luipaardslang 
moet je echt geluk hebben. 
Van de niet waargenomen hagedissen bestaat 
geen zekerheid dat ze op Lesbos voorkomen. 
Alle getoonde foto’s hebben betrekking op de 
Slangenooghagedis (Ophisops elegans).
De gewone pad zou kunnen voorkomen. Opvallend 
was wel dat alle padden, die wij vonden de groene 
pad (Bufo viridis) betrof. 
Sommige exemplaren leken 
door modder/grond op hun 
lichaam en de rustige gesteld-
heid erg op een gewone pad.

Wat betreft Mesobuthus gib-
bosus was opvallend dat dit 
dier geen voorkeur heeft voor 
een bepaald biotoop. We heb-
ben hem gevonden in laag-
vlaktes (inclusief wetlands), 
in berggebied en bosachtige 
omgevingen, in alle gevallen 
onder stenen met daaronder 
droog zand en/of droge of 
zeer vochtige klei.
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Summary

Amphibians, reptiles and invertebrates on Lesbos  (Greece), April 28th–May 5th, 2006

The authors joined a herpetological journey to the Greek island of Lesbos close to the Turkish main-
land. The group counted nine members and was travelling by van. The island of Lesbos is about 70 
km long and about 45 km wide and is inhabited by about 80.000 people. The island is more or less 
mountainous (max. 970 m above sealevel). Pine, oak and scrub are common as well as more than 
10 million olivetrees. Tourism, fishing, small scale farming and goat and sheepkeeping are the main 
source of income.
The group visited a large part of the island on which wetlands, small rivers and small pools can 
be found. The searching was rather intensive and took about 10 hours a day. In total 19 species of 
reptiles and 5 species of amphibians are found. The search for invertebrates was limited to scorpi-
ons (only 1 species was found on Lesbos), some spiders (one of them the European ‘redback’) and 
centipedes.
A list of observed species is found on page 10.

Kleinaziatische adder (Vipera xanthina), omgeving inland lake ten westen van Kalloni, 4 mei (dag 7).

Literatuur
Smedt, Johan de, 2001: The vipers of Europe: 283-292;
Nicholas, Arnold & Ovenden, Denys, 2004: field guide of Reptiles & Amphibians (Britain & 

Europe)
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Enkele bedenkingen 
bij de Nederlandse namenlijst van de Europese 

herpetofauna (Strijbosch et al., 2005)
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De Nederlandse namenlijst voor de Europese her-
petofauna (Strijbosch et al., 2005), opgesteld 
door vijf Nederlanders en één Vlaming, levert 
een zinvolle poging tot consensus en standaar-
disatie van het naamgebruik voor deze groep 
dieren. Waardevolle wijzigingen zijn onder meer 
de namen Kaspische toornslang, dikkopschildpad, 
weide adder, Cantabrische adder en ‘Iberische’ in 
plaats van ‘Spaanse’ als adjectief. De wijziging van 
de namen van de groene kikkers is op zijn minst 
een goede poging, maar misschien niet volmaakt. 
Enkele overige wijzigingen ten opzichte van de 
namen uit de Elseviervertaling van Arnold 
(1978), lijken mij minder geschikt.

Enkele overwegingen bij StriJboSCh Et AL. 
(2005)
Eerst even dit. De auteurs nemen de lijst van soor-
ten van Arnold (2002) over. Hoewel ik dit per-
soonlijk betreur, is daar op zich niks op tegen, ware 
het niet dat ze twee recentere soorten wèl toevoe-
gen, Speleomantes strinatii en Lacerta bilineata. In 
Arnolds gids worden deze inderdaad aangehaald 
als soortrangwaardig. Dat geldt echter evengoed 
voor bijvoorbeeld Elaphe sauromates, die niet in 
de lijst werd opgenomen. Dit maakt de toevoeging 
van deze twee soorten enigszins subjectief. 
Algemeen valt het eurocentrische karakter van 
veel namen te betreuren. Soorten die ook buiten 
Europa voorkomen worden verengend aangeduid 
met hun Europese areaal (Balkankamsalamander, 
Balkanbeekschildpad, ...). Uit voorkeur voor korte 
namen verloren soorten een adjectief of voor-
voegsel, dat hen hielp onderscheiden van andere 
(weliswaar niet-Europese) soorten (bv. ribbensa-
lamander, franjeteen, zandboa, bladvingergekko, 
wormslang). Dit gebeurde echter niet consequent, 
want andere behielden zonder aanwijsbare reden 
hun epitheton wel (Europese tjitjak i.p.v. tjitjak, 

Jeroen Speybroeck 
jeroenspeybroeck@hotmail.com 

Foto’s van de auteur

en een reactie op Bauer (2006)

Luipaardslang (Zamenis situla)
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Europese moerasschildpad i.p.v. moerasschildpad, 
maskerdwergslang i.p.v. dwerslang).
Sommige soorten krijgen het adjectief ‘gewoon’ 
(gewone pad, gewone kameleon), terwijl andere 
dat, zonder duidelijke reden, niet krijgen (adder, 
boomkikker, ...).
Het verruimen van de geografische verwijzing 
‘Spaanse’ naar ‘Iberische’ is een verbetering, ook al 
ligt het woord vele leken allicht minder goed in de 
mond en komen sommige soorten ook buiten het 
Iberisch schiereiland voor (Iberische knoflookpad 
bijvoorbeeld — met Italiaanse kamsalamander 
als vergelijkbaar geval). ‘Spaanse muurhagedis’ 
en ‘Spaanse zandloper’ bleven echter, helaas, op 
grond van hun naar Spanje verwijzende weten-
schappelijke naam ongemoeid, wat – ten onrechte 
– lijkt te suggereren dat deze in tegenstelling tot de 
met ‘Iberische’ aangeduide soorten enkel in Spanje 
zouden voorkomen.
De Ligurische grottensalamander komt ook in 
Frankrijk voor, terwijl de Ambrosi’s grottensala-
mander ook in Ligurië voorkomt. Analoog met 
‘Ambrosi’s grottensalamander’, was ‘Strinati’s’ 
misschien beter geweest. Bovendien zou onder 
meer ‘Ambrosius’ wellicht taalkundig correcter 
geweest zijn, aangezien dit de nominatief is van de 

in de wetenschappelijke naam verwerkte genitief 
(ambrosii).
Sommige minder geslaagde oude namen bleven 
ongemoeid. De roodkoptoornslang (Stumpel-
Rienks, 1992) doet haar naam amper eer aan. 
‘Kar pa tenwatersalamander’ was misschien 
geschikter geweest dan ‘Karpatensalamander’ 
(analoog met ‘Alpenwatersalamander’). Al bestaat 
er geen Karpatenlandsalamander waarmee het 
onderscheid gemaakt moet worden, zo wordt 
aangegeven welk type salamander het betreft. De 
Griekse en Moorse landschildpad blijven verwar-
rend benoemd, met betrekking tot hun weten-
schappelijke namen en hadden misschien beter 
een naam in navolging van bijvoorbeeld de Engelse 
namen gekregen.
‘Sopramontegrottensalamander’ was beter geweest 
dan ‘Supramontegrottensalamander’, aangezien 
dat meer overeenstemt met de niet-verlatijnste 
spelling van het bedoelde gebergte.
Aangezien de Iberische vroedmeesterpad ook in 
Andalusië voorkomt, lijkt de (reeds vroeger gelan-
ceerde) naam ‘Betische vroedmeesterpad’ geschik-
ter dan ‘Andalusische vroedmeesterpad’. Analoog 
hieraan komt de groengestipte kikker, naast de 
Iberische groengestipte kikker, ook op het Iberisch 

