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Omslag:

Vanaf pagina 238 wordt de status van de Nederlandse amfibieën en rep-
tielen geschetst. Met de Alpenwatersalamander (Mesotriton alpestris) gaat 
het goed. Het is een soort die behalve in allerlei poelen en sloten in klein-
schalig agrarisch en cultuurgebied ook te vinden is in donkere, weinig 
zonbeschenen bospoelen.  

Reptielen en amfibieën in Curaçao Jur ter Borg 216 
Tijdens een bezoek aan Curaçao in juli 2007 is een verassend aantal 
reptielen en amfibieën gezien, waaronder een aantal die de auteur zeker 
niet had verwacht. De waargenomen dieren en de plekken waar ze zijn 
gezien worden beschreven.

Boekbesprekingen Jur ter Borg 236 
In aansluiting op het artikel over Curaçao twee boekbesprekingen: Field 
Guide to the Amphibians and Reptiles of Aruba, Curaçao and Bonaire van 
G. van Buurt, en The Reptiles and Amphibians of the Dutch Caribbean. St. 
Eustatius, Saba and St. Maarten van Powell, Henderson & Parmerlee

De inheemse amfibieën en reptielen – hoe staat het ermee? Annemarie 
van Diepenbeek 238 
Door het doorgeven van waarnemingen van reptielen en amfibieën in 
Nederland kan men een bijdrage leveren aan de bescherming van de 
soorten. Een kennismaking met RAVON en een overzicht van de status 
van de Nederlandse herpetofauna.

Norops polylepis Jan Tuns 252 
Het tweede deel van de serie over Costa Rica. In de spotlight staat 
Norops polylepis, die veel wordt gezien in de nabijheid van Jamanasin 
Lodge. De geboden gegevens kunnen als basis dienen voor het opti-
maal houden van deze soort in een terrarium.

De Indische meelmot (Plodia interpunctella), een ideaal voedsel
dier? Jaco Bruekers 257 
Van de Indische meelmot (Plodia interpunctella) worden zowel de 
larven (rupsen) als de motten door veel hagedissoorten, maar ook am-
fibieën, graag gegeten. Dit artikel beschrijft hoe een kweek kan worden 
ingericht.

I n h o u d s o p g a v e
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Reptielen en amfibieën in 

Curaçao

J. ter Borg 
Nieuwemeerdijk 253 

1171 NP Badhoevedorp 
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(tenzij anders vermeld)
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In juli 2007 mocht ik mij verheugen in een 
bruiloft van mijn nicht en haar aanstaande op 
Curaçao. Een goede gelegenheid om daar ook 

een vakantie aan vast te plakken en terloops wat 
waarnemingen aan de reptielen en amfibieën te 
doen. Curaçao heeft een groot voordeel als vakan-
tiebestemming, net zoals de andere eilanden van 
de Nederlandse Antillen. Er wordt namelijk overal 
Nederlands gesproken en welke exotische bestem-
ming heeft dat nog meer?
Curaçao is een erg droog eiland, dus de hoofdtin-
ten van de natuur (de “mondi”) zijn vaak bruin. Wij 
hadden het geluk dat aan het begin van de vakantie 
’s nachts enkele hevige regenbuien over het eiland 
trokken, wat ervoor zorgde dat de natuur wat fris-
ser en groener oogde dan gebruikelijk.
Als verblijfplaats was een hotel (Habitat Resort) 
aan de zuidkust gekozen, nabij de zoutpannen van 
Jan Kock. Hier zijn ook de meeste waarnemingen 
gedaan. De meeste foto’s bij dit artikel zijn ook 
hier genomen, tenzij anders vermeld bij de foto-
bijschriften. 
De plannen waren, behalve het bijwonen van de 

bruiloft, duiken en het maken van enkele excursies 
op het eiland.
Goede literatuur is onontbeerlijk om de waarge-
nomen dieren op naam te kunnen brengen. De 
veldgids van van Buurt (2005) is hierbij een 
onmisbare hulp. De meeste achtergrondinformatie 
is van dit boek afkomstig.
Je hoopt altijd stilletjes dat je in ieder geval alle 
voorkomende reptielen- en amfibieënsoorten zult 
zien, maar dat lukt natuurlijk zelden. Toch is er 
een verassend aantal van de diverse soorten gezien, 
waaronder een aantal die ik zeker niet had ver-
wacht. Ik zal de waargenomen dieren beschrijven 
evenals de plekken waar ik de dieren heb gezien.

Pleurodema brachyops 
De Vieroogpad, (Pleurodema brachyops) is zo’n 
soort die ik niet had verwacht te zien, omdat ze een 
zeer verborgen levenswijze hebben. Het betreft een 
kleine lichtbruine pad met donkere onregelmatige 
vlekken. Op de onderrug, bij de achterpoten heeft 
het dier twee blauw met rode vlekken, waaraan de 
Nederlandse naam is ontleend. In Papiamentu heet 

Iguana iguana, de Groene leguaan  Pleurodema brachyops, de Vieroogpad, Hofi Korsou
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dit dier Dori. Het heeft en nachtactieve levenswijze. 
De soort hoort bij de familie Leptodactylidae.
Deze soort komt voor in grofweg noordelijk 
Zuid-Amerika en op de Benedenwindse eilanden. 
Echter op Curaçao zijn de dieren begin van de 20e 
eeuw geïntroduceerd. Ze zijn meegekomen met 
de verscheping van zand aangevoerd vanaf Aruba.
De dieren brengen het grootste deel van de tijd 
ondergronds in rust door, tot het flink gaat regenen 
en ze zich in tijdelijke poelen kunnen voortplanten. 
Het enige exemplaar dat ik zag werd mij door een 
van mijn nieuwe familieleden aangewezen in de 
tuin bij de uitspanning waar de bruiloft ’s avonds 
werd gevierd (Hofi Korsou), aan de uiterste oost-
kant van Willemstad. Het diertje zat op een grind-
pad, wat niet leek op z’n normale biotoop. Het 
betrof een padje met een lengte van ongeveer 2 
centimeter. Of het dier tevoorschijn was gekomen 
als gevolg van de regenbuien in de dagen daarvoor 
of doordat de tuin besproeid werd is niet duidelijk.
De enige andere kikker op Curaçao, de Fluitkikker 
(Eleutherodactylus johnstonei) heb ik niet gezien, 
terwijl ik die juist wel verwacht had omdat ze min-

der teruggetrokken leven. Ook dit betreft een geïn-
troduceerde soort, welke ook op andere Caribische 
eilanden voorkomt, maar vermoedelijk is mee-
gekomen met planten uit Venezuela. Ook deze 
kikker hoort bij de familie Leptodactylidae. In 
Papiamentu heet dit dier Coquí.

Gonatodes antillensis
Het Zwavelkopje (Gonatodes antillensis) is een 
kleine gekkosoort (8-10 centimeter), die zich van 
de andere gekko’s van Curaçao onderscheid door 
de niet verbrede tenen, zonder hechtlamellen. Ze 
klimmen daardoor ook minder goed en worden 
vooral op de grond gevonden, vaak onder en tussen 
stenen. De mannetjes zijn wat grijsblauw van kleur 
met een gele of oranje kop, de vrouwtjes zijn bruin 
met een donkere vlekkerige gemarmerde tekening, 
ten dele dwarsgestreept. De huid is fijn geschubd. 
Deze soort hoort, evenals de hierna  beschreven 
gekko’s tot de familie Gekkonidae. Overigens 
heten alle hier behandelde gekko’s in Papiamentu 
Pegapega. De soort komt voor op Curaçao, Bonaire 
en enkele andere naburige eilanden.

Gonatodes antillensis vrouw, Hofi Pastor
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Rond de huisjes van het hotelcomplex bleken ze 
in grote hoeveelheden voor te komen, als je stenen 
keerde dan vond je om de steen wel een gekkootje. 
Soms zag je een paar loerende oogjes van onder 
een steen naar je kijken.
De eerste hagedis die ik op Curaçao zag betrof ook 
deze soort. Bij de bungalow was een platje met 
tegelvloer, waar ik op de avond van aankomst een 
minuscuul gekkootje vond, dat bij uitvergroten 
van de foto een pasgeboren Zwavelkopje bleek te 
betreffen. 

