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Omslag: 
Terrapene ornata luteola  
Zie het artikel ‘Waarnemingen aan enkele reptielen nabij Albuquerque, 
New Mexico, USA’ vanaf pagina 132.

De Pachydactylus-groep (Gekkonidae) 
Een Afrikaanse radiatie Jacques Bastinck 120

In de afgelopen decennia is er op taxonomisch gebied wel een en ander 
te doen geweest rondom de Pachydactylus-groep. In dit artikel een over-
zicht en enkele (voorlopige) conclusies.

Waarnemingen aan enkele reptielen nabij Albuquerque, New 
Mexico, USA Jaco Bruekers 132

Impressie van een tocht naar New Mexico, met speciale aandacht voor 
de speciale vegetatie en enkele soorten reptielen in het woestijngebied 
bij Laguna, Albuquerque en Belen.

Waarnemingen aan de Aardschildpad 
Rhinoclemmys annulata W.H. Ferwerda 145

De auteur trof twee exemplaren van deze schildpadsoort aan in National 
Parc Utria (Chocó), gedurende hevige regenval. De dieren waren niet 
bang en helemaal niet agressief, vertrouwend op hun camouflage.

Herpetofauna van Kreta Gerrit J. Krips  148
De auteur bezocht Kreta in 1997 en in 2007, beide keren in de periode 
april-mei. De observaties aan de herpetofauna worden vergeleken met 
de gegevens van Strijbosch, die het eiland in mei 1982 heeft bezocht.

Dwergkrokodillen (Osteolaemus tetraspis) 
Verzorging en kweek Eddy Even  156

Notities over de huisvesting, verzorging en kweek van de kleinste 
soort uit de familie Cordylidae. In 2006, 2007 en 2008 heeft de auteur 
na kweek van deze dieren gerealiseerd. De nakweek van 2008 wordt in 
het artikel nog niet vermeld, maar in augustus 2008 zijn er uit 22 eieren 
tien jongen gekropen.

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

Jaargang 66, nummer 4: juli-augustus 2008
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De gekkofauna van zuidelijk Afrika wordt qua aantal genera en zeker 
qua aantal soorten gedomineerd door de dikteengekko’s (genus 
Pachydactylus) en hun naaste verwanten. De herpetoloog Russell 
was begin jaren zeventig van de vorige eeuw de eerste die bin-
nen de familie der gekko’s de Pachydactylus-groep als een eenheid 
omschreef. Hij deed dit op basis van zijn diepgaand onderzoek naar 
de inwendige en uitwendige structuur van de handjes en voetjes bij 
gekko’s. 

De Pachydactylus-groep 
(Gekkonidae)

Een Afrikaanse radiatie

Jacques Bastinck 
Maarschalkborch 4 
3992 CN Houten

Foto boven: 
Pachydactylus tigrinus
Volgende pagina:
Pas uit het ei geko-
men Pachydactylus 
rugosus
Foto’s: Paul Ritchie
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Russell (1972) constateerde dat een aantal 
Afrikaanse gekkogenera wordt gekenmerkt door 
een opmerkelijke eigenschap van het skelet van de 
hand en de voet. Deze gekko’s blijken namelijk in 
de eerste vinger van de hand en in de eerste teen 
van de voet één vinger-/teenkootje meer te hebben 
dan bij gekko’s — en hagedissen in het algemeen 
— gebruikelijk is. In plaats van twee kootjes of 
falanxen (om de technische term te gebruiken), 
hebben de gekko’s van de Pachydactylus-groep er 
in de eerste vinger/teen drie. Binnen de familie 
van de gekko’s is deze configuratie, die kan 
worden omschreven als ‘hyper-
falangie’, vrijwel 
uniek. Überhaupt 
is hyperfalangie 
bij hagedisachti-
gen een zeer zeld-
zaam verschijnsel.

Russell trof de zojuist omschreven hyperfalan-
gie aan bij d e volgende genera: Pachydactylus 
(de dikteengekko’s), Chondrodactylus, Colopus, 
Geckonia (de helmkopgekko), Kaokogecko, 
Palmatogecko, Rhoptropus en Tarentola (de muur-
gekko’s ). Hij gaf aan deze groep de informele 
benaming ‘Pachydactylus-groep’. Informeel, omdat 
naar zijn mening uit verder onderzoek zou moeten 
blijken of de eenduidigheid van de groep kon wor-
den bevestigd. Dertig jaar gekko-onderzoek ver-
der kan inderdaad geconcludeerd worden dat de 
Pachydactylus-groep nog steeds staat als een huis 
(zie bijvoorbeeld Kluge & Nussbaum, 1995). 

Verdere karakterisering van de 
Pachydactylus-groep
Om hoeveel verschillende soorten gaat het in de 
Pachydactylus-groep? Het aantal soorten per genus 
loopt sterk uiteen: van één tot ongeveer vijftig. 
De volgende genera tellen ieder slechts één soort 
(monotypische genera): Chondrodactylus, Colopus, 
Geckonia, Kaokogecko en Palmatogecko. Het genus 
Tarentola, de muurgekko’s, omvat ongeveer twin-
tig soorten, waaronder de bekende T. maurita
nica uit Zuid-Europa, de enige Europese soort van 
de Pachydactylus-groep. Tot Rhoptropus behoren 
zes soorten. Het grootste genus uit de groep, 
Pachydactylus, de dikteengekko’s, telt ongeveer vijf-
tig soorten. Met uitzondering van de muurgekko’s 

en de helmkopgekko is de Pachydactylus-groep in 
haar verspreiding beperkt tot zuidelijk Afrika.

Een uitwendig kenmerk dat bijna alle soorten van 
de Pachydactylus-groep kenmerkt, is het volledig 
ontbreken van de zogenaamde preanale poriën. 
De aan- of afwezigheid van preanale poriën is 
nogal kriskras verdeeld over de genera van de 
Gekkonidae, maar binnen de Pachydactylus-groep 
is de afwezigheid ervan wel een constante factor 

te noemen. Slechts twee soorten van het 
genus Pachydactylus zijn in het 

bezit van preanale poriën.

Een verder 
o p v a l l e n d 
v e r  s c h i j n s e l 
binnen de 
Pachydactylus-

groep is de nei-
ging binnen verschillende 

genera tot vergaande reductie van de hechtschijfjes 
onder de vingers en tenen. Deze reductie is des te 
opmerkelijker omdat binnen de Gekkonidae vele 
genera bij uitstek worden gekarakteriseerd door 
de aanwezigheid van hechtschijfjes. Het was de 
voornoemde onderzoeker Russell die op basis van 
zijn zeer gedetailleerde studie van gekkohandjes en 
gekkovoetjes als eerste tot het inzicht kwam dat bin-
nen de Pachydactylus-groep bepaalde soorten meer 
of minder sterk verlies van hechtschijfjes vertonen. 
Hij constateerde dit bij de monotypische genera 
Colopus, Geckonia en Kaokogecko, en bij een aantal 
soorten van de dikteengekko’s (Pachydactylus).

Russell kwam zelfs tot de conclusie dat er twee 
soorten zijn waarbij de aanvankelijk aanwezige 
hechtschijfjes in de loop van de evolutie totaal 
zijn verdwenen! Volgens hem zijn de soorten 
Chondrodactylus angulifer en Palmatogecko ran
gei secundair hechtschijfloos; ‘secundair’ omdat 
hechtschijfjes bij deze twee genera ooit aanwezig 
waren, maar in de loop van de ontwikkeling verlo-
ren zijn gegaan. Russell kwam tot deze conclusie 
op basis van de details van de botjes en spiertjes 
in de handjes en voetjes van deze gekko’s. Hun 
inwendige hand- en voetstructuur heeft namelijk 
alle kenmerken van gekko’s die wél hechtschijfjes 
hebben. 
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Voor alle duidelijkheid: uitwendig is er bij deze 
twee soorten geen spoor meer te vinden van hecht-
schijfjes. Logisch dus, dat men er aanvankelijk 
van uitging dat Chondrodactylus en Palmatogecko 
primair hechtschijfloos waren, dat wil zeggen, dat 
zij nooit hechtschijfjes hadden gehad (primair 
hechtschijfloos komt bij tamelijk veel gekko’s 
voor). Zoals gezegd, het gedetailleerde anatomisch 
onderzoek van Russell wierp een ander licht op 
de zaak. De juistheid van Russell’s conclusies over 
de secundaire afwezigheid van hechtschijfjes bij 
Chondrodactylus en Palmatogecko is in de litera-
tuur nooit ter discussie gesteld. Russell zelf heeft 
zijn visie over deze materie helder uiteengezet en 
fraai geïllustreerd in een essay uit 1976 (Russell, 
1976).
 Zoals gezegd, de Pachydactylus-groep heeft als 
eenheid de tand des tijds doorstaan en wordt nog 
steeds erkend als een samenhangende groep genera 
en soorten. Echter, de afgelopen jaren zijn de 
inzichten over de verwantschapsrelaties tussen de 
verschillende genera van de groep wel veranderd. 
Hier zullen we nu nader op ingaan.

De genera Kaokogecko en Palmatogecko
Palmatogecko rangei is beschreven door de Zweed 
Andersson in 1908. De soort komt voor in de 
Namib-woestijn in Zuidwest-Afrika. Merkwaardig 
genoeg is Kaokogecko vanzyli pas zestig jaar later 
ontdekt (Steyn & Haacke, 1966). Merkwaardig, 
omdat ook deze soort leeft in de Namib-woestijn, 
vaak in holen die slechts op enkele meters afstand 
liggen van de holen van Palmatogecko!
Beide soorten zijn tamelijk bizar ogende gekko’s. 
Dit komt onder andere door de scherp afgetekende 
spierwitte buikzijde, maar vooral door de aanwe-
zigheid van sterk ontwikkelde vliezen tussen de 
vingers en tenen. Bij Palmatogecko zijn de vliezen 
duidelijk sterker ontwikkeld dan bij Kaokogecko. 
Deze vliezen bewijzen goede diensten bij het gra-
ven van holen in het woestijnzand, en niet zozeer, 
zoals men misschien zou verwachten, bij het lopen 
over het rulle woestijnzand. Dit laatste wordt bij 
deze soorten vergemakkelijkt door de stekelige 
onderkant van de handjes en voetjes (‘stekelzolen’; 
de stekeltjes zijn uiteraard klein). 
Zoals reeds in het voorgaande vermeld, is 
Palmatogecko secundair hechtschijfloos. Bij 

Pachydactylus capensis. Foto: Paul Ritchie
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Kaokogecko zijn wel hechtschijfjes aanwezig onder 
de vingers en tenen, echter dusdanig bescheiden 
vergeleken met de standaardsituatie binnen de 
Pachydactylus-groep, dat Kaokogecko moet worden 
beschouwd als een lijn gekenmerkt door tamelijk 
vergaande reductie van de hechtschijfjes. 
Op de keper beschouwd zijn P. rangei en K. vanzyli 
twee soorten die tamelijk veel op elkaar lijken en 
een aantal opmerkelijke kenmerken met elkaar 
delen. Qua structuur van voetjes en handjes is P. 
rangei eigenlijk niet meer dan de ‘uiterste doorvoe-
ring’ van een trend die al bij K. vanzyli is ingezet, 
namelijk enerzijds reductie (en vervolgens verlies) 
van hechtschijfjes, en anderzijds ontwikkeling van 
‘stekelzolen’ en vliezen tussen de vingers en tenen. 