Peloponnesoshagedis (Podarcis peloponnesiacus)
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schiereiland voor.
Bij Podarcis-soorten zonder duidelijk muurbe-
klimmend bestaan, werd ‘muur’ weggelaten. Zo 
verdwijnt echter ook de aanduiding van verwant-
schap tussen deze soorten. Het ecologisch onder-
scheid tussen bodembewoners en muurklimmers 
is verder voor veel soorten onduidelijk of min-
stens dubbelzinnig. De Peloponnesoshagedis 
en de Tyrrheense muurhagedis hebben beiden 
een bergbewonende streekgenoot. Hoewel deze 
(de Griekse berghagedis) in het geval van de 
eerste weliswaar niet dezelfde plaatsaanduiding 
(Peloponnesos) in haar naam draagt, lijkt het wat 
vreemd de een als een muurhagedis te bestempelen 
en de ander gewoon als ‘hagedis’. Te meer, daar 
namen als bijvoorbeeld ‘Peloponnesoshagedis’ en 
‘Siciliaanse hagedis’, doen vermoeden dat ze de 
enige hagedissensoort in het vernoemde gebied 
zouden zijn.
Meer smaakgebonden kritiek is dat een aantal 
namen wat lang zijn (Zuidwest-Iberische hagedis), 
maar anderzijds zou iets als ‘Iberische groenrug-
muurhagedis’ natuurlijk amper beter zijn. Dan 
toch maar het lelijke ‘Carbonells muurhagedis’? 
‘(Amerikaanse) stierkikker’ leek ook geschikter 
dan ‘brulkikker’, daar het geluid dat het dier pro-

duceert bezwaarlijk brullen genoemd kan worden 
en de naam dan analoog zou zijn aan diens naam 
in zowat alle andere talen.
De veel te lange namen voor de groene kikkers 
werden terecht aangepakt. Er werd geopteerd alle 
soorten onder te brengen in een van drie groepen: 
meerkikkers, poelkikkers of bastaardkikkers. Deze 
indeling heeft zijn verdienste, ook al gaat hiermee 
de aanduiding dat allen verwante groene kikkers 
zijn, verloren. Bovendien kan de term ‘bastaard-
kikker’ nogal negatief klinken in de oren van 
leken, die hierin, gezien de exotenproblematiek 
met bijvoorbeeld de brulkikker, misschien een 
verholen oproep tot uitroeien van het dier zouden 
kunnen zien. De term ‘hybride’ behoort dan weer 
eerder tot het vakjargon.
De namen ‘hazelskink’ versus ‘gestreepte hazel-
skink’ kunnen verwarren. De hazelskink is name-
lijk slechts minder (fijn) gestreept en de gestreepte 
hazelskink kan volstrekt streeploos zijn. De adjec-
tieven ‘Italiaanse’ en ‘Iberische’ leken geschikt als 
eventuele alternatieven.
De kielhagedissen kregen elk een geografische 
referentie. Op zich niks mis mee, maar de naam 
‘blauwkeelkielhagedis’ was goed ingeburgerd 
en lijkt zeker niet minder doordacht gekozen 

Gestreepte hazelskink (Chalcides striatus)
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dan ‘Dalmatische kielhagedis’. Die laatste stemt 
dan weer beter overeen met het Engels. De 
Andalusische kielhagedis komt slechts in een klein 
deel van Andalusië voor, zodat de geografische 
verwijziging slechts deels verhelderend werkt.

Bauer (2006)
Een kritiek op de lijst werd reeds gepubliceerd 
door Bauer (2006). De auteur beperkt zich, 
helaas, tot de reptielen, doet geen formeel voor-
stel tot gebruik van andere namen en laat na een 
volledig overzicht van de soorten te geven. Ikzelf 
wens evenmin andere namen voor te stellen. Het 
lijkt mij immers belangrijker tot standaardisatie te 
komen dan de ideale, mooiste namenlijst samen te 
stellen. Daarom stel ik voor zonder meer de namen 
van Strijbosch et al. (2005) te gebruiken, ook 
al lijkt de keuze van een conservatieve soortenlijst 
een vrij spoedige revisie noodzakelijk te maken. 
Ik ben het dan ook eens met Bauer (2006), dat 
het jammer is dat door aannemen van de lijst van 
Arnold (2002) een reeds gedateerde snapshot 
van taxonomische inzichten werd genomen. Het 
lijkt me echter weinig zinvol, zoals Bauer (2006), 
slechts enkele taxonomische wijzigingen aan te 
stippen en geen totaalbeeld te schetsen. Daarom 
beperk ik mij hier tot de Nederlandse namen en 

verwijs voor een poging tot objectieve update 
van de taxonomie en nomenclatuur graag naar 
Speybroeck & Crochet (ingediend) of de aan 
het eind van dit artikel vermelde weblink. 
Verder gaat Bauer (2006) bij taxonomische stel-
lingnames in de fout. Testudo weissingeri werd 
terecht verworpen als taxon (zelfs als ondersoort) 
door Fritz et al. (2005). Het voorgestelde 
Anguis cephalonicus is fout op twee manieren: 
de juiste naam is Anguis cephallonica. Naast de 
evidente spellingsfout is het ‘woordgeslacht van 
variëteit’ irrelevant, aangezien het genus Anguis 
door Linnaeus (1758) als vrouwelijk werd aan-
geduid. Bauer vermeldt verder dat de geslachts-
naam Coluber niet langer gebruikt kan worden 
voor Europese soorten. Dat klopt (Schätti & 
Utiger, 2001; Nagy et al., 2004) en terwijl 
Hierophis en Dolichophis inderdaad van kracht 
zijn voor een aantal voormalige Coluber-soorten, 
wordt Platyceps echter niet vermeld. Het suggere-
ren de genusnaam Pelias te herwaarderen lijkt niet 
zinvol, aangezien vooralsnog geen enkele publi-
catie deze stellingname hard maakt en het herop-
duiken van deze naam eerder als archaïsch dan als 
pro-actief gezien kan worden. Deze taxonomische 
onvolkomenheden laten een onvolledige en deels 
onjuiste indruk na, die gebrekkig op de weten-

Girondische gladde slang (Coronella girondica)
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schappelijke literatuur gestoeld is. Elke referentie 
om de gemaakte beweringen te staven ontbreekt.
Verder ben ik het oneens met onnodig wijzigen 
van ingeburgerde namen zoals Europese tjitjak, 
hagedisslang, dobbelsteenslang en Girondische 
gladde slang en gaat het hele etymologische ver-
haal omtrent sauromates wel erg ver. Als men 
aldus te werk zou gaan, moet de meerderheid 
van alle Nederlandse flora- en faunanamen her-
zien worden ten gevolge van etymologie van de 
wetenschappelijke naam. Bovendien is de soort 
Elaphe sauromates allesbehalve een typische hage-
dissenpredator. Het vrijwaren en/of gebruiken 
van de naam hagedisslang zou dan ook erg onzin-
nig zijn en kan bezwaarlijk een goed alternatief 
genoemd worden voor oostelijke vierstreepslang. 
Een geschikte naam blijft echter moeilijk te geven 
voor deze soort. Zo leidt een vertaling van de 
Engelse naam tot het weinig specifieke ‘gevlekte 
slang’. In die zin is Bauers poging lovenswaardig. 
Toch zou ikzelf aan de laatste naam de voorkeur 
gegeven hebben, aangezien dit dier ook als adult 
duidelijk door vlekken (en niet door strepen) 
getypeerd wordt.
De naam Europese moerasschildpad lijkt mij 
behoorlijk ingeburgerd en ook scheltopusik zou ik 
ongemoeid laten. De bij de foto’s vermelde maar 
helaas niet in de tekst beargumenteerde naam 
‘karsjthagedis’ lijkt me om vergelijkbare redenen 
geen goed idee. ‘Pootloze skink’ is m.i. inderdaad 
ongelukkig gekozen en wederom eurocentrisch 
van aard, maar het ingeburgerde ‘gevlekte slang-
skink’ geniet mijn voorkeur in plaats van Bauers 
door esthetische motieven ingegeven ‘gespikkelde 
slangskink’. De aangeduide verwarring met het 
hoofdlettergebruik, deels analoog aan het bekende 
‘een Kleine vos is geen kleine Vos’-fenomeen (of 
nog beter: ‘een kleine vos is geen kleine vos’), lijkt 
terecht.

Conclusie en aanvullende lijst
Tenslotte dient benadrukt dat ik, naast persoon-
lijke voorkeuren, voorstander ben van standaardi-
satie. Daarom leg ik mij – na dit schrijven – neer 
bij het werk van Strijbosch et al. (2005) en 
steun ik het aannemen van de door deze auteurs 
voorgestelde namen. Voor de soorten die niet 
behandeld werden door deze auteurs, stel ik graag 
de in de hieronder te vinden lijst vermelde namen 
voor en hiermee wil ik het gladde ijs van de ‘trivi-
aalnomenclatuur’ verlaten.

Voor een wetenschappelijk gestoelde poging tot 
up-to-date taxonomie van Europese herpetofau-
na wordt verwezen naar http://nemys.ugent.be/
euroherp. De recentere wijzigingen zijn vervat in 
onderstaande lijst, die het resultaat is van intensief 
en kritisch opvolgen van de relevante literatuur. In 
tegenstelling tot deze lijst, zal bovenstaande web-
stek dynamisch en met kritische blik toekomstige 
wijzigingen blijven weergeven. Zoals echter reeds 
vermeld, zal in Speybroeck (ingediend) een 
overzicht van de actuele stand van zaken gegeven 
worden.

Enkele kanttekeningen bij de lijst:
•	 Het Europees grondgebied is voor deze lijst 

afgebakend als het Europa van Arnold 
(1978) en is dus kleiner dan geografisch 
Europa, terwijl de gids van Arnold (2002) 
een gebied groter dan geografisch Europa 
beslaat en onder meer de biogeografisch 
afwijkende eilanden van Macaronesië en de 
Aziatische Griekse eilanden includeert.