Verder heb ik deze soort nog aangetroffen bij het 
stenen keren in de oude tuin van Hofi Pastor. Daar 
vond ik onder een steen ook een verzameling reeds 
uitgekomen gekko-eitjes, die waarschijnlijk afkom-
stig waren van deze soort. Kennelijk hebben de 
vrouwtjes een vaste plek voor de eiafzet, mogelijk 
leggen zelfs meerdere vrouwtjes op dezelfde plek.
Er zou nog een Gonatodes soort voorkomen op het 
eiland, dat betreft de Geelkopgekko, Gonatodes 
albogularis albogularis. Dit is vermoedelijk een 
van het vaste land geïntroduceerde soort. De 

Gonatodes antillensis vrouw
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Geelkopgekko wordt maar op een beperkt aantal 
plaatsen aangetroffen. Deze laatste soort heb ik 
niet gezien.

Phyllodactylus martini
Er zijn twee soorten hagedissen die op Curaçao de 
naam Gekko dragen. Phyllodactylus martini is de 
eerste daarvan. Dit is een endemische soort voor 
Curaçao en Bonaire. Dit dier is zeer goed van de 
andere gekkosoorten te onderscheiden door de 
tenen, waarvan de toppen in een waaiertje ein-

digen. Letterlijk betekent de naam Phyllodactylus 
bladvinger. Het betreft een middelgrote soort van 
ongeveer 10-13 centimeter, lichtbruin van kleur 
met onregelmatige bruine vlekken die soms lichte 
dwarsbanden open laten. De huid is iets grofkor-
relig. Ik heb dit dier alleen op het terrein van het 
hotel gezien. Meerdere exemplaren zag ik op de 
muren van het restaurant, dat uitkijkt over het 
strand. Verder vond ik een volwassen exemplaar 
achter een schilderij bij een van de bungalows.
Deze soort ondervindt concurrentie van de andere 

Gonatodes antillensis; boven juveniel, onder man



gekko, die hieronder wordt behandeld.

Hemidactylus mabouia
De andere gekko. Dit dier komt oorspronkelijk 
uit Afrika en is vermoedelijk een recente immi-
grant. Het heeft een enorm verspreidingsgebied 
in en rond Afrika en Zuid-Amerika. Hoewel som-
mige auteurs menen dat dit dier via natuurlijke weg 
Amerika heeft kunnen bereiken, is het niet onaan-
nemelijk dat ze mee zijn gekomen met schepen 
uit Afrika, meer specifiek via de slavenhandel. Op 
Curaçao is de soort vermoedelijk pas in de tachti-
ger jaren geïntroduceerd. 
Het betreft een licht tot grijsbruine gekko met 
grote, donkerder bruine vlekken in een zogenaamd 
chevron patroon. Lengte ongeveer 15 centimeter. 
De huid is korrelig, maar minder uitgesproken dan 
bij Phyllodactylus martini, en de staart heeft een 
iets gestekeld uiterlijk. De dieren zijn het best te 
herkennen aan de hechtlamellen, die de hele lengte 
van de tenen lijken te beslaan (niet helemaal, 
het laatste stukje teen is vrij. Vandaar de naam 
Hemidactylus, halfvinger). 
De dieren komen voor op, rond en in huizen en 
hebben daar Phyllodactylus martini en Gonatodes 
antillensis verdrongen. In mijn hotel heb ik de 
dieren echter nog allemaal in enige aantallen waar-
genomen, dus mogelijk is daar dit proces nog in 
wording. Wel was Hemidactylus mabouia daar de 
meest waargenomen gekko, die zich ’s avonds 
overal liet zien. 

Thecadactylus rapicauda
De Knolstaartgekko. De naam is een letterlijke ver-
taling van het tweede deel van de wetenschappelij-
ke naam. Wanneer deze dieren hun staart verliezen 
schijnt deze weer aan te groeien in een knolvorm. 
De ongeregenereerde staart schijnt enigszins als 
grijporgaan te kunnen worden gebruikt (Powell 
et al., 2005). Behalve de naam Pegapega wordt 
voor deze soort gekko in Papiamentu ook wel de 
naam Kèkè gebruikt.
Het betreft een vrij forse gekko (tot 18 centimeter) 
die weer goed aan de teenvorm is te herkennen. 
Ze hebben brede hechtlamellen langs de hele 
teen en de tenen zijn met een vlies verbonden. De 
nagels zitten verborgen in een schede, vandaar de 
genusnaam, die schedevinger betekent. De dieren 
zijn fijn geschubd en variabel van kleur. De twee 

222 • Lacerta 66 (2008) nummer 6



                          

Driemaal Phyllodactylus martini
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dieren die ik heb gezien waren enigszins vlek-
kerig grijsbruin. Ik vond de dieren in Hofi Pastor. 
Een van de aanwezigen leunde tegen en boom en 
duwde zo een stuk schors los. Hierachter bleek 
een Knolstaartgekko te zitten met een beginnend 
regenererende staart in de vorm van een klein knol-
letje. Hiervan werden uitgebreid foto’s gemaakt 
en het duurde even voor we ontdekten dat er op 
dezelfde tak nog een exemplaar zat. Dit dier had 
een meer volledig geregenereerde staart, welke aan 
de basis verdikt was. Beide dieren bleven doodstil 

Phyllodactylus martini
Thecadactylus rapicauda
Hemidactylus mabouia
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zitten, kennelijk vertrouwend op hun schutkleur. 
Mogelijk betrof dit een paartje. Het is mij onbe-
kend of ze ook als paartje door het leven gaan.
Deze soort komt voor in Zuid- en Midden-Amerika 
en diverse Caribische eilanden. Mogelijk zijn de 
dieren in een deel van deze gebieden door de mens 
geïntroduceerd, maar het is ook mogelijk dat de 
dieren via natuurlijke weg  in al deze gebieden 
terecht zijn gekomen. In het algemeen komen ze 
voor in meer natuurlijke omgeving en minder in de 
buurt van mensen. Vandaar dat ik oorspronkelijk 
ook wat minder hoge verwachtingen had dit dier 
te vinden.

Iguana iguana
De Groene leguaan (familie Iguanidae) is een 
onmiskenbare verschijning. Hoewel de dieren op 
Curaçao niet groter worden dan 1 meter, blijven 
het imposante hagedissen. Met name de jonge die-
ren zijn felgroen met donkere banden, de oudere 
dieren zijn wat grauwer van kleur maar soms met 
verrassend fraaie tekening. De dieren zijn vooral 
ook zo imposant door hun hoge nekkam, vooral 
bij de mannetjes. Deze soort heeft een enorm 
verspreidingsgebied in  Zuid- en Midden-Amerika 
en het Caribische gebied. Het is niet onmogelijk 
dat deze dieren door vroege menselijke bewoners 

Thecadactylus rapicauda, 
de Knolstaartgekko, Hofi Pastor



op de eilanden zijn geïntroduceerd, maar de legu-
anen van Curaçao zijn zo goed aangepast aan het 
droge klimaat dat de dieren waarschijnlijk op eigen 
kracht dit eiland hebben bereikt (van Buurt, 
2005). In Papiamentu heet dit dier Yuana.
Deze soort is zeer algemeen en ze werden ook in 
redelijke aantallen gezien op het terrein van het 
hotel, vaak midden op de dag. Sommige dieren 
kwamen drinken uit het zwembad. Vaak brach-
ten ze de nacht door in een nabijgelegen grote 

Euphorbia. Ik had echter ook gemerkt dat som-
mige zich ‘s avonds in de bomen aan het strand 
ophielden en daar de nacht doorbrachten. Ook 
bij wandelingen langs de kliffen aan de zuidkust 
werden in de avonduren vaak aanzienlijke aantal-
len gezien. Hier hingen ze in de struiken die op 
en tussen de bijna verticale rotsen hingen. Al deze 
plekken werden steeds nog net door de avondzon 
beschenen, dus mogelijk was dat de reden van hun 
verblijf daar. 
Ik zag de dieren verder in Hofi Pastor, aan de 
noordkust (o.a. Boka Pistol), in een gortdroog 

Iguana iguana juveniel, nabij Lagun
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rotsachtig gebied waar alleen giftige bomen groei-
den, en zelfs op straat midden in Willemstad. Als je 
met de auto rondreed zag je ze met grote regelmaat 
langs de kant van de weg zitten. Aan de zuidkust 
zijn diverse kleine strandjes, waar de dieren vaak 
op de parkeerplaats rondhingen. Tenslotte zagen 
we in een restaurant aan de zuidkust een kat met 
een pasgeboren Groene leguaan spelen. Uiteraard 
werd het diertje uit de klauwen van de kat gered 
en uitgezet in de beplanting aan de andere kant 
van de weg. 
Vroeger werden Groene leguanen vaak bejaagd 
en gegeten, maar tegenwoordig komt dat nog 
maar zelden voor. Dit is mogelijk een reden voor 

de grote aantallen van dit dier die op het eiland 
voorkomen.