Reden voor de herpetologen Kluge en Nussbaum 
om, in een breed opgezet artikel over de verwant-
schapsrelaties tussen Afrikaanse gekko’s, te conclu-
deren dat deze twee soorten beter kunnen worden 
samengevoegd in één genus (Kluge & Nussbaum, 
1995). Aangezien de naam Palmatogecko eer-
der in de literatuur is gepubliceerd dan de naam 
Kaokogecko, komt volgens de regels van de zoölo-

gische nomenclatuur de laatste naam te vervallen. 
Kluge en Nussbaum stellen voor om te spreken 
van het genus Palmatogecko, met twee soorten: P. 
rangei en P. vanzyli. 

De genera Geckonia en Tarentola
Eigenlijk hetzelfde als bij de voorgaande twee gene-
ra. Russell (1972) suggereerde al dat Geckonia 
chazaliae, de helmkopgekko van Noord-Afrika, 
een wat extreem uitgevoerde muurgekko is met   — 
alweer — reductie van de hechtschijfjes vergeleken 
met de overige soorten muurgekko’s. Een apart 
kenmerk van de helmkopgekko is (de naam zegt 
het al) een meer dan gemiddelde verbening van 
de schedel.
Toen de onderzoeker Carranza en enkele van 
zijn collega’s een moderne cladistische verwant-
schapsanalyse op Geckonia en Tarentola loslieten 
(Carranza et al., 2002), kon eigenlijk niemand 
verbaasd zijn toen bleek dat de helmkopgekko 
ergens midden in de verwantschapsboom zijn 
plaats vond, ‘ingenesteld’ zoals dat heet tussen de 
soorten van het genus Tarentola. Carranza en zijn 
groep trokken de onvermijdelijke conclusie: het 

Pachydactylus rugosus. Foto: Paul Ritchie
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Voorgaande pagina’s: Chondrodactylus angulifer. Foto: Brigitte Luis
Boven: Net uitgekomen Pachydactylus rugosus. Foto: Paul Ritchie
Onder: Pachydactylus tigrinus. Foto: Paul Ritchie
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genus Geckonia zou moeten worden opgenomen in 
het genus Tarentola, omdat dit beter de onderlinge 
relaties weergeeft dan het apart onderscheiden van 
een eigen genus voor deze ene soort. G. chazaliae 
heet dus sindsdien Tarentola chazaliae. 

De geografische verspreiding van de muurgekko’s 
wijkt merkwaardig af van die van de rest van de 
Pachydactylus-groep. In zuidelijk Afrika komen 
de muurgekko’s niet voor, terwijl dit juist het 
‘centrum van verspreiding’ van de overige genera 
van de Pachydactylus-groep is. De muurgekko’s 
zijn te vinden in de noordelijke helft van Afrika, in 
Zuid-Europa, op de Canarische en Kaapverdische 
Eilanden, en op Cuba en de Bahama’s. In deze 
gebieden komen alle overige genera van de 
Pachydactylus-groep nu weer helemaal niet voor. 
Voornoemde Carranza en medewerkers gaan in 
een apart artikel in op de vraag hoe de verspreiding 
van de muurgekko’s in de loop der tijden tot stand 
zou hebben kunnen gekomen (Carranza et al., 
2000).

Pogingen meer greep te krijgen op het 
genus Pachydactylus
Verreweg de meeste soorten van de Pachydactylus-
groep behoren tot het genus Pachydactylus; dit 
genus telt ongeveer vijftig soorten. De afgelopen 
tien jaar zijn meer dan tien (!) nieuwe Pachy dac
ty lus-soorten beschreven en het eind lijkt nog niet 
in zicht. De dikteengekko’s lopen qua grootte en 
voorkomen sterk uiteen en variëren van grote, 
‘grofgebouwde’ soorten zoals P. bibronii en P. tetensis 
(totale lengte tot 18 cm), tot kleine, uitgesproken 
‘delicate’ soorten als P. geitje en P. punctatus (totale 
lengte 7 cm). Het verspreidingsgebied van de 
dik teen gekko’s is groter dan dat van de andere 
Zuidafrikaanse genera van de Pachydactylus-groep 
bij elkaar en overlapt de gehele verspreiding van de 
overige Zuidafrikaanse genera.

Hoewel het de herpetologen inmiddels wel gelukt 
is om binnen de dikteengekko’s enkele soorten-
groepen af te bakenen, was er tot voor kort geen 
goed zicht op de verwantschapsrelaties tussen 
Pachydactylus en een drietal andere genera uit 
de Pachydactylus-groep, namelijk Chondrodactylus, 
Colopus en Palmatogecko. Hierin is duidelijk veran-
dering gekomen door het onderzoek van Bauer 

en Lamb (Bauer & Lamb, 2005). Bauer en Lamb 
zijn twee Amerikaanse onderzoekers die zich al 
gedurende een reeks van jaren bezighouden met de 
verwantschapsrelaties binnen Pachydactylus. Vele 
van de recent nieuw ontdekte soorten zijn door 
hen beschreven. 
Bauer en Lamb baseerden hun onderzoek niet 
alleen op de reeds goed bekende morfologische 
en anatomische kenmerken, maar vooral op een 
analyse van nucleaire genen (in de celkern) en 
mitochondriale genen (in het mitochondrion) van 
de genoemde vier genera. Uit de resultaten van 
deze moleculair-genetische studie trokken Bauer 
en Lamb een viertal taxonomische conclusies. 
Deze zullen we hier nu behandelen.

Conclusie 1: Een oude naam in ere hersteld: 
genus Elasmodactylus
De soorten Pachydactylus tetensis en P. tuberculo
sus vormen ten opzichte van alle andere soorten 
van Pachydactylus een eigen, goed definieerbaar 
groepje. Volgens Bauer en Lamb dienen deze twee 
soorten daarom in een eigen genus te worden 
geplaatst. Naspeuring in de “vuilnisbak van vroe-
ger weggegooide namen die op zich nog steeds 
bruikbaar zijn” leerde dat voor deze twee soorten 
de oude genusnaam Elasmodactylus beschikbaar is. 
Het genus Elasmodactylus telt dus twee soorten: E. 
tetensis en E. tuberculosus.
Er is één eenvoudig waar te nemen kenmerk aan de 
hand waarvan het genus Elasmodactylus binnen de 
Pachydactylus-groep gemakkelijk kan worden her-
kend: E. tetensis en E. tuberculosus hebben preanale 
poriën. Zoals in het voorgaande reeds vermeld, 
worden alle andere soorten van de Pachydactylus-
groep gekenmerkt door de totale afwezigheid van 
preanale poriën.

Conclusie 2: Genus Chondrodactylus uitge-
breid
De resultaten van Bauer en Lamb geven aan dat 
drie soorten van Pachydactylus meer verwantschap 
vertonen met Chondrodactylus angulifer dan met 
de overige soorten van Pachydactylus. Het gaat 
om de volgende soorten: P. bibronii, P. fitzsimonsi 
en P. turneri. Bauer en Lamb stellen voor om 
deze drie soorten te verwijderen uit Pachydactylus 
en toe te voegen aan het genus Chondrodactylus. 
Chondrodactylus, sinds zijn oprichting in 1870 een 
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   Chondrodactylus angulifer. Foto’s:   Paul Ritchie;  Brigitte Luis
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monotypisch genus, telt sinds kort dus vier soor-
ten.

Conclusie 3: Genus Colopus uitgebreid
Nog een monotypisch genus moet er aan geloven. 
Het genus Colopus werd beschreven in 1869 en telt 
sinds die tijd alleen de soort C. wahlbergi. De resulta-
ten van Bauer en Lamb geven aan dat Pachydactylus 
kochi meer verwantschap vertoont met Colopus dan 
met de overige soorten van Pachydactylus. Bauer 
en Lamb stellen voor om P. kochi te verwijderen 
uit Pachydactylus en toe te voegen aan het genus 
Colopus. Colopus telt sinds kort dus twee soorten: 
C. kochi en C. wahlbergi.

Conclusie 4: Genus Palmatogecko opgenomen 
in Pachydactylus
Totaal verrassend kwam uit het onderzoek van 
Bauer en Lamb naar voren dat de twee soorten 
van Palmatogecko op moleculair-genetische gron-
den moeten worden toegerekend aan het genus 
Pachydactylus. Zoals Geckonia chazaliae ‘ingenes-
teld’ bleek tussen de soorten van Tarentola (zie 
bovenstaand), zo blijken de twee soorten van 
Palmatogecko ‘ingenesteld’ te staan tussen de soor-
ten van Pachydactylus.

Op moleculair-genetische gronden is de con-
clusie onvermijdelijk: we moeten spreken van 
Pachydactylus rangei en Pachydactylus vanzyli, en het 
genus Palmatogecko moet worden opgeheven. Dat 
dit een beslissing is die zelfs bij de oorspronke-
lijke onderzoekers enige weerstand oproept, moge 
blijken uit het feit dat Bauer en Lamb in een nog 
recenter artikel over de Pachydactylus-groep toch 
nog spreken van het genus Palmatogecko, alhoewel 
de ‘innesteling’ binnen het genus Pachydactylus 
gehandhaafd blijft (Lamb & Bauer, 2006).
Toekomstig onderzoek zal duidelijk moeten 
maken of het ‘restgenus’ Pachydactylus (inclusief 
Palmatogecko) niet beter kan worden opgesplitst in 
een aantal verschillende genera, om zo de verwant-
schapsverhoudingen binnen dit soortenrijke genus 
beter tot uitdrukking te brengen.