•	 Een ‘*’ na de Nederlandse naam betekent 
dat deze niet als dusdanig opgenomen is 
in Strijbosch et al. (2005) en ingege-
ven werd door taxonomische veranderingen. 
Alle overige namen werden overgenomen van 
Strijbosch et al. (2005). 

•	 De van een grijze achtergrond voorziene 
taxa hebben min of meer recente wijzigingen 
in taxonomie en/of nomenclatuur onder-
gaan, zoals besproken in Speybroeck & 
Crochet (ingediend).

Dank
Graag wil ik Sergé Bogaerts bedanken voor de 
positieve stimulans en het proeflezen.

Summary

The author discusses a proposal for Dutch 
names for European amphibians and reptiles 
by Strijbosch and others (2005) and a 
reaction to that article by A. Bauer (2006). 
A full updated list of scientific and vernacular 
names as proposed by the author, following 
Strijbosch et alii where possible, is given at the 
end of the article.
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Systematische soortenlijst van de Europese herpetofauna met Nederlandse benaming

Klasse Amphibia (amfibieën)
Orde Caudata (salamanders)
Familie Salamandridae (echte salamanders)

Calotriton arnoldi Carranza & Amat, 2005 – Montsenybeeksalamander *
Calotriton asper (Dugès, 1852) - Pyreneeënbeeksalamander
Chioglossa lusitanica Bocage, 1864 - Goudstreepsalamander
Euproctus montanus (Savi, 1838) – Corsicaanse beeksalamander
Euproctus platycephalus (Gravenhorst, 1829) – Sardijnse beeksalamander
Lissotriton boscai (Lataste, 1879) – Iberische watersalamander
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) - Vinpootsalamander
Lissotriton italicus (Peracca, 1898) – Italiaanse watersalamander
Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880) - Karpatensalamander
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) – kleine watersalamander
Lyciasalamandra helverseni (Pieper, 1963) – Karpathossalamander *
Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768) - Alpenwatersalamander
Pleurodeles waltl Michahelles, 1830 - ribbensalamander
Salamandra atra Laurenti, 1768 - Alpenlandsalamander
Salamandra corsica Savi, 1838 – Corsicaanse vuursalamander
Salamandra lanzai Nascetti, Andreone, Capula & Bullini, 1988 – Lanza’s landsalamander
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - vuursalamander
Salamandrina perspicillata (Savi, 1821) – noordelijke brilsalamander *
Salamandrina terdigitata (Bonnaterre, 1789) – zuidelijke brilsalamander *
Triturus carnifex (Laurenti, 1768) – Italiaanse kamsalamander
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) - kamsalamander
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) - Donaukamsalamander
Triturus karelinii (Strauch, 1870) - Balkankamsalamander
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) - marmersalamander
Triturus pygmaeus (Wolterstorff, 1905) - dwergmarmersalamander

Familie Plethodontidae (longloze salamanders)

Goudstreepsalamander (Chioglossa lusitanica)
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Speleomantes ambrosii (Lanza, 1955) – Ambrosi’s grottensalamander
Speleomantes flavus (Stefani, 1969) – Monte-Albogrottensalamander
Speleomantes genei (Temminck & Schlegel, 1838) – Zuid-Sardijnse grottensalamander
Speleomantes imperialis (Stefani, 1969) – geurende grottensalamander
Speleomantes italicus (Dunn, 1923) – Italiaanse grottensalamander
Speleomantes strinatii (Aellen, 1958) – Ligurische grottensalamander
Speleomantes supramontis (Lanza, Nascetti & Bullini, 1986) - Supramontegrottensalamander

Familie Proteidae (olmen)
Proteus anguinus Laurenti, 1768 - olm

Orde Anura (kikkers en padden)
Familie Pipidae (klauwkikkers en pipa’s)

Xenopus laevis (Daudin, 1802) – Afrikaanse klauwkikker – ingeburgerde exoot
Familie Alytidae (schijftongkikkers en vroedmeesterpadden)
Alytes cisternasii Boscá, 1879 – Iberische vroedmeesterpad
Alytes dickhilleni Arntzen & García-París, 1995 – Andalusische vroedmeesterpad
Alytes muletensis (Sanchíz & Adrover, 1977) - Balearenvroedmeesterpad
Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) - vroedmeesterpad
Discoglossus galganoi Capula, Nascetti, Lanza, Bullini & Crespo, 1985 – Iberische schijftongkikker *
Discoglossus montalentii Lanza, Nascetti, Capula & Bullini, 1984 – Corsicaanse schijftongkikker
Discoglossus pictus Otth, 1837 - schijftongkikker
Discoglossus sardus Tschudi in: Otth, 1837 – Tyrrheense schijftongkikker

Familie Bombinatoridae (vuurbuikpadden)
Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - roodbuikvuurpad
Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) – Italiaanse geelbuikvuurpad *
Bombina variegata (Linnaeus, 1758) - geelbuikvuurpad

Familie Pelobatidae (knoflookpadden)
Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) – Iberische knoflookpad
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) - knoflookpad
Pelobates syriacus Boettger, 1889 – Syrische knoflookpad

Familie Pelodytidae (groengestipte kikkers)
Pelodytes ibericus Sánchez-Herráiz, Barbadillo, Machordom & Sanchiz, 2000 – Iberische groengestipte kikker

Dwergmarmersalamander (Triturus pygmaeus)
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Pelodytes punctatus (Daudin, 1802) – groengestipte kikker
Familie Bufonidae (echte padden)

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) – gewone pad 
Epidalea calamita Laurenti, 1768 - rugstreeppad
Pseudepidalea viridis Laurenti, 1768 – groene pad

Familie Hylidae (boomkikkers)
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) - boomkikker
Hyla intermedia Boulenger, 1882 – Italiaanse boomkikker
Hyla meridionalis Boettger, 1874 – mediterrane boomkikker
Hyla sarda (De Betta, 1853) – Tyrrheense boomkikker

Familie Ranidae (echte kikkers)
Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) – Amerikaanse brulkikker
Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882) – oostelijke meerkikker
Pelophylax cerigensis (Beerli, Hotz, Tunner, Heppich & Uzzell, 1994) - Karpathosmeerkikker
Pelophylax cretensis (Beerli, Hotz, Tunner, Heppich & Uzzell, 1994) – Kretenzische meerkikker
Pelophylax epeiroticus (Schneider, Sofianidou & Kyriakopoulou-Sklavounou, 1984) – Griekse poelkikker
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) - bastaardkikker
Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler & Tunner, 1995) – Grafs bastaardkikker
Pelophylax kurtmuelleri (Gayda, 1940) - Balkanmeerkikker
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) - poelkikker
Pelophylax perezi (Seoane, 1885) – Iberische meerkikker
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - meerkikker
Pelophylax shqipericus (Hotz, Uzzell, Günther, Tunner & Heppich, 1987) – Albanese poelkikker
Rana arvalis Nilsson, 1842 - heikikker
Rana dalmatina Fitzinger in: Bonaparte, 1839 - springkikker
Rana graeca Boulenger, 1891 – Griekse beekkikker
Rana iberica Boulenger, 1879 – Iberische beekkikker
Rana italica Dubois, 1987 – Italiaanse beekkikker
Rana latastei Boulenger, 1879 – Italiaanse springkikker

Iberische vroedmeesterpad (Alytes cisternasii)



Lacerta 65 nummer 1 • 25

Rana pyrenaica Serra-Cobo, 1993 - Pyreneeënbeekkikker
Rana temporaria Linnaeus, 1758 – bruine kikker

Klasse Reptilia (reptielen)
Orde Chelonii (schildpadden)
Familie Cheloniidae (zeeschildpadden)

Caretta caretta (Linnaeus, 1758) - dikkopschildpad
Familie Testudinidae (landschildpadden)

Eurotestudo hermanni (Gmelin, 1789) – Griekse landschildpad

Iberische beekkikker (Rana iberica)

Syrische knoflookpad (Pelobates cultripes)
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Testudo graeca Linnaeus, 1758 – Moorse landschildpad
Testudo marginata Schoepff, 1792 - Klokschildpad

Familie Geoemydidae (waterschildpadden van de Oude Wereld)
Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) – Moorse beekschildpad
Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833) - Balkanbeekschildpad

Familie Emydidae (waterschildpadden van de Nieuwe Wereld)
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) – Europese moerasschildpad
Trachemys scripta (Schoepff, 1792) ssp. scripta - roodwangschildpad – ingeburgerde exoot

Orde Squamata (geschubden)
Onderorde Sauria (hagedissen)
Familie Agamidae (agames)

Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) - hardoen
Familie Chamaeleonidae (kameleons)

Chamaeleo africanus Laurenti, 1768 – Afrikaanse kameleon
Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758) – gewone kameleon

Familie Gekkonidae (gekko’s)
Euleptes europaea (Gené, 1839) - bladvingergekko
Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) – Europese tjitjak
Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) - muurgekko
Mediodactylus kotschyi (Steindachner, 1870) - naaktvingergekko

Familie Lacertidae (echte hagedissen)
Acanthodactylus erythrurus (Schinz, 1833) - franjeteenhagedis
Algyroides fitzingeri (Wiegmann, 1834) – Tyrrheense kielhagedis
Algyroides marchi Valverde, 1958 – Andalusische kielhagedis
Algyroides moreoticus Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833 - Peloponnesoskielhagedis
Algyroides nigropunctatus (Duméril & Bibron, 1839) – Dalmatische kielhagedis
Archaeolacerta bedriagae (Camerano, 1885) – Tyrrheense berghagedis
Dalmatolacerta oxycephala Duméril & Bibron, 1839 - Spitskophagedis 
Darevskia praticola (Eversmann, 1834) - weidehagedis
Dinarolacerta mosorensis Kolombatovic, 1886 - Mosorberghagedis

Gewone kameleon (Chamaeleo chamaeleon)
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Eremias arguta (Pallas, 1773) - steppehagedis
Hellenolacerta graeca Bedriaga, 1886 – Griekse berghagedis
Iberolacerta aranica (Arribas, 1993) - Aranberghagedis
Iberolacerta aurelioi (Arribas, 1994) - Andorraberghagedis
Iberolacerta bonnali (Lantz, 1927) - Pyreneeënberghagedis
Iberolacerta cyreni (Müller & Hellmich, 1937) – Spaanse berghagedis *
Iberolacerta galani Arribas, Carranza & Odierna, 2006 – Leonberghagedis *
Iberolacerta horvathi (Méhely, 1904) – Kroatische berghagedis
Iberolacerta martinezricai (Arribas, 1996) – Peña de Franciaberghagedis *
Iberolacerta monticola (Boulenger, 1905) – Iberische berghagedis
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - zandhagedis
Lacerta bilineata Daudin, 1802 – westelijke smaragdhagedis
Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878 – Iberische smaragdhagedis
Lacerta trilineata Bedriaga, 1886 - reuzensmaragdhagedis
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – oostelijke smaragdhagedis
Ophisops elegans Ménétriés, 1832 - slangenooghagedis
Podarcis bocagei (Seoane, 1884) – Noordwest-Iberische hagedis
Podarcis carbonelli Pérez Mellado, 1981 – Zuidwest-Iberische hagedis
Podarcis erhardii (Bedriaga, 1876) – Egeïsche muurhagedis
Podarcis filfolensis (Bedriaga, 1876) – Maltese muurhagedis
Podarcis gaigeae (Werner, 1930) - Skyroshagedis
Podarcis hispanicus “morphotype 1” – Spaanse muurhagedis (partim)
Podarcis hispanicus “morphotype 2” – Spaanse muurhagedis (partim)
Podarcis hispanicus “morphotype 3” – Spaanse muurhagedis (partim)
Podarcis hispanicus (Steindachner, 1870) s.s. – Spaanse muurhagedis (partim)
Podarcis lilfordi (Günther, 1874) - Balearenhagedis
Podarcis melisellensis (Braun, 1877) - karsthagedis
Podarcis milensis (Bedriaga, 1882) - Miloshagedis
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) - muurhagedis
Podarcis peloponnesiacus (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) - Peloponnesoshagedis

Balearenhagedis (Podarcis lilfordi) - ssp. gigliolii
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Podarcis pityusensis (Boscá, 1883) - Pityusenhagedis
Podarcis raffonei (Mertens, 1952) – Eolische hagedis
Podarcis siculus (Rafinesque, 1810) - ruïnehagedis
Podarcis tauricus (Pallas, 1814) – Taurische hagedis
Podarcis tiliguerta (Gmelin, 1789) – Tyrrheense muurhagedis
Podarcis vaucheri (Boulenger, 1905) – Maghrebijnse muurhagedis *
Podarcis waglerianus Gistel, 1868 – Siciliaanse hagedis
Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758) – Algerijnse zandloper
Psammodromus hispanicus Fitzinger, 1826 – Spaanse zandloper
Scelarcis perspicillata (Duméril & Bibron, 1839) - brilhagedis
Teira dugesii (Milne-Edwards, 1829) - Madeirahagedis – ingeburgerde exoot
Timon lepidus (Daudin, 1802) - parelhagedis
Zootoca vivipara ( Jacquin, 1787) – levendbarende hagedis

Familie Scincidae (skinken)
Ablepharus kitaibelii Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833 - slangenoogskink
Chalcides bedriagai (Boscá, 1880) – Iberische skink
Chalcides chalcides (Linnaeus, 1758) - hazelskink
Chalcides ocellatus (Forskål, 1775) - parelskink
Chalcides striatus (Cuvier, 1829) – gestreepte hazelskink
Ophiomorus punctatissimus (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) – pootloze skink

Familie Anguidae (hazelwormen)
Anguis cephallonica Werner, 1894 - Peloponnesoshazelworm
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - hazelworm
Pseudopus apodus (Pallas, 1775) - scheltopusik

Onderorde Amphisbaenia (wormhagedissen)
Familie Amphisbaenidae (wormhagedissen s.s.)

Blanus cinereus (Vandelli, 1797) – Moorse wormhagedis
Onderorde Serpentes (slangen)
Familie Typhlopidae (wormslangen)

Typhlops vermicularis Merrem, 1820 - wormslang
Familie Boidae (wurgslangen)

Eryx jaculus (Linnaeus, 1758) - zandboa
Familie Colubridae (ringslangachtigen)

Hoefijzerslang (Hemorrhois hippocrepis)
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Coronella austriaca Laurenti, 1768 – gladde slang
Coronella girondica (Daudin, 1803) – Girondische gladde slang
Dolichophis caspius (Gmelin, 1789) – Kaspische toornslang
Eirenis modestus (Martin, 1838) - maskerdwergslang
Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) – (westelijke) vierstreepslang
Elaphe sauromates (Pallas, 1814) – oostelijke vierstreepslang, gevlekte slang *
Hemorrhois algirus ( Jan, 1863) – Algerijnse toornslang
Hemorrhois hippocrepis (Linnaeus, 1758) - hoefijzerslang
Hierophis gemonensis (Laurenti, 1768) - Balkantoornslang
Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) – geelgroene toornslang
Macroprotodon brevis (Günther, 1862) – westelijke mutsslang *
Macroprotodon cucullatus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) – oostelijke mutsslang *
Malpolon insignitus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1827) – oostelijke hagedisslang
Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) – westelijke hagedisslang
Natrix maura (Linnaeus, 1758) - adderringslang
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - ringslang
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) - dobbelsteenslang
Platyceps collaris (Müller, 1878) – roodkoptoornslang
Platyceps najadum (Eichwald, 1831) – slanke toornslang
Rhinechis scalaris (Schinz, 1822) – trapslang
Telescopus fallax (Fleischmann, 1831) - katslang
Zamenis lineatus (Camerano, 1891) – Italiaanse esculaapslang
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) - esculaapslang
Zamenis situla (Linnaeus, 1758) - luipaardslang

Familie Viperidae (adders)
Macrovipera schweizeri (Werner, 1935) - Milosadder
Montivipera xanthina (Gray, 1849) – Kleinaziatische adder
Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) - zandadder
Vipera aspis (Linnaeus, 1758) - aspisadder
Vipera berus (Linnaeus, 1758) - adder
Vipera latastei Boscá, 1878 - wipneusadder
Vipera renardi (Christoph, 1861) - steppeadder
Vipera seoanei Lataste, 1879 – Cantabrische adder
Vipera ursinii (Bonaparte, 1835) – weideadder

Westelijke mutsslang (Macroprotodon brevis)
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Esculaapslang (Zamenis longissimus)

Kleinaziatische adder 

(Montivipera xanthina)

Ringslang (Natrix natrix); ssp. 

astreptophora
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Aspisadder (Vipera aspis); ssp. zinnikeri
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Tijdens een drietal reizen naar Costa Rica 

(2004, 2005 en 2006) ben ik dusdanig in 

de ban geraakt van de Zwarte leguaan 

(Ctenosaura similis), dat ik ben gaan bekij-

ken of het mogelijk was om deze dieren 

thuis te gaan houden. Na enig geschuif 

met bakken en het ontwerpen van een 

nieuwe bak is dit gelukt. Ik zal dit artikel 

beginnen met een beschrijving van deze 

prachtige dieren en zal afsluiten met een 

uiteenzetting hoe deze dieren bij ons thuis 

worden gehouden en verzorgd.