Anolis lineatus
De Gestreepte anolis, in Papiamentu Totèki. Dit is 
de enige anolissoort (familie Polychrotidae) op 
het eiland. Het betreft een grijsbruin dier met op 
de flanken een lichtere zoom afgezet met donkere, 
iets onderbroken lijnen. Soms zijn over de flanken 
ook lichte dwarsstrepen te zien. Ze kunnen enigs-
zins van kleur veranderen. De tenen zijn enigszins 
verbreed. De dieren zijn vrij slank met een lengte 
van ongeveer 15 centimeter. De kop van het man-
netje is groter dan het vrouwtje en ook de keel-

Iguana iguana, de Groene leguaan.
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wam is groter. Deze heeft geeloranje met zwarte kleur. De dieren komen 
uitsluitend voor op Aruba en Curaçao. Het betreft een boombewonende 

hagedis, die echter ook op huizen werd waargenomen. De meeste 
waarnemingen werden gedaan ’s morgens vroeg in de eerste 

zon. Soms werden ze midden op de dag gezien (half achter 
iets verscholen) of ’s avonds laat (bij tuinverlichting). De 
meeste waarnemingen werden gedaan in de tuin van het hotel, 

maar ze werden ook gezien in de mondi, onder andere bij de 
Christoffelberg en bij Hofi Pastor.

Cnemidophorus murinus murinus
De Blauwe renhagedis. Dit dier komt uitsluitend op Curaçao en Klein-

Curaçao voor. Een ondersoort hiervan (C. m. ruthveni) komt voor op 
Bonaire en Klein-Bonaire. Het zijn zeer forse hagedissen, die in uiterlijk 

gelijkenis vertonen met het Europese geslacht Lacerta. Ze behoren ech-
ter bij de familie Teiidae. De kleur is variabel afhankelijk van leeftijd en 

geslacht. Vrouwtjes en jonge dieren zijn bruin tot roodbruin, bij de oudere 
mannetjes komt de kleur blauw steeds meer tevoorschijn, met name de staart 

en achterpoten, in mindere mate de kop. De mannetjes heten in Papiamentu 
Blausana of Blaublau, de vrouwtjes en jongen Lagadishi. 

Deze soort werd het meest gezien van alle reptielen, mede doordat ze de hele dag 
actief waren. Een bepaald gebied wordt beheerst door een enkele grote man. Daarin 

duldt hij uitsluitend vrouwtjes en jonge dieren. Rivaliserende mannetjes worden 

Anolis lineatus, de Gestreepte anolis, boven:Christoffelberg.
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genadeloos achterna gezeten. Op het terrein van 
het hotel waren de dieren voorzichtig, maar goed 
benaderbaar. Het was geen probleem goede beeld-
vullende foto’s van ze te maken. De dieren in de 
mondi en bijvoorbeeld op het strand waren echter 
uitermate schuw. Meestal zag je niet meer dan een 
flits van een wegschietend dier. De naam renhage-
dis is hiermee direct verklaard. 

Gymnophthalmus lineatus
De Gestreepte brilteju. Dit is een kleine, slan-
ke hagedis die wel wat wegheeft van een skink. 
Ondanks hun gladde uiterlijk hebben ze een 
vrij grove beschubbing. De voorpoten hebben 
slechts vier tenen. Voorheen werd dit dier bij 
de familie Teiidae ondergebracht, maar tegen-
woordig is dit genus ondergebracht bij de fami-
lie Gymnophthalmidae. Deze soort komt voor 
in het noorden van Zuid-Amerika, Bonaire en 
Curaçao. De Gestreepte brilteju is bruin met twee 
geelachtige lengtestrepen en een oranje staart. Het 
heeft een verborgen leefwijze en verschuilt zich 
doorgaans tussen losse bladeren. Zijn wat langge-

rekte, slangachtige voorkomen en de biotoopkeuze 
hebben hem de locale naam Colebra di Mispel 
(Mispelslang) bezorgd (de Mispel is een boom 
waaronder veel bladafval en rot fruit ligt). De oran-
je staart heeft ook een functie, in kleur en manier 
van bewegen doet een wegkruipende Gestreepte 
brilteju denken aan de achterkant van een duizend-
poot. Meestal weerhoudt dit mensen te proberen 
dit dier te vangen. De enige keer dat ik dit dier zag 
was het echter donker, dus dat maakte geen indruk. 
Het diertje werd door spelende kinderen verjaagd 
uit een klein hoopje bladeren en rende weg over 
een stukje grond bedekt met wit grind. Ondanks 
het schemerdonker was in één oogopslag te zien 
dan het om een hagedisje ging. Ik wist het dier te 
grijpen, zodat er foto’s konden worden gemaakt. 
Dit was een van de soorten die ik door de verbor-
gen levenswijze niet had verwacht te vinden.
Een verwante soort leeft op Aruba, G. laevicaudus 
(volgens de Boer, 2001) dan wel G. speciosus (vol-
gens van Buurt, 2005). Dit betreft synoniemen.

Cnemidophorus murinus murinus, de Blauwe renhagedis, man.
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Gymnophthalmus lineatus, de Gestreepte brilteju. Wormslang, mogelijk Rhamphotyphlops braminus
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Liotyphlops albirostris 
(of Rhamphotyphlops braminus?)
De Wormslang. Er is enige onzekerheid tot welke 
familie L. albirostris behoort (Anomalepididae of 
Typhlopidae).  Dit dier wordt in het Papiamentu 
Bichi di dos cabes genoemd, oftewel tweekoppige 
worm. Lengte tot 20 centimeter, met een donker-
bruine kleur en een wittige neus (wat ook de bete-
kenis is van albirostris). Het wittige deel markeert 
een grote schub op de snuit. Het dier heeft een 
verborgen levenswijze ondergronds, maar schijnt 
’s nachts en na hevige regenval ook bovengronds 
rond te kruipen. 
Ik heb ook een wormslang gezien, maar dit dier 
leek er toch anders uit te zien. Het dier werd gevon-
den in een badkamer van het hotel, had een lengte 
van ongeveer 8 centimeter en was geheel zwart. 
Voor zover te beoordelen had dit dier geen grote 
schub op de snuit. Het dier deed mij sterk denken 
aan Rhamphotyphlops braminus (Bloempotslang), 
een zich parthenogenetisch voortplantende worm-
slang uit Zuidoost-Azië. Dit dier is een echte 
kosmopolitische soort, die al op vele plekken op 
de wereld voet aan grond heeft gekregen, door-
dat ze als verstekelingen in met name bloempot-

ten met planten meeliften naar ander oorden. 
Goede macrofoto’s zouden uitsluitsel kunnen bie-
den, maar daar is mijn fototoestel niet toereikend 
voor. De foto’s die ik heb laten bij digitaal uit-
vergroten geen grote (witachtige) schub op de 
neus zien, maar wel duidelijk twee doorzichtige 
oogschubben. Dit dier lijkt sterk op een foto van 
Rhamphotyphlops braminus van Krysko, op inter-
net (http://www.flmnh.ufl.edu/natsci/herpe- 
tology/fl-guide/rhamphotyphlopsbraminus.htm). 
Ook de foto van deze soort in Powell et al. (2005) 
lijkt hier sterk op. Ik acht het dan ook niet onmogelijk 
dat het gevonden dier inderdaad Rhamphotyphlops 
braminus betreft. Ook Wallach (pers. med.), 
Contributing/Consulting expert voor de EMBL 
Reptile database (http://www.reptile-database.org/) 
achtte het waarschijnlijk dat dit deze soort betrof. 
Dit zou dan de eerste melding van dit dier op 
Curaçao zijn. Gezien de reputatie van dit dier als 
verstekeling is de vondst ook niet onmogelijk.
Hoewel ik vooraf weinig hoop had om Liotyphlops 
albirostris te vinden, gezien zijn verborgen levens-
wijze, had ik natuurlijk helemaal niet verwacht 
Rhamphotyphlops braminus te zien.