Taxonomische situatie stabiel: het genus 
Rhoptropus
In Zuidwest-Afrika leven de zes soorten van het 
genus Rhoptropus. Twee eigenschappen van deze 
dieren zijn opmerkelijk. Allereerst zijn het dagac-
tieve dieren, wat bij gekko’s een zeldzaamheid is; 
vrijwel alle gekko’s zijn nacht- en schemerdieren. 
In de tweede plaats vertonen ze een morfologische 

Jong van Tarentola chazaliae. Foto Paul Ritchie
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eigenaardigheid: aan hand en voet is de derde 
vinger/teen de langste, terwijl bij hagedissen in 
het algemeen geldt dat de vierde vinger/teen de 
langste is. De taxonomie van dit genus heeft de 
afgelopen dertig jaar geen belangrijke veranderin-
gen ondergaan.

Jong van Tarentola chazaliae. Foto Paul Ritchie

Eindoverzicht van de genera van de Pachydactylus-groep

Chondrodactylus: 
4 soorten, inclusief 3 soorten die voorheen tot Pachydactylus behoorden.

Colopus: 
2 soorten, inclusief 1 soort die voorheen tot Pachydactylus behoorde.

Elasmodactylus: 
heropgericht genus, 2 soorten die voorheen tot Pachydactylus behoorden.

Pachydactylus: 
53 soorten, inclusief de vroegere monotypische genera Kaokogecko en Palmatogecko.

Rhoptropus: 
6 soorten.

Tarentola: 
22 soorten, inclusief het vroegere monotypische genus Geckonia.

Tot slot: 
enkele plezierige literatuurverwijzingen
De oorspronkelijke beschrijving van Kaokogecko 
vanzyli (thans Pachydactylus vanzyli) door Steyn 
en Haacke in 1966 is een aanrader. Het is een 
uitgebreid artikel met verschillende fraaie afbeel-



Lacerta 66 (2008) nummer 4 •  131

dingen van zowel de Namib-woestijn als het nieuw 
ontdekte gekkootje. In de loop van de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw deed de Zuidafrikaanse her-
petoloog Haacke vijf uitgebreide verhandelingen 
over de gravende gekko’s van Zuid-Afrika het licht 
zien. Deel 2 gaat over Kaokogecko en Palmatogecko 
(thans beide onderdeel van Pachydactylus), met 
vele mooie anatomische afbeeldingen van de hand-
jes en voetjes. Deel 5 geeft een overzicht van de 
verwantschapsrelaties tussen de Zuidafrikaanse 
gravende gekko’s. Ook het artikel van Lamb & 
Bauer (2006) is verhelderend geïllustreerd. De 
bekende veldgids van Branch (1998) geeft vele 
kleurenfoto’s van soorten uit de Pachydactylus-
groep. Hetzelfde geldt voor het gekko-handboek 
van Henkel en Schmidt (2003).

Summary
This paper presents an overview of the taxonomic 
changes at genus level within the Pachydactylus 
group of geckos, a grouping originally consisting 
of eight different genera. Since the 1970s, on the 
basis of new findings and insights, three monotypic 
genera have been subsumed within other genera, 
two monotypic genera have had species added 
(making them no longer monotypic), and one 
genus has been resurrected from synonymy. Each of 
the genera concerned is discussed in the paper.

Dankwoord
Een speciaal woord van dank aan Paul Ritchie, 
voor het ter beschikking stellen van een groot aantal 
foto’s. Website: www.thelizardwizard.co.uk
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Waarnemingen aan enkele reptielen
nabij Albuquerque, 

New Mexico, USA



Met het oog op een training en cursus 
was ik eind augustus 2007 gedurende 
één week in Albuquerque. Tijdens deze 

cursusweek heb ik ook de kans gehad enkele uren 
in enkele woestijngebieden rondom die stad en in 
de regio door te brengen. Naast de bijzondere flora 
wist ik dat de streek ook interessante herpetofauna 
herbergt. Vooraf had ik mezelf een aantal doelen 
gesteld, namelijk: het vinden van padhagedissen, 
ratelslangen en schildpadden. Ondanks de beperk-
te tijd die mij ter beschikking stond, is het gelukt 
om twee van de drie doelstellingen te realiseren. In 
dit artikel wordt nader op die waarnemingen inge-
gaan en passeren ook andere meldingen de revue. 

New Mexico ligt in het zuiden van de Verenigde 
Staten grenzend aan de staten Arizona, Colorado, 
Texas en een klein stukje van Oklahoma. In dit 
merendeel woestijnachtige gebied valt de helft van 
de jaarlijkse neerslag tussen de maanden juli en 

september in de vorm van soms hevige onweers-
buien. In de winter wordt het landschap rond-
om Albuquerque soms zelfs bedekt met een laag 
sneeuw en dalen de temperaturen tot onder het 
vriespunt. In de tabel op pagina 124 is voor de 
beeldvorming een overzicht van de gemiddelde 
temperatuur en neerslag per maand weergegeven.
Mijn waarnemingen stammen uit de omgeving 
van Laguna (60 km ten oosten van Albuquerque), 
het buitengebied ten westen van Albuquerque 
(“Embudo-trail” ) en in een woestijngebied een 
paar kilometer buiten de stad Belen (55 km ten 
zuiden van Albuquerque — zie titelfoto).

Waarnemingen nabij Laguna
Het zanderige woestijnmilieu  wordt in deze streek 
gedomineerd door lage kruidachtige planten zoals 
Artemesia filifolia, grassen (o.a. Festuca spec.), Yucca 
glauca en cactussen (Cylindropuntia imbricata, 
Opuntia polyacantha, Opuntia erinacea en Opuntia 

 Biotoop ten westen van Albuquerque. 
 Zijvlekkenleguaan, nabij Laguna (Uta stansburiana).  Renhagedis (Aspidoscelis neomexicana) juveniel.
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clavata). Dit terrein kon ik gedurende drie uren 
verkennen. Tijdens mijn verblijf (26 augustus) 
was het onbewolkt en warm. Om 13.25 uur kon ik 
in de schaduw van een plant en in de volle zon de 
volgende metingen aflezen: 36,8°C in de schaduw 
en 53,7 °C in de zon.
Al wandelend door het gebied bleek dat het zijvlek-
kenleguaantje (Uta stansburiana) hier een zeer alge-
mene soort was. Een groot aantal daarvan betrof 
juvenielen van rond de 5,5 cm. De hagedissen 
vluchtten zodra ze verstoord werden steeds enkele 
meters vooruit, van struik tot struik, en waren niet 
makkelijk met de hand te vangen. De geslachten 

waren op het eerste oog niet vast te stellen, omdat 
alle exemplaren grauw/bruin waren. Een paar keer 
kon ik deze hagedissen vangen en aan de hand van 
de femoraalporiën het geslacht bepalen. De man-
netjes hadden grotere poriën. In de paartijd zijn 
de mannetjes overigens wel goed herkenbaar aan 
de blauw en groen/gele kleurschakeringen. Heel 
kenmerkend voor de soort is de zwarte vlek achter 
de voorpoten.
In het bijzonder rondom een in aanbouw zijn de 
woning kon ik enkele schichtige renhagedissen zien 
lopen. Deze jonge, prachtig gestreepte Aspidoscelis 
neomexicana (syn.: Cnemidophorus neomexicanus) 

Tarantula (Aphonopelma chalcodes)

Maand Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

gemid. hoogste temp. °C 9 13 17 22 27 32 33 32 28 22 14 9

gemid. laagste temp. °C -4 -2 1 5 10 15 18 17 13 7 0 -4

gemid. neerslag (mm) 12.4 11.2 15.5 12.7 15.2 16.5 32.3 43.9 27.2 25.4 15.7 12.4

Gemiddelde temperaturen in Albuquerque (Bron: Wikipedia) 
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hadden ook blauw gekleurde staarten. Vreemd 
genoeg kon ik geen volwassen renhagedissen vin-
den. 
Een andere bijzondere vondst in deze zanderige 
streek was een grote, bruine vogelspin die later 
werd geïdentificeerd als Aphonopelma chalcodes. 
Deze indrukkende verschijning stelde zich weer-
baar op door hoog op de poten te staan, waardoor 
de grote zwarte kaken goed zichtbaar waren. 
Bij de aansluiting van de buitenkraan nabij de 
woning had overigens een zwarte weduwe 
(Latrodectus mactans) haar intrek genomen. Deze 
spin had ik eerder midden in Albuquerque op een 
braakliggend terrein onder een steen gevonden. 
Naar verluidt is deze spin in New Mexico geen 
zeldzame verschijning. 

Waarnemingen rond Albuquerque 
Via internet had ik thuis al een route uitgeko-
zen die er in mijn ogen veelbelovend uitzag. De 
“Embudo-Trail” begint net buiten de bebouwde 
kom. De overgang van woonwijk naar natuur is 
daar vrij abrupt. De bodem had een duidelijk 
andere samenstelling en bestond uit een gravel-
achtige structuur. Richting de heuvels bevonden 
zich grote basaltblokken. De begroeiing was een 
combinatie van grassen, struiken en lage boompjes 
(Artemesia spec.; Juniperus monosperma, etc.). Als 
meest opvallende planten mogen de cactussen en 
yucca’s apart genoemd worden. Ik trof een grote 
verscheidenheid aan soorten aan. Sommige kon 
ik goed herkennen, zoals Opuntia phaeacantha var. 
discata, O. phaecantha var. major, O. polyacantha var. 
hysticina, Cylindropuntia imbricata en Echinocereus 
fendleri. Van de yucca-achtigen zag ik Yucca glauca, 
Y. baccata en Nolina microcarpa, dat ook wel “bear 
grass” wordt genoemd. Het totaal beeld verleende 
deze streek een typische “desert look”. 