de

Jan Tuns 
Molenlaan 21 

2964 HJ Groot-Ammers 
Foto’s van de auteur 

Dit is een bijdrage van werkgroep Xenopus

Ctenosaura similis Gray 1831
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Waarnemingen
Tijdens onze laatste reis in maart 2006 hebben 
we deze dieren in verschillende gebieden langs de 
Pacifische kust kunnen bewonderen. We hebben 
ze namelijk gezien in het uiterste zuiden op het 
Peninsula Osa, Nationaal Park Corcovado, tot 
in het uiterste noorden op het Peninsula Santa 
Elena, Nationaal Park Santa Rosa. Ook op veel 
plaatsen langs de kust tussen deze twee uitersten 
hebben we vele Zwarte leguanen gezien. Het blij-
ken echte opportunisten te zijn, want waar bijna 
geen reptielen meer te vinden waren liepen de 
Zwarte leguanen in grote aantallen rond. Het ging 
hierbij veelal om droge gebieden, waar het warm 
tot zeer warm was. De drie weken dat we zijn 
geweest (maart 2006) was de temperatuur overdag 
minimaal 32ºC bij een relatieve luchtvochtigheid 
(rlv) van 45-50%. In de nachtelijke uren daalde de 
temperatuur tot 29ºC en steeg de luchtvochtig-
heid tot bijna 90%.

Enkele klimaatgegevens
Hier volgen nog enkele gegevens welke we hebben 
verzameld, maar eerlijkheidshalve dient wel ver-
meld te worden dat we geen geijkte meters hebben 
gebruikt en dat het gaat om verschillende tijdstip-
pen op verschillende dagen.

La Palma (op Peninsula Osa in het zuiden)
12.00 uur: 34ºC en 60% rlv
18.00 uur: 30ºC en 70% rlv
06.30 uur: 26ºC en 90% rlv
Manuel Antonio (aan de Atlantische kust)
06.30 uur: 29ºC en 78% rlv
19.30 uur: 32ºC en 70% rlv
Carara (aan de Atlantische kust)
17.00 uur: 33ºC en 72% rlv
Montezuma (zuidelijkste punt van Peninsula 
Nicoia)
16.00 uur: 32ºC en 62% rlv
Rincon de la Vieja (vlakbij Liberia)
19.00 uur: 32ºC en 58% rlv
17.00 uur: 32ºC en 54% rlv
19.30 uur: 30ºC en 54% rlv
16.00 uur: 38ºC en 42% rlv

Wat ons wel is opgevallen is dat deze dieren zich 
graag ophielden in de nabijheid van toiletten 
en/of douchegelegenheden, waar enig water c.q. 
verkoeling is te vinden. Hier is waarschijnlijk geen 
waardeoordeel aan te hangen, maar in de parken 

met dergelijke voorzieningen waar we zijn geweest, 
waren altijd meerdere exemplaren te vinden.

Speciale kenmerken
De lange cilindrische en stekelige staart is karakte-
ristiek voor deze soort. Jonge dieren kunnen nog 
wel eens worden verward met Ctenosaura quin-
quecarinata of Iguana iguana, maar het verschil in 
de staart (vrij afgeplat aan de voorkant en zonder 
stekels aan de achterkant) maakt herkenning toch 
vrij gemakkelijk. Bij Ctenosaura similis ontbreekt 
het gedeelte met verlengde stekels op de achter-
poten (karakteristiek voor Ctenosaura quinqueca-
rinata) en de grote verdikking onder het oor zoals 
bij Iguana iguana.

beschrijving
Ctenosaura similis is een grote hagedis met een tota-
le lengte van 130 cm en een gewicht van ongeveer 
2 kilogram (volwassen mannetjes). De kop-romp 
lengte is ongeveer 239 tot 489 mm. De vrouwtjes 
zijn een stuk kleiner en hebben een totale lengte 
van 87 cm, waarbij de kop-romp lengte 204 tot 
400 mm bedraagt. De staart neemt 60-67% van 
de totale lengte voor zijn rekening bij volwassen 
dieren en ongeveer 70% bij de jonge dieren. Over 
het midden van de rug loopt bij de volwassen man-
netjes een rij stekels. Over het algemeen zijn zes 
tot achttien femoraal poriën aanwezig. De staart 
is cilindrisch of licht gecomprimeerd en bedekt 
met stekels. De eerste tien kransen zijn van elkaar 
gescheiden door twee rijen schubben welke zowel 
overlangs als overdwars liggen. Volwassen dieren 
zijn geelachtig, grijs of bruin met vier tot zes brede 
dwarsbanden, welke donker van kleur zijn. Ook de 
achterpoten zijn op dezelfde manier gebandeerd 
als het lichaam en vaak zijn er oranje of rode vlek-
ken te zien. De flanken en poten zijn licht en don-
ker gespikkeld. De staart wordt gekenmerkt door 
afwisselend donkere en lichte banden. Bij volwas-
sen mannetjes zijn de kop en het voorste gedeelte 
van het lichaam en de voorpoten zwart. De jonge 
dieren zijn helder groen of licht bruin, met een 
donkere nettekening tijdens het opgroeien. Deze 
groene kleur houden de jonge dieren totdat ze 
ongeveer een jaar zijn en een grootte hebben van 
120 mm (kop-romp lengte). Hierna verschijnt het 
gebandeerde patroon.

Leefgebied
Droog en vochtig bos in de laaglanden met grote 
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open gebieden. Ctenosaura similis wordt tevens 
gevonden in leegstaande huizen en tuinen maar 
ook op begraafplaatsen nabij gecultiveerde velden. 
Ze hebben een voorkeur voor locaties met rotsen, 
gevallen bomen of staande holle stammen, maar 
worden ook op schuttingen gezien. Deze plaatsen 
worden gebruikt om te zonnen en te schuilen. Ze 
komen voor langs de gehele Pacifische kustlijn 
waar zandige stranden voorkomen, maar niet in 
de nabijheid van regenwoud. Het enige gebied in 
het Atlantische laagland waar ze voorkomen ligt 
vrij landinwaarts.

Leefwijze
Het zijn dagactieve hagedissen welke zowel op de 
grond als in bomen leven. Ze komen vaak in grote 
aantallen voor op favoriete plaatsen, waar ze gemak-
kelijk zijn te observeren. Fitch & Henderson 
(1978), Fitch & Hackforth-Jones (1983) 
en Van Devender (1982) hebben veldstudies 
verricht in Costa Rica naar deze dieren. Veel van 
hun resultaten zijn gebruikt in hetgeen hieronder 
staat beschreven. Ctenosaura similis neemt warmte 
op uit de omgeving (zon) en gebruikt daarom de 
meeste tijd om te zonnen. De lichaamstempera-
tuur waarop de dieren zich het beste voelen is 
36-37º C en zoals men mag verwachten komen 

de dieren op regenachtige dagen en ’s nachts niet 
uit hun schuilplaatsen. Ze zijn actief gedurende 
het gehele jaar en spenderen de meeste tijd op de 
grond. De jonge groene dieren slapen hoofdzake-
lijk in lage vegetatie, maar de grotere dieren rusten 
of verstoppen zich in rotsformaties, holle bomen 
of schuttingen en overnachten daar ook. Deze 
hagedissen graven ook hun eigen schuilplaatsen, 
met hun scherpe klauwen, welke kunnen bestaan 
uit gecompliceerde tunnelsystemen (Burger & 
Gochfeld, 1991). Deze typische schuilplaatsen 
hebben slechts één ingang en liggen twee tot 
vier meter onder het maaiveld en zijn één tot 
twee meter lang. In deze schuilplaatsen is precies 
voldoende ruimte voor de dieren om zich om te 
draaien. Plaatsen waar de eitjes worden gelegd zijn 
langer en hebben veel zijtunnels. Een iets hoger 
gelegen plek nabij de schuilplaats wordt gebruikt 
om te zonnen en zich uit te strekken.
Ctenosaura similis is een soort (jong en oud, man 
en vrouw), waarvan de dieren erg territoriaal zijn 
en hun schuilplaatsen ferm verdedigen. Bij de 
mannetjes is dit gedrag sterker aanwezig, maar 
dit is wel afhankelijk van het seizoen. Ondanks 
dit haantjesgedrag komt het voor dat vrij veel 
dieren op een beperkte oppervlakte samen leven. 
Echte vechtpartijen komen zelden voor en meestal 

Biotoop
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beperken ze zich tot het bekende kop knikken. 
Het lichaam wordt zijdelings afgeplat, de kop 
opgetild en de bek wijd open gesperd om de 
indringer af te schrikken. Dit zelfde gedrag wordt 
vertoond als de mannetjes de vrouwtjes het hof 
maken. Het mannetje en vrouwtje kunnen voor 
langere tijd samen een schuilplaats delen maar 
de mannetjes zijn polygaam en op een gegeven 
moment kunnen ze er met een ander vrouwtje 
vandoor gaan. Volwassen dieren foerageren of ver-
wijderen zich zelden ver van hun schuilplaatsen en 
de meeste activiteiten vinden plaats binnen één tot 
tien meter vanaf hun schuilplaatsen. Jonge dieren 
voeden zichzelf hoofdzakelijk met insecten terwijl 
grotere dieren ook veel plantaardig materiaal eten. 
Volwassen dieren zijn hoofdzakelijk omnivoor 
en eten veel plantaardig materiaal in het regen-
seizoen en hoofdzakelijk bloemen (Tabeluia) en 
fruit (Spondias) in het droge seizoen. Dit dieet 
wordt aangevuld met insecten, spinnen, krabben, 
hagedissen en eieren van hagedissen, waaronder 
die van de eigen soort. Ook vogels, kikkers en zelfs 
kleinere soortgenoten staan op het menu.