Liophis triscalis, de Curaçaose zweepslang
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Liophis triscalis
De Curaçaose zweepslang. Dit betreft een endemi-
sche soort. Het is een grijze tot grijsbruine slang 
met lengtestrepen, die zich voedt met kikkers, ren-
hagedissen, muizen en ratten. Het dier kan meer 
dan een meter lang worden. Het is een dagactief 
dier dat vooral ’s morgens actief is. In Papiamentu 
heet dit dier Colebra di Kòrsou.
Een jong exemplaar van deze soort werd ’s avonds 
in het donker aangetroffen op het terrein van het 
hotel. De slang was gevangen door een plaatselijke 
kat, die omdat hij dagelijks kattenbrokjes kreeg 
van een van de hotelgasten geen aanstalten maakte 
het dier op te eten. Toen het dier aan de kat was 
ontfutseld bleek dat het ook een aanvaring met een 
mierennest had gehad. Een drietal soldatenmieren 
hadden zich in de slang vastgebeten en misschien 
was een vlucht voor de agressieve mieren wel de 
reden dat het dier zich op dat late tijdstip had laten 
verrassen door de kat. De slang was zo’n 30 centi-
meter lang en had afwisselend vier lichte en drie 
donkere lengtestrepen. De dorsale streep was een 
zigzagstreep. Het dier werd gefotografeerd en van 
zijn belagers bevrijd, waarna het werd losgelaten in 
de struiken buiten het hotel.

Eretmochelys imbricata
De Karetschildpad. Dit dier is enkele malen gezien 
tijdens het duiken. Op het rif pal voor het hotel 
verbleef regelmatig een halfwas exemplaar, dat niet 
erg onder de indruk was van alle belangstelling van 
de duikers.
Het betreft een wereldwijd voorkomende soort 
waarvan mogelijk enkele ondersoorten zijn te 
onderscheiden. De Karetschildpadden die in het 
Caribische gebied voorkomen zouden de nomi-
naatvorm Eretmochelys imbricata imbricata betreffen 
(Pritchard, 1979). Opvallend determinatieken-
merk is de puntige bek, die er enigszins vogelachtig 
uitziet en die heeft gezorgd voor de Engelse naam 
“Hawksbill”. Verder is het rugschild bruin in diver-
se tinten, waarbij opvalt dat met name de oudere 
dieren erg lelijke en aangevreten rugschilden heb-
ben, vermoedelijk door aangroei van zeepokken en 
dergelijke. 

Polistes versicolor
De Papierwesp. De kleine nesten van dit dier wor-
den met enige regelmaat gezien. Ik heb ze zowel 
in het hotel als in de mondi gezien. Heel anders 
dan de ons bekende wespen gedraagt deze soort 

Eretmochelys imbricata, de Karetschildpad, rif voor het hotel. Foto Y. Mens
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zich niet agressief. Sterker nog, zelden heb ik zulke 
luie wespen gezien. Ze zaten de hele dag met z’n 
allen op het nest te niksen, dus ik vraag me af hoe 
die dieren de kost verdienen. Je moet dus alleen 
zorgen dat je niet met je hoofd tegen het nest loopt 
en dan heb je geen last van ze. Eigenlijk zien ze er 
zelfs heel fraai uit en geven ze de gelegenheid ook 
eens van een bewoond wespennest van nabij foto’s 
te maken. 

Centruroides hasethi
De Gele schorpioen. Deze soort heb ik één keer 
gezien. Het was een exemplaar van ongeveer 10 
centimeter en lichtgeel van kleur. De scharen zijn 
enigszins langwerpig. Het dier werd gevonden in 

het hotel, toen een dubbel geklapt logeerbed uit-
gevouwen werd. Tussen beide matrashelften bleek 
het dier te zitten. Het is de meest algemene soort 
op Curaçao. De steek is pijnlijk maar in het alge-
meen ongevaarlijk, ongeveer als een wespensteek.

Diplocentrus hasethi
De Zwarte schorpioen. Van dit dier heb ik meer-
dere exemplaren gevonden bij het stenen keren in 
Hofi Pastor. Ze zijn kleiner dan de Gele schorpi-
oen, maar niet zwart. De kleur varieert van licht- 
tot donkerbruin. De scharen zijn dikker dan die 
van de Gele schorpioen. De steek is vervelender. 
Naast pijn kan er ook koorts optreden.

Centruroides hasethi, de Gele schorpioen.
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Tenslotte
Curaçao is echt een aanrader voor mensen die geïn-
teresseerd zijn in reptielen, amfibieën en geleedpo-
tigen. Zoals gezegd zijn er verrassend veel van de 
op het eiland voorkomende soorten gezien, reke-
ning houdend met de korte duur van het verblijf 
aldaar. Er zijn ook geleedpotigen gezien die niet 

Summary
Reptiles and Amphibians from Curaçao
The author describes the animals he observed on Curaçao, during a short visit to the island in July 
2007. The following animals were found:
Pleurodema brachyops, the Colombian four-eyed frog, on a gravel-path at a restaurant in Willemstad. 
This animal has been introduced from Aruba in the early 20th century.
Gonatodes antillensis, the Antilles gecko, between rocks at the hotel (Habitat Resort) and at Hofi 
Pastor. They are endemic for the Dutch Leeward islands and some small islands nearby.
Phyllodactylus martini, the Dutch leaf-toed gecko, during the night on walls at the hotel. This is an 
endemic species for Curaçao and Bonaire.
Hemidactylus mabouia, the Cosmopolitan house gecko, during the night on walls at the hotel. This 
species originates from Africa and has been introduced on the island during the 20th century. 
Thecadactylus rapicauda, the Turniptail gecko, on a tree behind a piece of bark at Hofi Pastor. It has 
a large distribution range, possibly partly as a result of introduction.
Iguana iguana, the Green iguana, was found everywhere on the island, even at the hotel. At sunset 
many were seen at the cliffs facing south at the sea. It has a large range, partly because of introduc-
tion by humans. However the animals from Curaçao are well adapted to the dry climate, so they 
probably have reached the island on their own.
Anolis lineatus, the Striped anole, most often found in the early morning, just after sunrise, on small 
trees or on rocks. It is endemic for Curaçao and Aruba.
Cnemidophorus murinus murinus, the Curaçao whiptail lizard, found all day long everywhere on the 
island. An area was patrolled by one big male in which only females and juveniles were tolerated. 
Not very shy at the hotel and other places frequently visited by humans, but extremely timid and 
agile in the wilderness. Endemic for Curaçao.
Gymnophthalmus lineatus, the Striped spectacled teju. Found during the evening when chased from 
its hiding-place by children. Curaçao, Bonaire and South America.
Liotyphlops albirostris, the Whitenose blind snake. One worm-snake was found in a bathroom. But 
it was not certain that it was Liotyphlops. It is suggested that this was possibly another species, 
Rhamphotyphlops braminus (the Flowerpot snake). This last species has been introduced in several 
parts of the tropical world. This would be the first time that this species was found on Curaçao. 
Liophis triscalis, the Three-scaled ground snake. It is a diurnal species, but the only animal found was 
a juvenile that was caught by a cat during the evening. It is endemic for Curaçao.
Eretmochelys imbricata, the Hawksbill turtle. It was found during diving at the reef in front of the 
hotel. It is found in tropical seas.
Several other interesting animals were found, for instance the Paper wasp (Polistes versicolor), the 
Yellow scorpion (Centruroides hasethi) and the Black scorpion (Diplocentrus hasethi).
The following species were not found on the island: Eleutherodactylus johnstonei ( Johnstone’s frog), 
Gonatodes albogularis albogularis (Yellow-headed gecko) and Liotyphlops albirostris.

met zekerheid op naam konden worden gebracht, 
zoals landheremietkreeften en landkrabben, zodat 
die hier niet verder zijn behandeld. 
Echter ook voor duikers en zonaanbidders is het 
een prima vakantiebestemming. Dat je er met 
Nederlands terecht kunt maakt het extra aantrek-
kelijk.