Sceloporus graciosus en de mijt (Eutrombicula alfreddugesi)
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Aangezien ik daar rond 17.30 uur werd afgezet 
had ik ongeveer 2,5 uur de tijd om in dit voor mij 
uitdagend stukje natuur rond te kijken. In deze tijd 
van het jaar is het in deze contreien namelijk om 
20.00 uur al donker!
Het aantal herpetologische waarnemingen dat ik 
kon doen was beperkt, maar achteraf wel spectacu-
lair. Aangezien ik herhaaldelijk op grote bewoonde 
mierennesten stuitte, hoopte ik er de korthoorn 
padhagedis (Phrynosoma douglassi) aan te treffen. 
Ondanks intensief zoeken, bleken deze hagedissen 
onvindbaar. Wel vond ik weer verschillende zijvlek-
kenleguaantjes en rond 18.45 uur één haagleguaan 
(Sceloporus graciosus) die op een grote rots in de 
zon zat. Van dichtbij ontdekte ik op deze hagedis 
uitwendige parasieten. De rood/oranje gekleurde 
mijten bevonden zich in huidplooien boven de 
voorpoten. Onder enkele iets uitstaande schub-
ben op het lichaam en de staart kon ik deze mijt 
eveneens vaststellen. Voor zover ik dat heb kunnen 
nagaan behoren deze mijt tot de soort Eutrombicula 

alfreddugesi (Upton, 1999/2005).
Nadat ik deze hagedis uitvoerig gefotografeerd had, 
zette ik enkele stappen achteruit, keek naar rechts 
en zag op twee meter afstand een opgerolde slang 
liggen. Aan de tekening en vooral aan de zwarte 
en witte banden aan het staarteinde herkende ik 
de soort direct: Crotalus atrox! Ook wel bekend 
als de rode westelijke ratelslang. Deze toch wel 
forse ratelslang was in het geheel niet agressief en 
ratelde bij deze eerste ontmoeting niet direct. Deze 
gifslang was puntgaaf en zag er goed gevoed uit. Ik 
trof op het lijf geen uitwendige parasieten aan. Een 
volstrekt onverwachte en prachtige ervaring om 
een Crotalus atrox in zijn natuurlijke omgeving te 
vinden! Vooral het ratelen is een geluid dat ik niet 
snel zal vergeten.

Waarnemingen nabij Belen
Het gebied ten zuiden van Belen kan ik het beste 
omschrijven als een zandwoestijn waar de lage 
begroeiing van Artemesia filifolia duidelijk domi-

  Crotalus atrox
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neerde. Verder vond ik er: Yucca glauca, Opuntia 
erinacea en Opuntia cymochila maar duidelijk min-
der algemeen. Opvallend was dat op de zandweg 
hier en daar grote waterplassen waren ontstaan; 
restanten van de zomerse onweersbuien. Dit gaf 
mij hoop om die vrijdagochtend toch nog reptielen 
te vinden. Wat mij verder opviel was het grote aan-
tal sprinkhanen. De soort had lichtblauwe achter-
poten. De determinatie leverde ook een soortnaam 
op. Het betrof hier Melanoplus bowditchi die zich 
eigenlijk alleen in en om de Artemesia-struiken 
op hield. Soms zaten ze met tientallen tegelijk dicht 
tegen de stam van de struiken. Als ze gestoord 
werden, vluchtten ze weg door enkele meters te 
vliegen.
Rich Perrigo vertelde dat hij in deze omgeving 
wel eens doosschildpadden en haakneusslangen 
(Het e rodon nasicus) had gezien. Terwijl ik over de 
woestijn tuurde dacht ik bij mezelf dat het toch 
een gelukstreffer zou zijn om in deze uitgestrekte, 
op het oog monotone, wildernis dergelijke dieren 

te vinden. Desondanks trok ik erop uit. 
Het eerste uur was niet echt spectaculair voor wat 
betreft interessante waarnemingen. Ik zag weer 
regel matig Uta stansburiana. Op een gegeven ogen-
blik  besloot ik één zo´n bruine hagedis toch eens 
nader te bekijken. Dat dier vertoonde namelijk een 
afwijkende tekening. Het bleek niet om een Uta te 
gaan, hoewel de bouw van het diertje daar sterk aan 
deed denken. Gelet op de zwarte tekening achter 
de voorpoten, kwam ik tot de conclusie dat het hier 
een jonge traliestaartleguaan betrof (Callisaurus 
draconoides).
Kort daarna beleefde ik de verrassing van de dag. 
Op een open plek stuitte ik op een woestijn-doos-
schildpad (Terrapene ornata luteola). Voor mij was 
het een bijzondere belevenis om deze prachtige 
soort in zijn natuurlijke omgeving aan te treffen. 
Zo te zien was de schildpad aan de wandel en 
mogelijk op zoek naar voedsel. Toen ik hem oppak-
te, trok het dier zich volledig in zijn schild terug. 
De voor- en achterpoten en staart waren volledig 

Traliestaartleguaan (Callisaurus draconoides)
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afgeschermd door middel van de voor de soort 
kenmerkende scharnierende plastrondelen. 
De carapax had een prachtige chocoladebruine 
ondergrond met gele streeptekening. De grote 
schubben op bovenzijde van de kop waren enigs-
zins groenachtig van kleur. Onderweg naar de 
par keerplaats van de truck vond ik zelfs nog een 
tweede exemplaar. Beide dieren werden uitgebreid 
bekeken en gefotografeerd. Ze hadden beide mooi 
getekende plastrons; een gele basistint met bruine 
lijnen en vlekken. Deze plastrontekening staat 
in contrast tot de beschrijving die Pritchard 
(1979) geeft. Hij schrijft (pag. 171) dat het ken-
merkende onderscheid tussen Terrapene o. ornata 
en T. o. luteola wordt gevormd door “het ontbreken 
van tekening op het plastron” (bij T. o. luteola). “Het 
plastron is weliswaar zwaar gepigmenteerd, maar de 
strepen ontbreken.” Mijn waarneming bevestigt die 
omschrijving van Pritchard echter niet. 
Aardig om te melden is dat één van doosschild-
padden zich weerbaar opstelde en in mijn vinger 

beet! Hiervan kon ik snel nog een foto maken. 
Doorgaans stellen  doosschildpadden zich defen-
sief op en trekken zich geheel in hun schild terug 
zodra ze zich bedreigd voelen. 
Ik heb ook op het potentiële voedselaanbod voor 
deze ze dieren gelet. Bekend is dat Terrapene ornata 
er een opportunistische levenswijze op nahoudt en 
niet kieskeurig is wat voedselkeuze betreft. Naast 
plantaardige voeding (grassen, cactussen (vruch-
ten van Opuntia)) staat ook dierlijk voedsel op 
het menu (duizendpoten, kevers en sprinkhanen) 
(Redder et. al; 2006; Nietzke, 1980; Pritchard 
(1979). Naast de sprinkhaan Melanoplus bowditchi 
vond ik onder dor hout enkele grote duizendpoten 
(Scolopendra polymorpha). In hoeverre Terrapene in 
staat is om dit soort prooidieren te vangen, is voor 
mij niet duidelijk geworden.
In deze woestijn zag ik verder nog enkele jonge lui-
paardhagedissen (Gambelia wislizenii). Deze hage-
dissen waren perfect gecamoufleerd en vielen pas 
op als ze wegrenden. Het vreemde was dat ik alleen 

Luipaardhagedis (Gambelia wislizenii)
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jonge dieren heb gezien. Verder waren in deze woes-
tijn ook weer diverse renhagedissen (Aspidoscelis 
neomexicana) te zien. Ook hier ging het weer om  
juvenielen.

Complete lijst van waargenomen soorten rondom Laguna [1], Albuquerque [2] en Belen [3]:

Hagedissen: 
Uta stansburiana•	  [1,2,3]
Aspidoscelis neomexicana (•	 syn.: 
Cnemidophorus neomexicanus) [1,3]
Callisaurus draconoides•	  [3]
Sceloporus graciosus•	  [2]
Gambelia wislizenii•	  [3] 

Slangen:
Crotalus atrox •	 [2]

Schildpadden:
Terrapene ornata luteola•	  [3]

mannetje #1, 12 cm lang en 9,1 cm breed, 1. 

lichte beschadiging op rugschild 

mannetje #2, 10,8 cm en 8,6 cm breed2. 

Insecten:
Sagomantis californica•	  [3]
Melanoplus bowditchi•	  [3}

Spinnen:
Aphonopelma chalcodes•	  [1]
Latrodectus mactans •	 [1,2]

Duizendpoten:
Scolopendra polymorpha •	 [3]

 Terrapene ornata luteola, man
 Terrapene ornata luteola, duidelijk getekende plas-
trons

Literatuur/bronnen:
Benson, L.,1982.The cacti of the United States and Canada, Stanford Univ. Press, Stanford, USA.
Degehardt, W. G., C.W.Painter and A. H. Price, 1996. Amphibians and Reptiles of New Mexico, 

University of New Mexico Press, Albuquerque, USA.
Kästle, W., 1972. Hagedissen in het terrarium, Thieme, Zutphen.
Nietzke, G., 1980. Die Terrarientiere, Band 1,  Eugen Ulmer GmbH &Co, Stuttgart.
Pritchard, P., 1979. Encyclopedia of Turtles. T.F.H. Publications, Inc. Ltd, Neptune, U.S.A.
Redder, Allan J.,  A.J., C. Kenneth Dodd, Jr., Ph.D.,Douglas Keinath, Dave Mcdonald, Takeshi 

Ise, 2006, Ornate Box Turtle (Terrapene ornata ornata): A Technical Conservation Assessment; Society of 
Conservation Biology. http://www.fs.fed.us/r2/projects/scp/assessments/ornateboxturtle.pdf.

Richman, D.B., D.C. Lightfoot, C.A. Sutherland and D.J. Ferguson, 1993. A manual of the grasshop-
pers of New Mexico, Orthoptera: acrididae and Romaleidae; New Mexico State University Cooperatieve 
Extension Service, Las Cruces, New Mexico. http://www.sdvc.uwyo.edu/grasshopper/ghnmtoc.htm.

Upton, Steve. J., 1999-2005. Animal and human parasite images; index of supplemental visual material. 
http://www.ksu.edu/parasitology.

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Albuquerque,_New_Mexico#Climate.

Dankwoord 
I wish to thank Rich Perrigo for escorting me 
to the various desert sites and for sharing his 
knowledge about reptiles in New Mexico.  Ron 
van de Vlies dank ik voor zijn bemiddelingen in 
Albuquerque. 
Dit project en artikel zijn mede tot stand 
gekomen door een financiële bijdrage via 
de Stimuleringsregeling van de Nederlandse 
Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde 
“Lacerta”.