Voortplanting
Het voortplantingsseizoen begint in december 
of januari en duurt tot februari/maart. De eitjes 
worden meestal in maart gelegd in schuilplaatsen 
op open plekken, waar zonneschijn is. Het komt 
voor dat meerdere vrouwtjes tegelijk de eitjes leg-
gen en er is zelfs waargenomen dat er vrouwtjes bij 
waren van Iguana iguana (Mora, 1989). Elk leg-
sel wordt echter wel in zijn eigen incubatie kamer 
gelegd. Deze ei afzetplaatsen zijn 11-200 cm in 
lengte en voorzien van veel bochten.
De vrouwtjes produceren één legsel per jaar en 
deze kunnen bestaan uit 12 tot 88 eitjes en de 
grootte van het legsel is afhankelijk van de grootte 
van het vrouwtje. De eitjes komen uit tussen april 
en juli, maar de meeste zullen net voor het regen-
seizoen in mei uitkomen. De jonge dieren zijn 48-
58 mm groot als ze uitkomen. Sommige mannetjes 
zijn al met één jaar geslachtsrijp maar gewoonlijk 
is de leeftijd van twee jaar hier maatgevend. De 
jonge dieren zijn zeer verschillend in verhouding 
tot de ouderdieren. Zo zijn ze anders gekleurd, 
meer actief, meer nerveus en veel slanker van 
bouw. Ook de koppen zijn korter en de staarten 
in verhouding langer (ongeveer 2½ keer zo lang 
als het lichaam). In het begin leven ze op de grond 
maar al snel spenderen ze de meeste tijd in lage 

bomen en heesters. De jonge dieren staan op het 
menu bij haviken, basilisken en waarschijnlijk ook 
bij zoogdieren. Ook de slang Trimorphodon bis-
cutatus eet graag jonge dieren, terwijl een andere 
slang (Luocemus bicolor) de eieren van Ctenosaura 
similis eet. De oudere dieren zijn moeilijker te pak-
ken omdat ze bij gevaar snel in de schuilplaatsen 
verdwijnen. Indien ze toch in het gedrang komen 
slaan ze met de gestekelde staart en dit blijkt een 
effectief verdedigingswapen te zijn. Ook kunnen 
ze gemeen bijten. Ctenosaura similis wordt ook 
door de mens gegeten in Mexico en geheel mid-
den Amerika. Hier worden ze samen met Iguana 
iguana met duizenden tegelijk levend aangeboden 
op de markten van de grotere plaatsen (Fitch, 
Henderson & Hillis, 1982).
Het vlees van Ctenosaura similis heeft de voorkeur 
boven dat van Iguana iguana omdat het medici-
nale waarde zou hebben, en dan met name op het 
gebied van de seks. Terwijl het in vroeger dagen 
toch een belangrijke bron van voeding is geweest 
blijkt dat Zwarte leguanen tegenwoordig toch 
niet meer zo intensief worden aangeboden in 
Costa Rica. In tegenstelling tot andere landen in 
Midden Amerika wordt er in Costa Rica ook niet 
commercieel gekweekt met deze dieren. De dieren 
worden over het algemeen gevangen met behulp 
van speciaal daarvoor afgerichte honden.

Verspreidingsgebied
Laagland en gebieden in het laaggebergte van de 
Isthmus of Tehuan-tepec oostwaarts en zuidwaarts 
langs de Pacifische kust tot centraal Costa Rica en 
dan zuidwaarts in de kustgebieden tot centraal 
Panama en aan de Atlantische kust tot oostelijk 
Honduras, met verspreide populaties in Costa 
Rica en centraal Panama, inclusief de kust eilanden 
van Honduras; Isla de Maiz Grande (Nicaragua) 
en Islas San Andrés en Providencia (Colombia). 
In Costa Rica komen ze hoofdzakelijk voor in 
de Pacifische laaglanden maar de mogelijkheid 
bestaat dat ze ook voorkomen in de vallei van de 
Rio Grande de Tarcoles tot het westelijke gedeelte 
van de Meseta Central Occidental. Er is één waar-
neming geweest in het Atlantische laagland (1 tot 
765 meter).

opmerking
Er is geen volledige studie uitgevoerd naar de geo-
grafische verschillen binnen deze soort, alhoewel 
sommige schrijvers de bevindingen van Barbour 
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& Shreve (1934) volgen, waarin 
zij aangeven dat een populatie 
op Isla San Andrés (Colombia) 
een andere kleur heeft. Deze 
visie wordt door Schwartz 
& Henderson (1988) echter 
bestreden. Volgens Köhler & 
Streit (1996) komt deze soort 
voor langs de gehele Atlantische 
kust in Midden Amerika en 
Panama. Sinds aan deze soort 
wordt toegeschreven dat ze 
voorkomt aan zandstranden met 
rotsen langs de Pacifische kust 
van centraal Costa Rica tot aan 
Panama lijkt het logisch dat dit 
ook geldt voor de Caribische 
kust. Door Savage (2002) wordt 
echter aangegeven dat hij slechts 
één aantekening heeft kun-
nen maken van een dier aan de 
Atlantische kust van Costa Rica 
en niet één voor het noordwesten van Panama 
en het oosten van Nicaragua. De dieren in Costa 
Rica komen uit het binnenland in de vallei van 
de Rio Telire, Limon; Suretha op 60 meter. Er 
is geen Ctenosaura similis op een nadere plaats 
gezien aan de Caribische kant. Dit kan impli-
ceren dat Ctenosaura similis niet voorkomt in 
de meeste Atlantische laaglanden van noordoost 
Honduras tot Panama en dat komt misschien 
omdat de stranden weinig tot geen rotsformaties 
hebben. Fitch & Henderson (1978) maken 
wel melding van een dood gereden dier op de 
oude Carretera Interamericana bij Rio Itiquis, in 
de provincie Alajuela (862 meter). Het kan echter 
ook zo zijn dat dit dier elders is  gedood en door 
iemand die terugkwam van de Pacifische kust op 
de weg is gegooid. Het is mogelijk dat Ctenosaura 
similis voorheen of nog steeds voorkomt bij de Rio 
Grande de Tarcoles, en dan wel in de vallei ten 
westen van de Meseta Central Occidental.

het terrarium
Wij zijn inmiddels in het bezit van een koppel 
Ctenosaura similis en deze dieren worden gehuis-
vest in een bak van 200x100x50 cm (lxhxd). Deze 

bak staat op onze zolderverdieping en ik kan het 
volgende melden over de inrichting.
Bovenop de bak ligt een rooster van roestvrij staal 
gaas van 120x50 cm, om te zorgen voor voldoende 
beluchting. Op dit rooster ligt de verlichting, 
welke bestaat uit een halogeenspot van 80 Watt, 
een halogeenspot van 50 Watt en twee gewone tl-
buizen van 36 Watt. Gezien onze waarnemingen 
in de vrije natuur zal één tl-buis vervangen worden 
door een tl-buis welke UV afgeeft.
Door deze verlichting en de omgevingstempera-
tuur op de zolderverdieping is de temperatuur 
in bak tussen de 28ºC en 33ºC als de verlichting 
aan is, en daalt deze tot 22ºC als de verlichting 
uit is. De lampen branden bij ons van 16.00 uur 
tot 04.30 uur, dit is mede gedaan om de tempera-
tuur in de zomermaanden nog enigszins onder 
controle te houden. Als de dagverlichting uit gaat 
wordt er automatisch een nachtlampje van 7 watt 
geactiveerd, zodat het niet helemaal donker is in 
de bak. Dit is ook mede gedaan omdat er nog een 
Bufo marinus in deze bak zit
In het rooster zijn een achttal sproeikoppen gemon-
teerd, waarmee automatisch gesproeid wordt met 
behulp van een digitale schakelklok. De sproei-

Verspreidingsgebied Ctenosaura similis 

(met dank aan GooGle earth 

voor de landkaart)
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installatie wordt om 07.15 uur en 14.30 uur geac-
tiveerd voor de duur van 30 seconden. Hierdoor 
wordt de luchtvochtigheid vlak na het sproeien op 
90% gebracht en deze loopt dan geleidelijk terug 
tot 25%. Dit is nog niet helemaal ideaal, dus ben ik 
nog op zoek naar een manier om de luchtvochtig-
heid gedurende de gehele dag (nacht) iets hoger te 
krijgen. De temperatuur en luchtvochtigheid wor-
den gemeten met een digitale thermo/hygrometer 
welke constant in werking is.