Boekbesprekingen

Field Guide to the Amphibians 
and Reptiles of Aruba, Curaçao 

and Bonaire

Buurt, G. van, 2005. 
Edition Chimaira, Frankfurt 
am Main.
137 pagina’s, 77 kleuren-
foto’s, vier zwartwit foto’s 
en vier zwartwit tekeningen.
Prijs: € 27,80

Dit is een Engelse bewer-
king van een door de 
schrijver zelf uitgegeven 

Nederlandstalige veldgids uit 2001 (De Amfibieën 
en Reptielen van Aruba, Curaçao en Bonaire). 
Een handzame en niet te dikke gids met harde 
kaft, waarin drie soorten kikkers/padden, acht-
tien soorten hagedissen en vijf soorten slangen 
worden besproken. Zeeschildpadden worden niet 
behandeld.
De gids begint met een inleiding, waarin de her-
komst van de planten en dieren in relatie tot de 
ontstaansgeschiedenis van deze eilanden wordt 
besproken. Na een soortenlijst van de reptielen en 
amfibieën van Aruba, Curaçao en Bonaire volgen 
de soortbeschrijvingen van deze dieren, gerang-
schikt naar en voorafgegaan door een korte, maar 
soms zeer uitgebreide bespreking van de bijbeho-
rende familie. 
Bij de soortbeschrijving worden de verschil-
lende namen in Nederlands, Engels, Spaans en 
Papiamentu genoemd, inclusief eventuele regio-
nale verschillen, en de herkomst van de namen 

(sommige namen zijn oud en stammen nog uit 
de pre-Columbiaanse tijd). Vervolgens wordt de 
geografische verspreiding in het Caribische gebied 
en daarbuiten besproken en in welk biotoop de 
dieren te vinden zijn. Voor zover van toepassing 
wordt ook de introductie van de soort op de eilan-
den gereconstrueerd. Hierna wordt het onderdeel 
identificatie besproken aan de hand van de grootte, 
kleur en de overige kenmerken. Tenslotte worden 
nog het gedrag en de voedselkeuzes besproken. 
Elke soortbeschrijving gaat vergezeld van minmaal 
twee redelijk tot zeer goede foto’s van wisselend 
formaat, doorgaans ongeveer 11,5x7,5 cm.
Er volgen nog korte hoofdstukken met de exoti-
sche herpetofauna en dwaalgasten, gevolgd door 
een checklist voor elk eiland en een literatuurlijst. 
Verspreid door het boek zijn enkele biotoopfoto’s.
Ik heb deze gids met veel genoegen gelezen, als 
voorbereiding op een vakantie naar Curaçao dit 
jaar. Ik verwacht dat ik hiermee niet al teveel 
moeite zal hebben de daar aanwezige reptielen en 
amfibieën op naam te brengen. Maar ik vond ook 
de achtergrondinformatie erg nuttig en interessant. 
De enige aanmerkingen die ik kon verzinnen was 
het ontbreken van een aanduiding van de grootte 
in centimeters bij sommige soortbeschrijvingen 
(daar wordt volstaan met aanduidingen als “groot” 
of “klein”), maar desondanks is uit de tekst toch 
wel aardig in te schatten wat die grootte zo onge-
veer zou zijn. Erg storend is het dus niet.
Eigenlijk is het altijd jammer om een exotisch land 
te bezoeken zonder goede veldgids, maar voor 
deze eilanden is deze dus in ieder geval beschik-
baar. Liefhebbers die deze eilanden gaan bezoeken 
beveel ik van harte aan dit boek aan te schaffen, of 
desnoods indien nog verkrijgbaar de oorspronke-
lijke Nederlandstalige versie.

Jur ter Borg
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The Reptiles and Amphibians 
of the Dutch Caribbean. 

St. Eustatius, Saba and St. 
Maarten

Powell, R., R.W. Henderson 
& J.S. Parmerlee, 2005. 
Reptile Education and Research 
Publishing, Kansas City Missouri.
192 pagina’s, ongeveer 300 foto’s, 
zes kaartjes.
Prijs: € 29,80.

Het betreft de meest glossy veldgids die ik ooit in 
handen heb gehad. Het gevolg daarvan is echter 
wel, dat de bladzijden stevig aan elkaar gekleefd 
zitten, met name bij het voor de eerste keer inkij-
ken. De eerste keer moeten de bladzijden stuk 
voor stuk van elkaar worden losgepeuterd. Ook 
bij het opnieuw openen van het boek blijft dit wat 
lastig, maar het heeft bij mijn boek niet tot bescha-
digingen aan de pagina’s geleid. Het boek is rijk 
geïllustreerd, maar voor een deel betreft dit kleine 
foto’s; het maakt echter een fraaie en aantrekkelijke 
indruk.
Het boek begint met enkele inleidende hoofd-
stukken, waarin geografie, klimaat, geschiedenis, 
natuurbescherming, verwantschap van de herpeto-
fauna  met die van andere gebieden, beschermings-
status en folklore. Hierna worden de reptielen en 
amfibieën per soort besproken , gerangschikt naar 
familie.
Er wordt algemene informatie gegeven over de 
familie, elke soort wordt uitgebreid behandeld 
aan de hand van de hoofdstukjes Engelse naam, 

wetenschappelijke naam, beschrijving, versprei-
ding, soms herkomst van de voorouders, habi-
tat, voedsel, natuurlijke vijanden, voortplanting, 
gedrag en beschermingsstatus. In het algemeen 
wordt behoorlijk diep ingegaan op deze punten. 
Een aantal hoofdstukjes hiervan zijn bij nauw 
verwante soorten op verschillende eilanden (nage-
noeg) identiek, maar zonder twijfel nog steeds 
correct. Elke soortbespreking is rijk geïllustreerd, 
en zeker niet alleen met kleine foto’s. 
Er worden ook soorten behandeld waarvan men 
aanneemt dat ze recent door de mens zijn geïntro-
duceerd, zoals de Roodwangschildpad (Trachemys 
scripta elegans) en de Cubaanse boomkikker 
(Osteopilus septentrionalis). Begrijpelijk, daar nogal 
wat soorten ook door de vroegere indiaanse bewo-
ners lijken te zijn meegebracht. Ook de zeeschild-
padden worden behandeld. 
Verder worden nog enkele (mogelijk ontsnap-
te) exotische reptielen besproken, welke op een 
of meerdere van de eilanden zijn aangetroffen. 
Tenslotte volgen nog een uitgebreide literatuurlijst, 
een verklarende woordenlijst en een index.
Afgezien van de klevende bladzijden betreft het 
een zeer fraai boek, dat veel informatie verschaft 
en ook inzicht geeft over de verwantschappen 
en de herkomst van de verschillende soorten. 
Alleen daarom al is het de moeite waard om het 
aan te schaffen. Maar als identificatiegids bij een 
bezoek aan (een van) de eilanden is het zeker ook 
aan te raden, een andere gids toegespitst op de 
Nederlandse Bovenwindse Eilanden is er ook niet. 
Bovendien is de aanschaf van dit boek een steun-
tje in de rug van de St. Eustatius National Parks 
Foundation (STENAPA),  de Saba Conservation 
Foundation, de Nature Foundation of St. Maarten 
en alle andere mensen die zich inzetten voor het 
behoud van de natuur op deze eilanden. Reden 
genoeg dus om dit boek te kopen.