144 • Lacerta 66 (2008) nummer 4

Terrapene ornata lute-
ola biedt weerstand Summary

The author gives an impression of a trip to New Mexico at the end of August. 
The article focuses on special vegetation (mainly Opuntia-cacti) and several 
herpetological species in the desert areas near Laguna, Albuquerque and 
Belen. Information on habitats is given for five lizard species (Uta stansburi-
ana, Aspidoscelis neomexicana (syn.: Cnemidophorus neomexicanus), Callisaurus 
draconoides, Sceloporus graciosus and Gambelia wislizenii), one species of rat-
tle snake (Crotalus atrox),  box turtle (Terrapene ornata luteola) and tarantula 
(Aphonopelma chalcodes). 
The most impressive experience was the capture of the rattle snake. In addition 
the author highlights the unexpected defensive behaviour of one of the box box 
turtles. This turtle bit the author in his finger!
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Waarnemingen aan 
de Aardschildpad 

Rhinoclemmys annulata

W.H. Ferwerda 
Thorbeckelaan 11 
1412 BL Naarden

Tijdens een enorme regenbui in het regen-
woud van het Nationaal Park Utria (Chocó) 
zag ik voor het eerst de Aardschildpad in 

 augustus 1993. Een exemplaar zat midden op het 
modderige pad op de doorweekte bosbodem. Het 
kleine dier deed geen enkele moeite om te vluch-
ten, maar bleef met ingetrokken kop en poten rustig 
vertrouwen op zijn camouflage.
Zo’n honderd meter verder vond ik er weer een, 
nog geen 9 cm groot. Ook dit dier was de rust zelve, 
zelfs nadat ik hem oppakte probeerde het zich niet 
aan mijn greep te ontworstelen. Toen ik de twee 
dieren weer op de grond zette, echter, stoven ze 
het bos in en verdwenen snel tussen de kruidlaag. 
Rhinoclemmys annulata  is een actief, bruinkleurig 
‘land’schildpadje, dat woonachtig is op de vochtige 
bodem van het tropisch regenwoud van de Chocó.

Uiterlijk
R. annulata  is een kleine schildpad, met een schild-
lengte van maximaal 20 cm. De Aardschildpad 
heeft een bruinzwartkleurig rugschild, met een 
opvallende, lichter gekleurde lengtekiel. Het buik-
pantser is zwartachtig met een smalle gele buiten-
rand, die soms door wat donkere vlekken wordt 
onderbroken. Dit is tevens de kleur van de brug 
tussen rug- en buikpantser. De kop en hals hebben 
een tekening van rode en gele lijnen en punten op 
een bruine ondergrond. De poten en staart zijn 

bruin/zwart met roodgele strepen en vlekken. De 
kleur en tekening van deze schildpad staat volledig 
in dienst van ‘het niet opvallen’. Van boven afgezien 
lijkt het rugschild op een dood blad, hetgeen de 
lengtekiel op het rugschild ook accentueert, een 
mooie vorm van ‘cryptic coloration’ ofwel camou-
flage. De dieren die ik zag waren qua kleur en teke-
ning zeer gevarieerd, hetgeen wordt bevestigd door 
Medem (1956). De mannetjes zijn wat kleiner dan 
de vrouwtjes en hebben zoals bij de meeste schild-
padden een dikkere staartwortel.

Verspreiding
Het genus Rhinoclemmys  (Aardschildpadden), dat 
vroeger werd ingedeeld bij de genera Geoemyda en 
Callopsis, kent negen soorten, met een gezamenlijk 
verspreidingsgebied dat loopt van zuidelijk Mexico 
tot diep in Brazilië. De meeste soorten komen 
voor in Colombia. Rhinoclemmys annulata is de 
kleinste en leeft van de Caribische kust van Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, Panamá, de Chocó 
van Colombia tot in de kuststreek van Ecuador 
(Pritchard, 1979). Het is een typisch regen-
wouddier dat tot zelfs tot in iets koelere tropische 
bergwouden op 1500 m hoogte is waargenomen 
(Ernst, 1983).



Biotoop
Aardschildpadden hebben een terrestrische of 
semi-terrestrische levenswijze. R. annulata  is 
geheel terrestrisch. Het dier leeft op de bodem 
van het regenwoud tussen de bladeren en stron-
ken en laat zich relatief weinig zien in direct zon-
licht. In de Chocó bleek deze soort niet zeldzaam, 
hetgeen door de oorspronkelijke bewoners, de 
Embéra-indianen,  werd bevestigd. Hoewel vocht 
een noodzaak is voor deze schildpad, vermijden 
ze beekjes. Op de bodem van het bos benadert de 
luchtvochtigheid dan ook de 100 %. Pritchard 
(1979) vermeldt dat de dieren ook in regenpoeltjes 
worden aangetroffen, hetgeen overeen komt met 
mijn waarnemingen.

Levenswijze
R. annulata  is een planteneter, die leeft van 
varens, kruidachtigen, zaden en vruchten. Volgens 
Mittelmeier (1971) ligt de activiteitspiek in 
de ochtenduren van 07.00-10.00 uur. De grootste 
kans om R. annulata  te zien is na een regenbui. 
Dan kan je de dieren over de vochtige bosgrond 
zien scharrelen. Opvallend is dat deze schildpad 
geheel vertrouwt op zijn camouflage: ze graven 
geen holen om zich te verstoppen en bijten niet 
bij vangst. Eenmaal vond ik een schildpad met een 
teek die op de naad tussen twee rugschilden zat 
en zich zo dwars door het rugschild heen boorde. 
Met wat alcohol en een pincet werd de schildpad 
hiervan bevrijd. Volgens Ernst (1983) parasiteren 

Rhinoclemmys annulata. Foto Twan Leenders
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teken van het geslacht Ambylomma  regelmatig op 
R. annulata. Er is weinig bekend over de voortplan-
ting en ecologie van de Aardschildpad. Volgens 
Mittelmeier (1971) is de voortplanting van 
deze schildpad niet seizoensgebonden. Tijdens de 
paring klimt het mannetje op het vrouwtje en pro-
beert haar in de nek te bijten. Er wordt slechts één 
(zelden twee) ellipsvormig ei van zo’n 3-5 cm leng-
te gelegd. Een holletje wordt niet gegraven, maar 
het ei wordt onder wat bladeren gedeponeerd. Bij 
de jonge dieren is de rugkiel geel van kleur.

Bedreigingen
Door de Species Survival Commission, het weten-
schappelijke orgaan van de internationale natuur-

beschermingsorganisatie IUCN (International 
Union for the Conservation of Nature) dat de rode 
lijsten van soorten opsteld, wordt de R.. annulata 
geclassificeerd als een Lower Risk soort, maar wel 
Near Threatened (LR/nt). Dit wil zeggen dat de 
soort niet direct met uitsterven wordt bedreigd 
maar dat het wel een kwetsbare soort betreft, die 
mogelijk in gevaar kan komen (IUCN, 2000). 
Voor zover bekend wordt het dier (nog) niet direct 
bedreigd door wildvang. De grootste bedreiging 
van deze soort is vernietiging van het leefgebied, 
door ontbossing,  goudmijnbouw (vervuiling) en 
de aanleg van wegen en daarop volgende kolonisa-
tie  in de Chocó en in Midden-Amerika. 

Summary
Observations on Rhinoclemmys annulata
An article on Rhinoclemmys annulata in a series on the herpetofauna of 
Colombia. The author found two animals of this species in the National 
Parc Utria (Chocó), during a heavy rain-shower. The animals were nei-
ther timid nor aggressive, but relied on their cryptic camouflage. Only 
when released they fled quickly in the overgrowth. 
R.. annulata is a small turtle, 20 cm carapax-length at most, brownblack 
with a light keel. The plastron is almost black with a yellow rim. Head 
and neck are brown with yellow and red lines. They are fully terrestrial. 
Their diet consists of ferns, herbs, seeds and fruit. In general females lay 
only one large (3-5 cm) egg at the time, that is covered with some leafs. 
Reproduction is not limited to a certain season. The only real threat 
for these animals is the degradation and loss of their natural habitat by 
deforestation, because of exploitation by goldminers and colonisation.
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In 1997 en 2007, respectievelijk van 27 april tot 11 mei en van 22 april tot 4 mei, 
heb ik vakanties op Kreta doorgebracht. In gezelschap van mijn vrouw en enkele 
ook natuurminnende vrienden werden diverse locaties op het eiland bezocht. 
Het verblijf in 1997 was in Dramia, een dorpje aan de noordkust van het eiland, 
ongeveer 25 km ten westen van Rethimno gelegen. In 2007 bivakkeerden wij 
aan de zuidkust in het vissersplaatsje Plakias, vrijwel loodrecht onder de eerste 
bestemming.
Hoewel het accent niet uitsluitend op het doen van herpetologische waarnemin-
gen kon liggen, heb ik ‘en passant’ toch gegevens kunnen verzamelen die mogelijk 
kunnen bijdragen aan een beter zicht op de verspreiding van een aantal soorten.
Ruim twintig jaar geleden verscheen van de hand van herpetoloog Henk 
Strijbosch (1984) een publicatie waarin hij verslag deed van zijn waarnemin-
gen aan de herpetofauna van Kreta gedurende de periode 6-27 mei 1982. Van dit 
uitstekende verslag heb ik bij mijn beide bezoeken aan Kreta dankbaar gebruik 
gemaakt. 

Gerrit J. Krips 
Wilgendreef 239 

2272 ES  Voorburg 
gj.krips@planet.nl 

Foto’s van de auteur, 
tenzij anders aange-

geven
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Kreta
In de oudheid werd dit grootste Griekse eiland 
aangeduid als Kruiden- of Bloemeneiland. 
Ofschoon het eiland, vooral in het voorjaar, een 
lust voor het oog is (ruim 40% van de flora is 
endemisch!), maken natuurbeschermers zich grote 
zorgen over de voortschrijdende afname van bioto-
pen als gevolg van menselijke activiteiten. Meldde 
Strijbosch (1984) nog dat grote delen van het 
eiland nogal moeilijk bereikbaar en de wegen sterk 
langs de noordkust geconcentreerd waren, in 1997 
was al duidelijk een uitbreiding van de infrastruc-
tuur waarneembaar. Vandaag de dag zijn ook in het 
tot dan toe voor motorvoertuigen moeilijk toegan-
kelijke zuiden, met behulp van Europese gelden, 
wegen aangelegd en oude wegen gemoderniseerd. 
Zeer veel toeristen maken gebruik van huurauto’s, 
wat de uitbreiding van het wegennet nog verder 
zal stimuleren. Deze druk op het milieu, gevoegd 
bij de extreme droogte van de afgelopen jaren en 
de nonchalance waarmee de Kretenzer omgaat 
met zijn land, vragen om adequate beschermende 
maatregelen.