De inrichting
Als bodemsubstraat is gekozen voor fijn maaszand 
gemengd met potgrond, hierdoor wordt het vocht 
iets beter vastgehouden en kunnen de planten 
direct in het bodemsubstraat worden geplant. 
De dikte van de laag bodemsubstraat is ongeveer 
10 cm. maar in één hoek van de bak is deze zeker 
20 cm, om de dieren zodoende de mogelijkheid 
te geven om toch enigszins te graven. Deze laag 
is afgestrooid met een laag eikenblad, zodat de 
leguanen hier lekker in kunnen zoeken naar voed-
seldieren.

De inrichting van de bak bestaat verder uit een 
achterwand geheel beplakt met kurk, een grote 
waterbak, veel grote takken van een moerbei boom, 
een stuk kurk in een hoek waarachter de dieren 
zich kunnen terugtrekken en wat planten zoals 
Dracaena en Sansevieria. Er stonden ook nog wat 
Philodendron in, maar deze waren geen lang leven 
beschoren omdat ze binnen een week bijna hele-
maal waren opgegeten door de leguanen. Het is 
daarom ook een illusie om een bak waarin Zwarte 
leguanen zitten ingericht te krijgen zoals men vaak 
ziet bij pijlgifkikkers, met de mooiste planten. De 
dieren zitten vaak op de takken welke direct onder 
de halogeenspotjes staan, om zich lekker op te 
warmen. De waterbak wordt wekelijks voorzien 
van schoon water of eerder indien nodig.

Verzorging
De dieren krijgen dagelijks groenvoer en fruit of 
iets dergelijks, en gemiddeld vijf keer in de week 
dierlijk voedsel zoals grote krekels, sprinkhanen 
en moriowormen. Dit lijkt misschien veel, maar 
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het zijn nog jonge dieren en er blijft niets over 
van het voedsel dat wordt aangeboden, dus is 
dat voor mij een teken dat ze het nodig hebben. 
Dit voedsel wordt één tot twee keer per week (?) 
bepoederd met Vita-totaal of Carmix, zodat ze 
ook voldoende vitaminen en mineralen binnen 
kunnen krijgen. Ook wordt één keer per week 
extra gesproeid (met de hand), met water waarin 
Multivit en AD3 is opgelost.

tenslotte
Er is helaas nog niets te melden over kweekresul-
taten, omdat we de dieren daarvoor te kort in ons 
bezit hebben en ook omdat de dieren nog te jong 
zijn om al tot voortplanting over te gaan. Indien zich 
kweekresultaten aandienen zal ik daar zeker melding 
van maken.

Summary
Ctenosaura similis Gray 1831, the Black iguana.
During three trips in Costa Rica (2004, 2005 and 2006) the author got fascinated in the natural 
behaviour of Ctenosaura similis.
Ctenosaura similis is a big lizard, with a total length of one meter or more. Big males can reach a 
weight of two kilogram. The snout-vent length is about 240-490 mm. The tail is about 65% of 
the total length. At a body temperature of 37º C these animals thrive.
The ground colour of these animals is yellow, grey or brown, and there are four to six bands on the 
back. The tail is banded too, with alternating light and dark colours. The hind limbs and flanks 
are speckled with light and dark spots.
Ctenosaura similis is found most abundantly along the Pacific coast of Costa Rica. They are active 
during daytime and are living mostly on the ground, but they can be seen in trees too. They prefer 
to live in groups, although males can be very territorial. They feed on insects, other reptiles, leafs 
en flowers. Fruit and little birds are on the menu too.
The females of Ctenosaura similis produce in de period December till March one clutch off eggs. 
This clutch consists of 12-88 eggs. The eggs are laid in the ground and it is possible that several 
females use the same place to lay their eggs. Each female uses another nesting-chamber in the 
shelter. The eggs will hatch in the period between April and July, but most frequently just before 
the onset of the rainy season. The juveniles are 48-58 mm when they hatch. The colour of the 
young animals is green, so they look like juvenile Iguana iguana.
Some males are ready for mating when they reach one year of age, but more commonly when they 
are two years.
The author is keeping a pair of these wonderful animals in an terrarium with dimensions 
200x100x50 cm (lxhxw). The temperatures are kept between 28ºC and 33ºC when the lights are 
on, during the night the temperatures drop to 22ºC. Under the spotlight the temperatures can 
reach up to 45ºC. 
Every day the animals are fed leafs and flowers, and five times a week insects.
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Waarschijnlijk zullen veel liefhebbers van Griekse 
landschildpadden moeite hebben met het ant-
woord op de vraag welk boek de moeite van het 
kopen waard is. In het bijzonder in de Duitse 
taal is het aanbod van boeken over Europese 
landschildpadden de laatste jaren overweldigend 
te noemen. Slechts een aantal van die boeken is 
in het Nederlands vertaald. Eén daarvan is het 
onderwerp van deze bespreking.

Soort of ondersoort?
Direct in het begin, eigenlijk al bij de subtitel van 
dit naslagwerk, legt de auteur een vinger op een 
gevoelige plaats; de nomenclatuur. Heel duidelijk 
verlaat hij de theorie die uitgaat van een onder-
soortverdeling binnen Testudo hermanni. Deze 
stap wordt uitgebreid toegelicht en omkleed met 
verwijzingen naar literatuur op dit gebied.  Dit 
item blijft voor veel liefhebbers en wetenschappers 
een niet onbelangrijk en tegelijkertijd controver-
sieel onderwerp, waar het laatste woord nog niet 
over is gezegd en geschreven.
Deze auteur verwijst consequent naar drie (zelf-
standige) soortaanduidingen:Testudo boettgeri, 
Testudo hercegovinensis en Testudo hermanni. Hij 
plaatst deze Griekse, Dalmatische en Italiaanse 
landschildpad overigens wel, onder de verzamel-
naam ‘Griekse landschildpadden’, binnen één 
“soortengroep Testudo hermanni”. Vetter gaat 
ervan uit dat er in de nabije toekomst nog wel 
meer soorten beschreven zullen worden.
Al bladerend valt op dat aan de vormgeving en 
uitvoering veel aandacht is gegeven. Prachtige 
tekeningen, duidelijke verspreidingskaartjes en 

talrijke (meestal kleuren-)foto’s op hoogwaardig 
papier verlenen deze uitgave een professionele 
indruk. Als coverfoto zou ik een alleen een andere, 
sfeervollere, foto gekozen hebben. Mij viel op dat 
de auteur in staat is geweest een bulk aan totnutoe 
versnipperde informatie over de biologie, ver-
spreiding, ecologie, bedreigingen en bescherming 
bijeen te brengen. Deze thema’s zijn vervat in een 
overzichtelijke, gedetailleerde inhoudsopgave die 
je in staat stelt snel de gewenste informatie op te 
zoeken.
Als (beginnend) liefhebber word je in het inlei-
dende gedeelte soms geconfronteerd met best 
moeilijke, technische en anatomische termen 
(bijvoorbeeld: “alveolaire kam”, “entoplastron”, 
“karyotype”, “metacentrische of submetacentri-
sche chromosomen”). Jammer is dat die termen 
niet altijd worden uitgelegd. Wellicht is bij een 
herdruk het opnemen van een verklarende woor-
denlijst een goede suggestie. In het bijzonder de 
beschrijvingen van het uiterlijk van de schildpad-
den vind ik erg uitgebreid en gedetailleerd.
Een oplettende lezer zal aan de verklarende tekst 
onder de foto op blz, 39 zien dat het om een ver-
taald werk gaat: die toelichting is namelijk nog in 
het Duits!
Bij het lezen van dit boek ben ik zeer veel interes-
sante details tegengekomen. Ik ga ze niet allemaal 
opsommen en beperk me tot enkele voorbeelden.
Informatief voor de liefhebbers vind ik de vele 
foto’s waarmee de drie in dit boek genoemde soor-
ten worden geëtaleerd. Zeker als je probeert ras- of 
vormzuivere kweekgroepen samen te stellen, kan 
dat tot zekere hoogte handig zijn. 

boekbespreking

De Griekse landschildpad

Jaco Bruekers
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Erg praktisch is de tabel met een overzicht van de 
ideale verhouding tussen lengte en gewicht, om 
zo een indicatie te hebben of een schildpad “rijp” 
is om in winterslaap te gaan. In het onderdeel 
“ziektes” wordt stilgestaan bij een veel gehoorde 
kwaal die vooral jonge schildpadden treft. Een 
kwaal die zelfs vaak fataal afloopt, namelijk schild-
verweking. Dat is niet altijd een indicatie voor 
calciumgebrek!
Opvallend is de waarschuwing om Testudo her-
manni en Testudo ibera vooral niet in één verblijf 
te verzorgen omwille van ziektepreventie.
Al lezend word je op allerlei momenten uitgeno-
digd de aangeboden informatie te vertalen naar 
of te vergelijken met de situatie in je eigen kweek-
groep.