Jur ter Borg
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Cnemidophorus murinus murinus, vrouw
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De inheemse amfibieën en reptielen zijn heel 
wat bescheidener van kleur en omvang dan 

veel exotische terrariumbewoners. Een ontmoe-
ting met een van de kruipende dieren van de 
koude grond is echter voor veel mensen een bijna 
“exotische” ervaring. Door deze waarnemingen 
door te geven kan men een bijdrage geven aan 
de bescherming van de inheemse soorten. Met 
de 25- tot 30.000 waarnemingen die vrijwilligers 
jaarlijks doorgegeven aan de RAVON-databank 
worden verspreidingsbeelden opgebouwd, die als 
basis dienen voor adviezen aan de overheid en aan 
grote terreinbeheerders. En beschermingsmaatre-
gelen werken: hoewel veel soorten nog lang niet 
uit de gevarenzone zijn, zijn er ook opwaartse 
trends te zien. Dit artikel geeft een overzicht van 
de Nederlandse amfibieën en reptielen, met welke 
soorten het goed gaat en welke een neerwaartse 
trend laten zien.     
Grote natuurgebieden zoals de Veluwe, de kustdui-
nen en rivierdalen herbergen nog gezonde popu-
laties van verschillende soorten. Maar binnen een 
vooral uit beton, asfalt en kale landbouwgebieden 

bestaand landschap moeten amfibieën en reptielen 
op veel plaatsen zien te overleven in de overge-
bleven natuursnippers. Veel soorten hebben het 
daarmee moeilijk. Niet voor niets staan zes van de 
zeven reptielen op de nieuwe Rode Lijst die het 
Ministerie van Landbouw elke tien jaar actuali-
seert, en acht van de zestien amfibieën. 
Wat aantal betreft zijn amfibieën en reptielen een 
overzichtelijke en gemakkelijke groep om te leren 
kennen. 

Met welke soorten gaat het goed? 
Amfibieën
De waterkwaliteit is de laatste decennia in ons land 
flink verbeterd en op veel plaatsen zijn er poelen 
gegraven om de habitat van amfibieën te verbe-
teren. We moeten hierbij denken aan honderden 
tot meer dan duizend per provincie, vooral in het 
zuiden en oosten van ons land. Ook wordt er langs 
grote wateren en kanalen steeds meer natuurvrien-
delijk oeverbeheer toegepast, iets waar amfibieën 
meestal direct positief op reageren. 
Buiten de waterkwaliteit speelt een structuurrijk 

De poelkikker is een kritische soort die houdt van voedselarm, schoon water.
De Gewone pad. Foto’s Jelger Herder.
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landhabitat een belangrijke rol. Buiten hun larve- 
en voortplantingsstadia zijn amfibieën hierop 
aangewezen voor voedsel, zomerschuilplaatsen 
en overwinteringsplekken. Dekking biedende ele-
menten zijn daarbij zoomvegetaties, wegbermen, 
overhoekjes, struik- en boomgroepen en rommel-
hopen, takkenbossen of –rillen. Oeveronderhoud 
en het schonen van sloten en poelen dient strooks-
gewijs of met intervallen te gebeuren. Waar een 
sloot of poel in de volle lengte of omvang ineens 
geschoond wordt, wordt met het badwater ook het 
kind weggegooid!  
Bij de algemeen voorkomende soorten is de posi-
tieve reactie op habitatverbetering het snelst te 
zien. In het monitoring programma van RAVON 
wordt van de Gewone pad (Bufo bufo) en de 
Bruine kikker (Rana temporaria), twee algemeen 
verbreide soorten, de ontwikkeling op ongeveer 
duizend locaties gevolgd. Beide laten hierbij een 
matige toename zien. De meest bekende kikker-
soort in Nederland is misschien wel “de groene 
kikker”. Dè groene kikker bestaat echter niet. Het 
“groene kikkercomplex” bestaat uit drie soorten: 

de Meerkikker (Rana ridibunda), de Poelkikker 
(Rana lessonae) en de Bastaardkikker (Rana klep-
ton esculenta). Laatstgenoemde, ook bekend als 
de “boerennachtegaal”, is de hybride van de twee 
andere, een soort die spot met de biologische wet 
dat een hybride geen nageslacht kan voortbrengen. 
In een brede kustzone van Noordwest-Europa 
is de bastaardkikker meer verbreid dan een van 
de beide oudersoorten. Als groep nemen de drie 
in aantal toe. Het vergt enige oefening ze in het 
veld te onderscheiden. Veel waarnemers geven de 
drie soorten dan ook als groep (“groene kikker 
complex”) door, waardoor het beeld van de afzon-
derlijke soorten nog onvolledig is. Het illustreert 
dat ook het beeld van gewone soorten nog lacunes 
vertoont. De meerkikker, de grootste van de drie, 
is een soort die vooral in de kustprovincies van 
Nederland wordt gevonden. De kleinste, de poel-
kikker, is een soort van de voedselarme, hogere 
zandgronden. Zijn verspreidingsgebied ligt ten 
oosten van de lijn Bergen op Zoom – Utrecht – 
Groningen, als het ware een spiegelbeeld vormend 
met dat van de meerkikker.

De Alpenwatersalamander, een soort van zand-, leem- en lössbodems, vaak in bosrijke omgeving. 
Foto Jelger Herder.
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De website van RAVON biedt (via “soorten”) hulp 
bij de determinatie, in woord, beeld en geluid. In 
de voortplantingstijd zijn de mannetjes van de drie 
groene kikkers redelijk goed op geluid te onder-
scheiden. 
De Heikikker (Rana arvalis) lijkt sterk op de 
bruine kikker, maar is veel minder algemeen. Hij 
leeft in vochtige, halfnatuurlijke graslanden, heides 
en venen, moerassen en in beek- en rivierdalen. Hij 
plant zich voort in — vaak geïsoleerd liggende — 
voedselarme wateren.   
Boomkikkers (Hyla arborea) waren vroeger op 

veel plaatsen algemeen; tot in de jaren zestig van 
de vorige eeuw was hun kekkerende roep tot in de 
stadstuintjes van Eindhoven en Tilburg te horen! 
Het is een soort die sterk heeft geleden onder de 
afbraak van het kleinschalig landschap, maar die 
ook positief reageert op herinrichting van geschik-
te leefgebieden. Weliswaar is de boomkikker nog 
steeds op maar enkele plekken in Nederland te 
vinden, maar op plaatsen waar nieuwe voortplan-
tingspoelen zijn gegraven en struwelen in ere zijn 
hersteld, is hij sterk toegenomen. Hier en daar zijn 
er zelfs boomkikkerbolwerkjes ontstaan.

Bruine kikker en Kleine watersalamander zijn soorten met een groot verspreidingsgebied en 
in uiteenlopende landschapstypen. Foto’s  Jelger Herder.
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Vuursalamander en boomkikker: soorten die hoge eisen stellen aan hun leefomgeving. Foto’s Jelger Herder.
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Adder en Levendbarende hagedis lijden onder versnippering en verdroging van hun leefomgeving.
Foto Levendbarende hagedis: Arnold van Rijsewijk, Adder: Jelger Herder.
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Ook met de Alpenwatersalamander (Mesotriton 
alpestris) gaat het goed. Het is een soort die behalve 
in allerlei poelen en sloten in kleinschalig agrarisch 
en cultuurgebied ook te vinden is in donkere, 
weinig zonbeschenen bospoelen. Op plaatsen met 
weinig poelen in de omgeving wordt hij soms in 
grote aantallen aangetroffen in poelen waarin het 
water donkerbruin of bijna zwart gekleurd is door 
rottend ingevallen blad. Hierbij toont de soort zich 
zeer flexibel: bij gebrek aan groene waterplanten 
om de eitjes in te vouwen, worden deze dan op de 
bodem op half vergane bladeren gedeponeerd.   