Amfibieën
Algemeen: op Kreta komt de Groene pad 
Pseudepidalea viridis, de Boomkikker Hyla arborea 
en de Kretenzische meerkikker Pelophylax cretensis 
voor. Salamanders ontbreken geheel.
• Pseudepidalea viridis. De Groene pad werd 
door ons in 1997 gehoord en gezien in de omge-
ving van Dramia [5]. In 2007 werd deze pad noch 

gezien noch gehoord.
• Hyla arborea. De Boomkikker werd in 1997 in 
ruime mate in de omgeving van Dramia [5] gevon-
den en gehoord. In 2007 hoorden we de boom-
kikker vrijwel iedere avond in de omgeving van 
Plakias [5]. Eveneens in 2007 troffen we bij een 
poel langs de weg van Eleftera [6] naar Roupes een 
aantal exemplaren aan, zittend op een boven het 
water hangende boomtak. In de poel zelf hingen 
tientallen larven aan de oppervlakte van het water.

• Pelophylax cretensis. De Kretenzische meer-
kikker bevolkte in 1997 in ruime mate de omge-
ving van Dramia [5]. In 2007 deden we op de 
volgende plaatsen vondsten van deze kikker: in en 
rond Plakias [5] en bij de oude watermolen aan 
het voetpad van Plakias naar Myrthios [12]; larven 
in een poel bij Eleftera [6]; in de omgeving van 
Agios Ioannis [10]; in een fontein en een bevloei-
ingskanaaltje nabij Myrthios [12]; langs een pad 
van Ammoudi [15] naar de zee (ook larven in een 
watergoot). Op alle vindplaatsen troffen we nooit 
meer dan enkele exemplaren aan.

Vindplaatsen
Op onderstaand kaartje zijn de vindplaatsen uit 1997 en 2007 aangestipt 
en van een cijfer voorzien. Bij de opsomming van de gevonden dieren 
worden deze cijfers tussen [ ] vermeld. Voor een wat beter zicht op de 
ligging van deze vindplaatsen zijn drie bekende steden aan de noordkust 
opgenomen. De cijfers staan voor de volgende vindplaatsen:

1 Fournes
2 Omalos (hoogvlakte op 1200 m)
3 Imbros (op zee uitlopende kloof)  
4 Kourna-meer
5 Dramia
6 Eleftera 
7 Asi Gonia 
8 Argiropoli (ruïne van Lappa)
9 Kali Sikia

10 Agios Ioannis
11 Sellia
12 Myrthios
13 Plakias
14 Damnoni
15 Ammoudi
16 Preveli
17 Faistos (opgraving)
18 Gortis
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Schildpadden
Algemeen: van de schildpadden op Kreta, 
de Dikkopschildpad Caretta c. caretta en de 
Balkanbeekschildpad Mauremys rivulata, hebben 
we alleen de laatste soort kunnen waarnemen. 
Hoewel de Moorse landschildpad Testudo graeca 
niet eerder als voorkomend op Kreta beschreven 
werd, kon Strijbosch voor 1982 de vondst van 
één exemplaar melden. Wel maakt hij daarbij het 
volgende voorbehoud: ‘Het kan bij dit dier natuur-
lijk gaan om een door mensen uitgezet exemplaar.’ 

• Caretta c. caretta. De Dikkopschildpad werd 
noch in 1997 noch in 2007 waargenomen. De 
kans op het vinden van deze zeeschildpad zou het 
grootst zijn in de nachtelijke uren van de maand 
augustus. 

• Mauremys rivulata. De Balkanbeekschildpad 
werd in 1997 regelmatig aangetroffen in een aantal 
irrigatiekanalen langs een secundaire weg (‘old 
road’) bij het strand ter hoogte van Dramia [5]. 
Het betrof hier voornamelijk juveniele exemplaren 

van uiteenlopende afmetingen.
In 2007 hebben we deze schildpad in ruime mate 
kunnen vinden: in en langs een stroompje bij Sellia 
[11]; in Plakias [13] werd deze soort gevonden in 
een op zee uitkomend watertje en in de modder van 
een moerassig veldje rond een waterput troffen we 
nog eens een tiental juvenielen van ca. 5 cm lengte 
aan; bij Damnoni [14]; in de buurt van Ammoudi 
[15]; in het water en langs de oevers van de bij het 
toeristische ‘Palm Beach’ van Preveli [16] in zee 
uitmondende rivier Megalopotamos, bleken zich 
tenminste honderd Balkanschildpadden op te hou-
den. Ook bij een hoger gelegen oude Venetiaanse 
brug (Megali Gefyra) komt deze schildpad voor.

• Testudo graeca. Op Kreta is het natuurlijke 
voorkomen van de Moorse landschildpad een twij-
felgeval (zie boven). Graag zouden we de vondst 
van Strijbosch hebben bevestigd, maar hoewel 
we in de omgeving van zijn vindplaats zijn geweest 
(het dal van de Geropotamosrivier) hebben we 
deze schildpad niet kunnen vinden. De habitus 

Rana cretensis. Foto: Marijke F. Krips-Lamers.
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van de omgeving ondersteunt zeker de mogelijk-
heid van het natuurlijke voorkomen van de soort 
op deze plaats. Van John McLaren (pers. med.) 
van Aquaworld, Chersonissos begrepen we dat 
het aantal Moorse landschildpadden steeds meer 
toeneemt.

Hagedissen
Algemeen: Kreta wordt bevolkt door zeven of 
acht hagedissoorten. Het voorkomen van de 
Slangenoogskink Ablepharus kitaibelii fabichi is 
namelijk niet geheel duidelijk. De overige zeven 
soorten zijn: Naaktvingergekko Mediodactylus 
kotschyi, Europese tjitjak Hemidactylus t. turcicus, 
Muurgekko Tarentola mauritanica, Gewone kamele-
on Chamaeleo chamaeleon, Reuzensmaragdhagedis 
Lacerta trilineata polylepidus, Egeïsche muurhagedis 
Podarcis erhardii en Parelskink Chalcides ocellatus.

• Ablepharus kitaibelii fabichi. Van de 
Johannesskink vermeldt Strijbosch het voor-
komen op een klein eilandje in de baai van Agios 

Nikolaos. Arnold et al. (1978), geven aan dat 
dit dier voorkomt op enkele Egeïsche eilanden ‘...
maar niet op Kreta’. In de uitgave van Arnold et 
al. (2004) is op het verspreidingskaartje, welis-
waar met enige welwillendheid, een vaag streepje 
ten noordoosten van Kreta te zien. De gids expli-
citeert hierover echter niets en geeft slechts aan 
‘but not Crete’. Bij Engelmann et al. (1993) 
wordt het voorkomen op een Kretenzisch eiland 
niet genoemd, maar op het verspreidingskaart-
je bij de soortbeschrijving staat een stip in de 
buurt van Kreta. Kwet (2005) geeft als versprei-
ding voor deze soort het voorkomen op enkele 
Oost-Egeïsche eilanden aan en bij Stumpel & 
Strijbosch (2006) valt Kreta helaas buiten de 
voor hun gids gestelde geografische begrenzing.

• Mediodactylus kotschyi. De Naaktvingergekko 
hebben wij niet gevonden. Deze gekko komt voor 
op de circa 25 km ten zuidwesten van Heraklion 
gelegen hoogvlakte van Nidas (1400 m).

Mauremys rivulata
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• Hemidactylus t. turcicus. In 1997 vonden we 
de Europese tjitjak tijdens de schemering en in de 
avonduren op muurtjes in en rond Dramia [5]. In 
2007 hebben we geen gerichte zoekacties onderno-
men en ook geen vondsten gedaan.

• Tarentola mauritanica. De Muurgekko werd 
door ons in 1997, evenals de Europese tjitjak, in 
en rond Dramia [5] tijdens de schemering en in 
de avonduren op muurtjes aangetroffen. Op een 
stenen bouwval kwam de Muurgekko samen met 
de Europese tjitjak voor. Geen waarnemingen in 
2007.

• Chamaeleo chamaeleon. De Gewone kameleon 
werd in 1997 in geen enkele door ons bezochte 
boomgaard aangetroffen. Voor 2007 hadden we 
het vinden van dit dier tot een streefdoel gemaakt. 
Honderden en honderden olijf- en fruitbomen 
werden, op de meest uiteenlopende locaties, minu-
tieus bekeken. Navraag bij boeren die we soms in 
de boomgaarden aantroffen leverde ook geen posi-
tieve reacties op. Een van deze mensen riep, nadat 

wij het dier beschreven hadden, enthousiast uit dat 
hij wist wat we bedoelden, maar dat hij nog nooit 
een ‘krokodilos’ in zijn bomen had gevonden. Een 
ander, enkele woorden Engels machtig, vertelde 
dat hij ze niet had, maar dat ze wel in de buurt op 
een farm gekweekt werden. Dat was groot nieuws 
en we dachten al aan een herintroductie- of onder-
steuningsprogramma voor de instandhouding van 
deze soort. Het bord aan de ingang van deze farm 
was zeer verhelderend: Camelfarm. Helaas, het 
scheelde maar drie letters, we waren een illusie 
armer en ondanks alle inspanningen hebben we 
nergens een kameleon gevonden. De vraag dringt 
zich op of deze kameleon (nog) op Kreta voor-
komt.

• Lacerta trilineata polylepidota. Door 
Strijbosch wordt de Reuzensmaragdhagedis 
terecht als dé hagedis van Kreta aangeduid. Het dier 
is in de meest uiteenlopende biotopen te vinden, 
zoals in en langs boomgaarden, langs de wegen, in 
de buurt van riviertjes en langs de stranden. Wij 
troffen de Reuzensmaragdhagedis in 1997 aan op 

Lacerta trilineata
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drie locaties: Omalos [2], Imbros [3] en Dramia 
[5]. In 2007 hebben wij deze hagedis vrijwel overal 
aangetroffen: op de hoogvlakte van Omalos [2], in 
de Imbroskloof [3], op de resten van het antieke 
Lappa in Argiropoli [8], in de omgeving van Kali 
Sikia [9], bij Agios Ioannis [10], langs de weg 
nabij Sellia [11], op diverse plekjes rond Myrthios 
[12], in en rond Plakias [13], op en langs de wegen 
en weggetjes tussen Damnoni [14] en Ammoudi 
[15], langs de begroeide randen van het palmen-
strand van Preveli [16] en bij Gortis [18].