Discussie
Naast het twistpunt om de ondersoorten van 
Testudo hermanni als aparte soorten te beschou-
wen, kom ik in het boek nog meer zaken tegen 
waarover de meningen in de “schildpaddenwereld” 
ongetwijfeld verdeeld zullen zijn.Als voorbeeld 
haal ik aan de waarschuwing om geen kalkprepa-
raten over het voer te strooien, omdat de dosering 
niet goed is te bepalen. Ook vindt de auteur het 
overbodig om schildpadden kort voor de winter-
slaap te baden, om zo de darm te ledigen. “In de 
vrije natuur krijgen die dieren ook geen warm bad 
en desondanks treden nauwelijks of geen overwin-
teringsproblemen op”, zo luidt een deel van zijn 
uitleg.

Minpuntjes
Ik ben passages tegengekomen die ik een beetje 
bedenkelijk vond. Hier enkele voorbeelden.
Bij het aspect “kruisingen” wordt op het ene 
moment toegelicht dat hybriden “snel groeien, zeer 
sterk zijn en geschikt voor het houden in terraria” 
terwijl een paar zinnen verder wordt geschreven 
dat kruisingen juist “slechte legsels en zwakkere die-
ren” voortbrengen. Overigens wordt in het boek 
het kruisen van soorten sterk afgeraden.
Als suggestie voor het beplanten van terraria wor-
den onder andere planten uit de Euphorbia-familie 
(wolfsmelken) aangeraden. Daarentegen raadt de 
schrijver het toepassen van giftige planten af. Feit 
is echter dat het witte melksap van Euphorbia’s 
giftig is.
Het opnemen van een zo dynamisch onderwerp 
als “wetgeving” is altijd gevaarlijk. Want er is 

niets zo veranderlijk als wetgeving. In het boek 
staat te lezen dat het Cites-bureau op de hoogte 
gehouden moet worden in geval van overlijden 
van dieren of nakweekresultaten. Dat is niet zo. 
Wel wordt van houders verwacht dat ze een admi-
nistratie bijhouden waarin alle mutaties worden 
opgenomen. In dit kader vind ik het enigszins 
overbodig dat in deze Nederlandse vertaling wordt 
ingegaan op de “fotodocumentatie” en wat daarbij 
komt kijken, aangezien deze wijze van identifice-
ring door de Nederlandse wetgever (nog) wordt 
erkend.
In het hoofdstuk “adressen” worden allerlei belang-
rijke Duitse, Franse, Spaanse en Nederlandse 
instellingen genoemd. Zelfs de stamboekhou-
ders worden aangehaald. Helaas ontbreekt in de 
opsomming een belangrijke landelijke organisatie, 
namelijk: Lacerta! Van de auteur of de vertalers 
mag toch worden verwacht dat ze weten dat 
“Lacerta” nog steeds een van de toonaangevende 
herpetologische verenigingen in Nederland is.

Conclusie
Aan het slot wil ik toch snel overstappen naar een 
meer positief geluid. Want ik vind dat dit naslag-
werk zonder meer onder de categorie “aanraders” 
geschaard kan worden. Diegene die zich met 
herkomst van Testudo boettgeri, Testudo hercego-
vinensis en Testudo hermanni  wil bezighouden 
(beschrijving, bescherming, cultuurgeschiedenis 
en historie), meer over hun leefgebied wil weten 
(biotoopinformatie, klimaat, verspreiding in detail 
en levenswijze) alsook nuttige details over verzor-
ging wil lezen (kweek, broedtemperatuur, andere 
literatuur en internetverwijzingen) kan met dit 
boek prima vooruit. Bij mij staat deze uitgave in 
elk geval vooraan in de boekenkast.

Titel: Griekse Landschildpad, Dalmatische en 
Italiaanse landschildpad
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Naar aanleiding van het recente verschijnen van 
McKay (2006), wil ik hierbij enkele opmerkingen 
maken over en aanvullingen geven op een vorig 
artikel van mijn hand, waarin ook reptielen van 
Bali worden beschreven (ter Borg, 2005).
Door mij is geconcludeerd dat de jonge skinken 
die in Amed (Oost Bali) werden gezien moge-
lijk Emoia caeruleocauda betroffen. McKay 
wijst ondubbelzinnig uit, dat het hier gaat om 
Cryptoblepharus renschi. Niet alleen de tekening, 
maar ook de vindplaats is hetzelfde.
Mabuya multifasciata balinensis wordt door 
McKay Eutropis multifasciata balinensis genoemd. 
Eigenlijk niet verrassend dat een zo wijd verspreid 
genus als Mabuya wordt opgedeeld in meerdere 
genera.
Bij Lake Tamblingan beschreef ik de waarneming 
van Bronchocela cristatella.  McKay spreekt alleen 
over Bronchocela jubata op Bali. De door mij 
veronderstelde vondst van Ramphotyphlops bra-
minus in Sanur, lijkt zekerder te worden. McKay 
beschrijft deze soort in de kustgebieden van Bali. 
Hij beschrijft echter niet Hemidactylus garnotii, 
die ik in Sanur meen te hebben gezien.
Tenslotte beschrijft McKay alleen Acrochordus 
granulatus in de zee rond Bali, A. javanicus noemt 
hij niet.
Het is in ieder geval prettig dat er nu een overzicht 
is van de reptielen en amfibieën op Bali, waarbij 

blijkt dat er op dat eiland veel meer soorten voor-
komen dan dat ik tot nu toe heb gezien.
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Summary
Reptiles of Bali, a supplement
Some notes are given on an earlier article concer-
ning reptiles on Bali (ter Borg, 2005), due to the 
publication of McKay (2006). A skink considered 
to be Emoia caeruleocauda (Amed) is for certain 
Cryptoblepharus renschi. Mabuya multifasciata balinen-
sis should be named Eutropis multifasciata balinensis. 
Bronchocela cristatella (Lake Tamblingan) was probably 
Bronchocela jubata.
The suggested observation of Ramphotyphlops brami-
nus in Sanur is more certain now.
McKay (2006) doesn’t describe Hemidactylus garnotii 
and Acrochordus javanicus.

J. ter Borg 
Nieuwemeerdijk 253 - 1171 NP Badhoevedorp

Reptielen van Bali, een aanvulling

Niet Emoia caeruleocauda, maar Cryptoblepharus renschi
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en tekeningen kunnen ook als origineel worden ingestuurd en door de redactie worden ingescand. Originelen 
worden door de redactie met grote zorg behandeld en zo snel mogelijk teruggestuurd. Nummer de originelen 
duidelijk en verwijs naar deze nummers bij de bijschriften.

Stijl en indeling
Raadpleeg voor stijl en indeling recente afleveringen van Lacerta en de uitgebreide ‘Aanwijzingen voor auteurs’ 
op de website. Deze aanwijzingen zijn ook gepubliceerd bij de index van jaargang 61 (vraag ze zo nodig op 
bij de redactie).  Geef het artikel een korte, zo mogelijk pakkende titel en een ondertitel en laat hierop een 
korte introductie van circa vijftig woorden volgen. Verdeel de hoofdtekst in een aantal logische hoofdstuk
ken met zo kort mogelijke kopjes. De eerste alinea (die direct op de inleiding volgt) krijgt geen kopje. Geen 
voetnoten gebruiken. Het artikel bij voorkeur beëindigen met een Engelse samenvatting of een Nederlandse 
samenvatting, die door de redactie in het Engels wordt vertaald, alsmede een alfabetische literatuurlijst met 
alle geraadpleegde en in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven.

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

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

Bij boeken met  
per hoofdstuk 
verschillende auteurs:

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

Neem in twijfelgevallen of bij vragen contact op met de redactie voor afspraken over de aanlevering.

Beknopte aanwijzingen voor auteurs