Reptielen
Van de reptielen profiteert ook de Ringslang 
(Natrix natrix) bij verbeterde waterkwaliteit en 
natuurvriendelijk oeverbeheer. In wateren met rijk 
begroeide oevers zoekt deze zijn voornaamste 
voedsel: amfibieën en visjes. Uit waterrijke gebie-
den, met bosranden waar hopen bijeengewaaid 
blad en rottende boomstobben ideale broeihopen 

voor ringslangslangen vormen, worden dan ook 
steeds vaker ringslangen gemeld. Helaas ook nogal 
eens als verkeersslachtoffer. Momenteel geeft de 
soort een matige toename te zien, vooral in polders 
met voldoende landschapsstructuren. 
Ook goed gaat het met de Zandhagedis (Lacerta 
agilis), een dier dat gedijt bij de warmere zomers 
van de laatste jaren. De vele zonne-uren geven de 
vrouwtjes gelegenheid hun eitjes goed tot ontwikke-
ling te laten komen. In de duingebieden en op niet al 
te monotone heides kan men op zonnige ochtenden 
langs zandpaadjes en op open plekjes de vrouwtjes 
zien zonnen. In de voortplantingstijd kleuren flan-
ken en rugdelen van de mannetjes felgroen, waar-
door zij in die periode als enige koudegrondsoort 
een ietwat tropisch uiterlijk kunnen claimen. De 
warmteminnende en alleen in Maastricht voork o-
mende Muurhagedis (Podarcis muralis) bereikt in 
het uiterste zuiden van ons land zijn meest noorde-
lijke areaalgrens. Het betreft een kleine, maar dank-
zij de recente warme zomers florerende populatie. 

Ringslangen profiteren van verbeterde waterkwaliteit en natuurvriendelijk oeverbeheer. Foto Jelger Herder.
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Met welke soorten gaat het niet zo best?
Amfibieën
Heggen en overhoekjes, open zandplekken, poelen 
in kleinschalig agrarisch gebied en struikjes in hei-
deterreinen: ze vormen een mozaïekstructuur die 
zonneplekjes, schuilplaatsen en voedsel bieden, 
maar zulke landschapsstructuren verdwijnen op 
steeds meer plaatsen. En waar ze verdwijnen, ver-
dwijnen ook de amfibieën en reptielen. 
De Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) 
was vroeger dè soort van de boerenslootjes. Het 
is de soort die veel mensen als kind het eerste 
— en in grote aantallen — in hun schepnetjes 
aantroffen. Hoewel hij nog op veel plaatsen wordt 
gevonden, zijn de aantallen nu veel lager dan vroe-
ger. Maar mogelijk wordt hij, als “gewone” soort, 
onderschat. Hij komt voor in een breed scala van 
watertypen, als er maar voldoende begroeiing in 
aanwezig is. Dat geldt ook voor de zeldzamere 
Vinpootsalamander (Lissotriton helveticus), maar 
deze heeft een veel beperktere verspreiding. In 

Nederland komt hij beneden de grote rivieren voor 
in bosrijk gebied op zandgrond, maar verder zuid-
waarts wordt de soort algemener. Hij plant zich 
voort in allerlei watertypen en verdraagt daarbij 
iets zuurder water dan de kleine watersalamander. 
Het voorkomen in geïsoleerde populaties maakt de 
soort kwetsbaar. 
De vrij zeldzame Kamsalamander (Triturus cris-
tatus) stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving. Men 
vindt hem in wat diepere, licht voedselrijke en niet 
verzuurde poelen met een goed ontwikkelde vege-
tatiestructuur.
Een ogenschijnlijke flexibele, want zeer dynami-
sche soort is de Rugstreeppad (Bufo calamita). Als 
echte pionier was hij de eerste amfibieënsoort die 
de drooggemaakte polders koloniseerde. Hij houdt 
van overhoop gehaalde grond en opgespoten ter-
reinen waarin hij zich kan ingraven. Een belangrijk 
deel van de Europese populatie leeft in Nederland, 
wat ons land een grote verantwoordelijkheid geeft 
voor de instandhouding van deze soort. 
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Een soort met een nog uitgesprokener gravende 
leefwijze is de Knoflookpad (Pelobatus fuscus). Hij 
plant zich voort in voedselrijke wateren — waar-
aan in Nederland geen gebrek, maar handhaaft 
zich alleen op plaatsen waar deze gecombineerd 
zijn met rulle zandgrond. Vanwege zijn onder-
grondse en nachtelijke leefwijze is het een moeilijk 
te vinden en te volgen soort die op nog maar een 
paar plaatsen in Nederland voorkomt. Ook op die 
plekken lijkt de knoflookpad steeds zeldzamer te 
worden. 
Uitgesproken zeldzaamheden zijn de Vuur sala
man der (Salamandra salamandra), Vroed mees ter
pad (Alytus obstetricans) en de Geelbuikvuurpad 
(Bombina variegata). Dit trio wordt op nog maar 
enkele plekjes in Zuid-Limburg gevonden. 
De vuursalamander is een bewoner van bronge-
bieden of loofbos met een rijke kruidlaag, een in 
Nederland zeldzaam habitattype. Het tegenstrij-
dige bij vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad is 
dat beide soorten zeer gevoelig zijn voor aantas-
ting van hun habitat en menselijke verstoring, 

en tegelijkertijd kunnen floreren in sterk door de 
mens bepaalde habitats. Beide komen ze voor in 
(door mensen afgegraven) groeves. Vaak wordt 
de geelbuikvuurpad ook aangetroffen in warme, 
zonbeschenen veedrinkpoeltjes en in ondiepe, met 
water gevulde kuiltjes die door land- en bosbouw-
werktuigen ontstaan zijn. Gerichte beschermings-
maatregelen moeten de beide soorten uit hun dal 
trekken. 

Reptielen
De huidige populaties Gladde slang (Coronella 
austriaca) en Adder (Vipera berus) vormen nog 
maar een fractie van hun oorspronkelijke. Verlies 
en teruggang van hun leefgebieden (verdroging, 
verruiging) speelt daarbij de hoofdrol en versto-
ring door de mens de bijrol. Tenslotte een tot 
voor kort gewone soort die hard achteruit gaat: de 
Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara). Ook 
deze soort heeft te lijden onder verdroging van 
zijn leefgebied dat vooral bestaat uit bosranden, 
struwelen en heideterreinen.

Muurhagedis en Zandhagedis zijn soorten die profiteren van warme zomers. Foto’s Jelger Herder.
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Komende en gaande Rode lijstsoorten
Er is een nieuwe Rode Lijst in voorbereiding. 
Naar verwachting worden daar drie soorten van 
afgevoerd: Heikikker, Poelkikker en Hazelworm 
(Anguis fragilis). Toch is dat vooralsnog geen reden 
tot juichen, want het is door de gewijzigde reken-
methodiek dat deze drie de Rode lijst op het nip-
pertje “misten”. De Levendbarende hagedis en 
de Rugstreeppad hebben de twijfelachtige eer als 
“gewone soorten” binnenkort tot de Rode lijst te 
mogen toetreden.

RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen 
Onderzoek Nederland) 
RAVON is een onafhankelijke kennis- en onder-
zoeksorganisatie die de verspreiding en de trends 
van deze soorten in kaart brengt. Deze kennis 
wordt ingezet voor een betere bescherming. Dit 
gebeurt door beleids- en beheersadviezen aan de 
overheid en particulieren. De gegevens worden 
vooral verzameld met behulp van ongeveer dui-
zend vrijwilligers, verspreid over het hele land. Zij 
kunnen op twee manieren bijdragen aan het beeld 
van de verspreiding en ontwikkeling van amfibieën 
en reptielen: door deelname aan het verspreidings-

onderzoek of aan monitoring-projecten. 
Van verspreidingsonderzoek is sprake wanneer 
een gebied wordt onderzocht op het voorkomen 
van soorten. Voor een waarnemer kunnen dat steeds 
andere gebieden zijn, maar ook eenzelfde gebied 
dat dan met een bepaalde frequentie (bijvoorbeeld 
eens per drie jaar) bezocht wordt. De veldbezoe-
ken moeten natuurlijk in geschikte periodes en bij 
geschikte temperaturen plaatsvinden, maar verder 
kunnen waarnemers dit doen op momenten en 
plaatsen die hen passen. Bij monitoring wordt 
steeds eenzelfde traject volgens een voorgeschre-
ven methodiek bezocht, waarbij telkens het aantal 
waargenomen dieren van een soort wordt geteld. 
Met monitoring kunnen landelijke trends worden 
vastgesteld. De Stichting RAVON heet nieuwe 
waarnemers welkom en nodigt geïnteresseerden 
uit om een kijkje te nemen op haar website. Behalve 
over de activiteiten en projecten van RAVON is 
hierop ook informatie te vinden over de soorten en 
het herkennen daarvan. Donateurs ontvangen vier-
maal per jaar het RAVON tijdschrift met informa-
tie over de soorten en het veldonderzoek. Nadere 
informatie: www.ravon.nl. Monitoorders ontvan-
gen enkele keren per jaar een nieuwsbrief. 