• Podarcis erhardii cretensis. Het mannetje van 
de Egeïsche muurhagedis is een fraaie verschij-
ning met veelal een groene staart. Soms zijn de 
mannetjes geheel groen en we hebben ook dieren 
gezien die qua kleur en tekening herinneren aan 
Podarcis sicula. Een enkele maal zagen we ook die-
ren met duidelijk blauwe tekening. Het vrouwtje 
lijkt meer ‘gewoon’, hoewel we bij enkele exempla-
ren toch een aardige lengtetekening zagen. Voor 
Strijbosch was de meest merkwaardige gewaar-
wording het vrijwel overal ontbreken van Egeïsche 
Muurhagedissen. Gelukkig hebben wij deze hage-
dis in ruimere mate mogen aantreffen, feit blijft 

echter dat de aantallen ver achter blijven bij die van 
de Reuzensmaragdhagedis Lacerta trilineata polyle
pidota. Een idee was dat dit wellicht het gevolg zou 
zijn van predatie door de Reuzensmaragdhagedis, 
in tegenspraak hiermee zijn de waarnemingen van 
geheel gave muurhagedissen in dezelfde biotoop 
als de Reuzensmaragdhagedis. In 2007 vonden 
wij Podarcis erhardii op een parkeerstrook bij een 
‘taverna’ in Fournes [1]; op de hoogvlakte van 
Omalos [2]; in Asi Gonia [7]; op de resten van 
Lappa in Argiropoli [8]; rond een waterreservoir 
nabij Sellia [11]; op een als vuilnisbelt gebruikt 
landje bij Plakias [13].

• Chalcides ocellatus. De Parelskink is blijkbaar 
een begerenswaardige jachtbuit. Strijbosch heeft 
op een totaal van ruim 100 exemplaren, slechts één 
dier met een gave staart kunnen ontdekken. Bij de 
in 1997 door ons in de omgeving van Dramia [5] 
gevonden skinken was de situatie vrijwel gelijk. 
Wie hiervoor verantwoordelijk zijn is vooralsnog 
niet duidelijk. In 2007 vonden we op het antieke 
Faistos [17] gelukkig uitsluitend gave exemplaren. 
De dieren hielden zich hier op in oude waterput-
ten en voorraadruimtes die aan de bovenkant met 

Podarcis erhardii
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roosters waren afgesloten. Blijkbaar voorkomen 
deze roosters niet alleen ongelukken met bezoe-
kers, maar sluiten ze ook de jagers op de skink bui-
ten. In de buurt van de oude Venetiaanse brug bij 
Preveli [16] vonden we deze skink, hier wel weer 
met geregenereerde staarten.

Slangen
Algemeen: Kreta kent vier slangen: de 
Balkantoornslang Hierophis gemonensis, de 
Luipaardslang Zamenis situla, de Dobbelsteenslang 
Natrix tessellata en de Katslang Telescopus fallax pal
lidus. Ondanks het feit dat we in de loop der jaren, 
vooral in Frankrijk, regelmatig slangen vinden en 
een redelijk geoefend oog dus verondersteld mag 
worden, zijn we zowel in 1997 als in 2007 niet 
bijzonder succesvol geweest bij het vinden van 
slangen op Kreta. 

• Hierophis gemonensis. In 1997 werd de 
Balkantoornslang slechts éénmaal waargenomen 
in de onmiddellijke omgeving van Dramia [5]. 
Het betrof hier een fraai volwassen exemplaar dat 

bij benadering vrij snel wegvluchtte in de lage 
begroeiing langs de kust. In 2007 werd een juveniel 
exemplaar gevonden op de hoogvlakte van Omalos 
[2]. 

• Zamenis situla. Hoewel wij in 1997 in de 
omgeving van de door Strijbosch geciteerde 
betrouwbare informant geweest zijn (Platanes), 
hebben wij de prachtige Luipaardslang niet gevon-
den. Ook voor 2007 kunnen geen vondsten gemeld 
worden.

• Natrix tessellata. De enige vondst van de 
Dobbelsteenslang in 1997 was bij het Kourna-
meer [4]. In 2007 werd deze slang niet gevonden. 
Mogelijk komt dit dier voor bij een op zee uit-
mondend riviertje aan het strand van Damnoni 
[14]. Bij het bekijken van daar voorkomende 
Balkanschildpadden werden we aangesproken door 
een Duitse vrouw die erg enthousiast was over de 
schildpadden, maar terloops meedeelde dat het 
‘leider auch Schlangen gibt’. Het ging, zo werd ons 
verteld, om zwarte slangen in en rond het rivier-

Chalcides ocellatus
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tje. Het ligt voor de hand om te veronderstellen 
dat het hier gaat om de Dobbelsteenslang. Onze 
inspanningen ter plekke om deze zwarte slangen te 
vinden liepen ‘leider’ op niets uit.

• Telescopus fallax pallidus. De Katslang 
komt voor in de olijfboomgaarden bij Platanes 
(Strijbosch, 1984), maar is daar in 1997 door 
ons niet aangetroffen. Ook in 2007 hebben wij 
deze slang niet gevonden.
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Summary
Herpetofauna of Crete
The author visited Crete in 1997 and 2007, both times in April-May. Some observations were 
made on the herpetofauna and these were compared to the data of Strijbosch (1984), who vis-
ited the island in May 1982.
A map and a numbered list of names of locations is given, with help of which can be found in 
the text which species was observed on which location. The author noticed, that remote parts of 
the island have become more accessible for traffic during the last years, increasing the strain on 
nature.

Verkeersslachtoffers
Een bekende en veel toegepaste manier om het 
voorkomen van dieren in kaart te brengen, is 
het determineren van verkeersslachtoffers. Dit 
geldt ook voor reptielen en amfibieën. In 1997 
werden door ons dode reptielen langs de wegen 
gevonden, maar helaas is dit onvoldoende gedo-
cumenteerd. In 2007 werd slechts een drietal 
dode Reuzensmaragdhagedissen Lacerta trilineata 
polylepidota aangetroffen. Aan de ene kant is dit 
een verheugend feit, aan de andere kant betekent 
dit wellicht dat het aantal dieren is afgenomen. 
Strijbosch (1984) meldt nog een flink aantal 
vondsten.
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De dwergkrokodil (Osteolaemus tetraspis) is ook bekend onder de naam van breedvoor-
hoofdkrokodil. Deze soort is de kleinste van de echte krokodillen. Van alle krokodil-
achtigen, dus alligators, kaaimannen, gavialen en echte krokodillen is de dwergkaaiman 
Paleosuchus palpebrosus de kleinste. De gemiddelde lengte van een volwassen man van de 
dwergkrokodil is rond de 1.60 meter, vrouwen blijven wat kleiner. Zoals bij veel soorten 
reptielen zijn er soms uitschieters, en er zijn dan ook dwergkrokodillen van over de 2.30 
meter bekend. Zo leefde er in het natuurmuseum in Enschede jarenlang een dier van 2.18 
m. Dieren over de 2 meter zijn echter heel zeldzaam. Het is een stevig gebouwde kro-
kodillensoort, en dat maakt ze behoorlijk indrukwekkend, 
ondanks de naam ‘dwerg- krokodil’.

Dwergkrokodillen 
(Osteolaemus tetraspis)

Verzorging en kweek

Eddy Even 
Emmen 

0591 –634580, 
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Het verspreidingsgebied ligt in West en Midden-
Afrika, in de tropische regenwouden. Het is een 
echte bosbewoner, die in de talrijke kreekjes en 
moerassen in het oerwoud leeft, over het algemeen 
solitair.
Zoals de meeste krokodillensoorten zijn ze niet 
kieskeurig wat voedsel betreft, en eten ze allerlei 
kleinere dieren: watervogels, kikkers, knaagdieren, 
slangen, weekschildpadden en vissen. Jonge dieren 
eten ook veel insekten, slakken en wormen.

Ondersoorten?
De dwergkrokodil is al vele jaren een bron van 
discussie en speculatie onder wetenschappers. Er 
wordt namelijk vanuit gegaan dat er twee onder-
soorten zijn, de Osteolaemus tetraspis tetraspis en de 
Osteolaemus tetraspis osborni. Er zijn ook wetenschap-
pers die deze als twee aparte soorten beschouwen, 
en anderen gaan zover om de ‘osborni’ zelfs in een 
eigen geslacht te plaatsen (Osteoblepharon) Weer 
anderen beweren dat het gewoon twee verschillen-
de vormen zijn. De moeilijkheid ligt hierbij onder 
andere in de vindplaats van ‘osborni’, dat in de bijna 
onmogelijk bereisbare Democratische Republiek 

van Congo ligt. De jarenlange burgeroorlog maakt 
het gewoonweg te gevaarlijk voor wetenschappers. 
Daarbij zijn, zover bekend, geen dieren van de 
‘osborni’ in gevangenschap, en museummateriaal is 
vaak verkeerd gelabeld. Recent DNA-onderzoek 
in Duitsland heeft niets opgeleverd; mogelijk dat 
Nederlands onderzoek binnenkort met concrete 
gegevens komt. In dit artikel gaat het dus over de 
Osteolaemus tetraspis tetraspis.

Mijn dieren
Halverwege de jaren negentig kwam ik in con-
tact met een particulier die een volwassen stel 
Osteolaemus bezit. Deze dieren zijn ooit gesmok-
keld, en kwamen via een inbeslagname in dier-
gaarde Blijdorp terecht. Van daaruit zijn ze bij de 
huidige eigenaresse terecht gekomen, nu 24 jaar 
geleden. Toen ik ze daar voor de eerste keer zag, 
was ik direkt erg onder de indruk van de mooie 
dieren en kreeg de wens om deze soort ook te gaan 
houden. Na lang zoeken vond ik een vijftal jonge 
dieren te koop, deze waren geboren in 1998 in 
Happ’s reptielenzoo in Klagenfurt in Oostenrijk. 
Dwergkrokodillen vallen onder de CITES-1 rege-

Op de voorgrond een volwassen mannetje, gefotograveerd op de markt in Pokala, in het noor-
den van de Demoncratic Republic of Congo. Is dit nu de mysterieuze ‘osborni’? Het is in elk geval een 
heel afwijkend dier, met zijn rechte snuit i.p.v een opstaande snuit zoals bij de Osteolaemus t. tetraspis. 
Foto: John Thorbjarnarson
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ling. Dit is een goede zaak, want de aantallen in de 
natuur lopen flink terug door het kappen van het 
oerwoud, maar nog meer door het grootschalige 
gebruik van deze soort voor bush-meat. Aangezien 
alle vijf samen op één CITES-document stonden 
moest ik ze alle vijf kopen. Ze waren toen twee 
jaar oud, en ik plaatste ze samen in een ruim aqua-
rium van 150 x 80 cm bodemoppervlak. Er was 
natuurlijk een mogelijkheid om op het land te gaan 
zitten en enkele schuilmogelijkheden. Het voedsel 
bestond uit regenwormen, kleine zoetwatervisjes, 
kippehartjes en -maagjes en kleine muizen en 
ratjes. Naarmate de dieren groeiden kregen ze 
ander voedsel, zoals eendagskuikens en volwassen 
muizen. Dit één of twee keer per week. Als regel 
hield en houd ik aan dat ongeveer de helft van het 
voedsel moet bestaan uit zoetwatervis. Zeevis eten 
krokodillen graag, maar deze is een stuk minder 
gezond dan zoetwatervis. Natuurlijk geldt dat hoe 
verser de vis, hoe gezonder deze is.

Nieuw verblijf
In 2003 werd het hoog tijd om de dieren in een 
ruimer verblijf te plaatsen, ze waren natuurlijk al 
een flink stuk gegroeid, en er werd een verblijf van 
beton gemaakt. Het is circa 5,5 meter lang, en 2 
meter breed. Er staat een betonnen muur omheen 
van 1,20 meter hoog, de zo gemaakte ‘bak’ is voor 
50 cm gevuld met water. Vlak boven het water 
liggen twee stukken betonplex (1,5 bij 1,5 meter 
en 2,5 bij 1,5 meter), dat als landgedeelte wordt 
gebruikt, maar waar de krokodillen zich graag 
onder verschuilen. Deze platen rusten op betonnen 
bakken die bijna geheel onder water staan. Op deze 
manier is er dus een groter wateroppervlak en een 
groter landoppervlak dan wanneer deze gedeeltes 

naast elkaar zouden zijn gemaakt. Verder is er 
aan  twee kanten ook nog een strook landgedeelte 
van 60 cm breed, op 1,20 meter hoogte dus. De 
dieren komen hier zonder problemen op via de 
betonplex-landgedeeltes. De gehele ruimte wordt 
verwarmd tot zo’n 28-30 graden C, het water is een 
paar graden koeler. Het water wordt niet gefilterd 
of op een andere manier schoon gehouden, maar 
eens in de paar weken vervangen door schoon 
water. Er zwemmen guppen in het water, deze 
planten zich natuurlijk in hoog tempo voort. Deze 
visjes zijn een indicatie voor de vervuiling van 
het water: als er enkele dode guppen in het water 
drijven is dat voor mij een teken om het water te 
vervangen. Het water blijft er over het algemeen 
namelijk altijd wel schoon uitzien. Meestal vervang 
ik het water al eerder.

Het vormen van het kweekpaar
In oktober 2003 werden alle vijf dwergkrokodillen 
in het verblijf geplaatst. Het bleken drie mannen 
en twee vrouwen te zijn. Vredig hadden ze met 
zijn vijven samengeleefd in het relatief kleine aqua-
rium. Maar in het veel grotere verblijf ging vooral 
de grootste man zijn gebied opeisen. We hoorden 
geregeld het kenmerkende gebrul, dat nog het 
meest lijkt op stevig kloppen op een muur. Hij liet 
uiteindelijk een man en vrouw toe in het water, 
twee anderen stonden duidelijk onderaan in de 
rangorde en kwamen nooit meer in het water en 
aten ook nog maar heel zelden. Een van deze twee 
stierf, en de andere werd afgestaan aan een andere 
liefhebber. De drie overgebleven leken het samen 
wel goed te kunnen vinden met elkaar. Ik twijfelde 
wat ik moest doen, want mijn plan was om uitein-
delijk een volwassen paar te houden. Overal waar 
succesvol dwergkrokodillen worden gehouden en 
gekweekt gaat het altijd over een man en een 
vrouw in een verblijf. (Dit geldt zelfs voor bijna 
alle krokodillensoorten). Toen ik begin 2005 een 
volwassen vrouw Osteolaemus kon overnemen, en 
in contact kwam met een serieuze en enthousiaste 
liefhebber die graag een stel wilde gaan houden, 
was mijn plan snel gemaakt.
Alleen de grootste man bleef, de andere man en 
vrouw gingen naar de genoemde liefhebber. Ik 
zorgde ervoor dat de nieuwe vrouw, geboren in 
1996 in de dierentuin van Barcelona, snel bij de 
man werd geplaatst. Dwergkrokodillen kunnen 

Verblijf met nestbak
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Vrouw in de legbak, onder: met de man ernaast.
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namelijk nogal agressief naar elkaar zijn, en ik 
wilde niet dat hij zou wennen om alleen te zitten. 
Dus enkele dagen na het vertrek van zijn broer en 
zus kwam het vrouwtje erbij. Zo had ik natuurlijk 
ook gelijk een onverwant paar. De eerste dagen 
keken ze een beetje de kat uit de boom, maar 
na een paar dagen zaten ze al samen onder het 
betonplex-landgedeelte, en sindsdien zijn ze een 
echt koppel.

Kweek
Begin 2006 werd de vrouw duidelijk dikker, en ik 
was er van overtuigd dat ze zwanger was. Echte 
paringen heb ik niet kunnen waarnemen, wel 
paringspogingen. Ze werd ook steeds agressie-
ver, en het schoonmaken van het verblijf werd 
behoorlijk lastig. Anders stapte ik gewoon op het 
landgedeelte om eventuele ontlasting en derge-
lijke weg te halen, maar dat liet ze niet meer toe. 
Ik moest me behelpen met lange grijpstokken en 
een uitschuifbaar visnet. Inmiddels had ik op het 
kleinere betonplex-landgedeelte een ronde bak 
geplaatst (1.20 meter doorsnee en 50 cm hoog), 

gevuld met een mengsel van turf, potaarde, stukjes 
boomschors, bladeren en cocopeat. 
Het vrouwtje maakte hier keurig een nestheuvel 
van. Elke dag verwachtte ik nu eieren, maar het 
duurde tot 25 mei voordat ze ging leggen. Ik heb, 
met veel moeite, zeven eieren weggehaald en er zes 
laten liggen. De zeven eieren werden uitgebroed in 
een incubator op zo’n 30 C. Eén ei was ongeveer 
twee keer zo groot als de andere, dit komt wel 
vaker voor, maar deze eieren komen zelden uit. 
Ook in dit geval is dat niet gebeurd. Een ander ei 
was beschadigd, er zat een klein gaatje in de schaal, 
en het verrotte al snel. De andere vijf eieren kwa-
men op 17 en 18 augustus uit, ze waren een dag 
daarvoor al begonnen met kwaken, dat duidelijk 
door de eischaal te horen was. De broedduur was 
dus 85 dagen.
Ik verwachte weinig meer van de eieren die in het 
nest waren blijven liggen, maar twaalf dagen later, 
op 29 augustus kwamen er toch kwaakgeluidjes uit 
het nest. Ik kon zien hoe het vrouwtje de eieren 
uit het nest opgroef en in de bek meenam naar 
het water. Het was heel bijzonder om te zien. 

Foto van de kop van de vrouw.



Lacerta 66 (2008) nummer 4 •  161



162 • Lacerta 66 (2008) nummer 4

Natuurlijk had ik dit gedrag alleen nog maar in 
natuurdocumantaires gezien. En nu dus in mijn 
eigen huis! Het moederdier was daarna onge-
looflijk agressief, en het kostte me dan ook veel 
moeite om de twee jonkies uit het water te vissen. 
Gelukkig is alles goed gegaan.
De jongen heb ik eerst in een curverbox geplaatst, 
met wat water en een stuk kurkschors als landge-
deelte. Deze box stond in de incubator, daar is de 
temperatuur goed en het is er behoorlijk donker. 
Jonge krokodillen groeien en ontwikkelen zich de 
eerste paar maanden het beste in het donker, blijkt 
uit ervaring van kwekers. Ook op commerciële 
farms passen ze dit vaak toe. Ik voerde ze voorna-
melijk met kleine zoetwatervisjes, regenwormen 
en baby-muizen.
Nadat de CITES-papieren geregeld waren konden 
de jongen naar andere liefhebbers. Een van de 
jongen groeide niet goed en begon steeds meer 
evenwichtstoornissen te vertonen. Deze is dan ook 
na een half jaar gestorven.

Toekomst
In 2007 heb ik weer met dezelfde ouderdieren 
gekweekt, deze keer waren er maar zeven eieren, 
waarvan er maar twee bevrucht waren. Eén jong zat 
dood in het ei, de andere maakt het prima. Ik hoop 
in 2008 weer met deze soort te kunnen kweken.
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Summary
Dwarf crocodiles (Osteolaemus tetraspis)
The Dwarf crocodile or Broad-fronted crocodile is, with a length of around 1.60 meter, the smallest 
species of the Crocodylidae family. Only one species of the order Crocodylia, Paleosuchus palpe-
brosus of the Alligatoridae family is smaller. Dwarf crocodiles inhabit streams and marshes in the 
tropical rainforests of West and Central Africa. They feed on all kinds of small animals.
Two subspecies are recognized, O. t. tetraspis and O. t. osborni, although there is some debate whether 
these are separate species, subspecies or just different forms of the same animal.
Five juveniles, born in captivity two years earlier, were obtained in 1998 and were at first housed in 
an aquarium of 150x80 cm (lxw). The animals were fed earth-worms, small freshwater fish, chicken-
meat, small mice and rats. Later in live this diet changed into adult mice and day-old chicks, but half 
of the food was always freshwater fish. 
In 2003 the animals were transferred to a new housing with a surface of 5.5x2 meter and a water-
level of 0.5 meter. Temperatures were kept on 28-30°C. The water was not filtered but replaced 
regularly. 
The biggest male started to display territorial and dominant behavior and one of the low-ranking ani-
mals died. When the author could obtain an adult non-related female, the other subordinate animals 
were transferred to another hobbyist. The new animal was tolerated by the male.
No true mating was seen, but in the beginning of 2006 the female grew bulky and started to make 
a nesting-mound. May 25 she laid thirteen eggs; seven of them were removed with difficulty and 
incubated at 30°C. August 17 and 18 five of them hatched, but they were already making sounds 
the day before. From the remaining eggs in the nesting-mound sounds were heard August 29 and 
the female collected the eggs in her mouth and brought them to the water. This resulted in another 
two juveniles. These were removed with some difficulty due to the aggression of the mother. One 
juvenile died after six months, the other ones thrive.
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