Hazelworm en Gladde slang hebben een zeer verborgen leefwijze en zijn dus moeilijk te vinden.
Foto gladde slang: Arnold van Rijsewijk, Hazelworm: Jelger Herder.
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www.telmee.nl  
Waarnemers worden uitgenodigd op de site 
www.telmee.nl hun waarnemingen online door te 
geven. Deze nieuwe invoermodule is een samen-
werkingsproduct van alle PGO’s (Ravon, Sovon, 
VZZ, Floron, De Vlinderstichting, Tinea, EIS-
Nederland, NMV, BLWG en Anemoon). De 
module waarop behalve reptielen en amfibieën ook 
andere soorten kunnen worden ingevoerd biedt 
allerlei mogelijkheden, zoals het vastleggen van 
eigen vaste route of een gebied waar men regelmatig 
komt. Er zijn kaarten beschikbaar met de versprei-
dingsgebieden van soorten (op 5x5 km-schaal), met 
daarin in een aparte kleur de stippen van de eigen 
waarnemingen. Men kan een overzicht genereren 
van de eigen waarnemingen en selecties maken, 
bijvoorbeeld op soort en gebied. Ook waarnemin-
gen die eerder via andere modules zijn ingevoerd 
(zoals Landkaartje) zijn opvraagbaar. Vindlocaties 
kunnen op een landkaartje gemakkelijk worden 
aangegeven, zonder dat men de X/Y-coördinaten 
hoeft op te zoeken. Ook is het mogelijk de waarne-
mingen uit andere Europese landen in te voeren. De 
soortenlijst wordt uitgebreid met andere in Europa 
voorkomende soorten. Op termijn kunnen zo ook 
Europese landen profiteren van deze gegevens. 
Tellen is weten ...en bijdragen aan bescherming! 

Summary
The Dutch native amphibians and reptiles, how are 
they doing?
This article describes the native species of amp-
hibians and reptiles in the Netherlands, which 
of them are thriving and which are not, and 
for what reasons. Readers are invited to surf to 
www.telmee.nl, a new online module for the 
input of their observations to the RAVON data-
bank (Reptile, Amphibian & Fish Conservation 
Netherlands), on behalf of the national protection 
and mapping programmes in which RAVON is 
involved. Volunteers may participate in monitoring 
and/or in distribution projects.   
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Zoals beloofd hierbij de eerste soortbe-
schrijving van een reptielensoort welke 
veelvuldig wordt gezien in de omgeving 

van Jamanasin Lodge en peninsula Osa. Erst een 
enkele opmerking over de gegevens voor het hou-
den van de besproken dieren in een terrarium. De 
dieren welke besproken zullen worden zijn niet 
door mij in een terrarium gehouden, waardoor ik 
onvoldoende ervaring heb om een gedegen advies 
te geven over het verantwoord houden. Niettemin 
vormt kennis van de leefwijze in de natuur uiter-
aard de basis voor dit verantwoord houden in een 
terrarium. Aan de hand van mijn waarnemingen 
zal ik op hoofdlijnen proberen aan te geven hoe 
deze dieren eventueel in een terrarium gehouden 
kunnen worden. Daar waar het gaat om dieren 
welke ik wel heb gehouden, zal ik mijn manier van 
verzorgen met jullie delen. Dit zijn onder andere 
Ctenosaura similis (reeds een artikel verschenen in 
Lacerta 65/1), Agalychnis callidryas, Bufo mari-
nus, Dendrobates auratus en Basiliscus vittatus. Deze 
laatste komt wel niet voor aan de Pacifische kant, 
maar ik wil jullie de beschrijving van dit mooie dier 
niet onthouden.

Norops polylepis (Peters, “1873b”, 1874)
Dit is een kleine soort met lange poten en geelach-
tig bruin tot roodbruin gekleurd. De huid bestaat 
uit gladde elkaar niet overlappende dorsale en 
laterale schubben. Deze soort wordt vaak aange-
zien voor de iets kleinere Norops limifrons. Norops 
polylepis is een soort welke voorkomt aan de scha-
duwzijde van bossen, terwijl Norops limifrons zich 
meer ophoudt waar de zon schijnt. De keelwam 
van Norops polylepis is groot en oranje van kleur.

Beschrijving
De totale lengte van deze soort is 177 mm, waar-
bij de mannetjes groter zijn dan de vrouwtjes. 
De kop-romp lengte van de mannetjes is 45 tot 
57 mm en van de vrouwtjes 41 tot 53 mm. Ze 
hebben een lange staart welke 65 tot 70% van de 
totale lengte voor zijn rekening neemt. Deze die-
ren hebben lange achterpoten waarbij de vierde 
teen, wanneer de poten tegen het lichaam worden 
gedrukt, reikt tot aan de oogkas. De schubben op 
de bovenkant van de snuit zijn klein en gekield. 
De dorsale en laterale schubben zijn korrelig en de 
ventrale schubben zijn glad en veel groter dan de 

dorsale schubben. Ze hebben een lage staartkam 
en de mannetjes hebben vergrote schubben rond 
de cloaca. De keelwam van de mannetjes is uitzon-
derlijk groot en loopt door tot bijna aan de lies. Bij 
de vrouwtjes ontbreekt de keelwam en is alleen een 
oranje vlekje op de keel zichtbaar.
De rugzijde van deze dieren is bruin met een 
gelige of roodachtige zweem. Soms zijn op het 
midden van de rug donkere blokken te zien en bij 
de vrouwtjes kunnen deze blokken de vorm aan-
nemen van een diamant (zie foto). Vaak zit er een 
donkere vlek aan de zijkant van de nek. De poten 
en staart hebben dezelfde bruine kleur of er zitten 
donkere banden op. De buikzijde is creme-wit en 
bij sommige vrouwtjes zeer gespikkeld met zwarte 
stippen. De iris is bruin.
Verwante soorten: Norops limifrons, Norops altae, 
Norops cupreus, Norops carpenteri.

Leefgebied en leefwijze
Deze soort komt alleen voor in laagland regen-
woud en nat bos en regenwoud van de uitlopers 
van het gebergte aan de Pacifische kant van Costa 
Rica. Andrews (1971, 1983) heeft deze veel 
voorkomende soort tot in detail bestudeerd in 
Rincon de Osa, Provincie Puntarenas (ongeveer 
6 km van Jamanasin Lodge) en veel van haar bevin-
dingen komen hieronder aan bod.
Norops polylepis is een echt dagdier en zeer veel 
voorkomend. Zijn lichaamstemperatuur past zich 
aan de omgeving aan, met de meeste activiteit 
bij 20,9 - 27,8° Celsius en bij 31,2°C. De meeste 
dieren worden gezien in kruidachtige vegetatie. 
Ze zitten meestal op de bladeren zo’n 0,75 tot drie 
meter boven de grond. Ze geven de voorkeur aan 
de schaduwzijde, alhoewel ze soms ook in de volle 
zon worden gezien. Het eetgedrag van deze dieren 
verschilt niet van andere soorten welke leven in 
kruidachtige vegetatie of op de grond. Ze zitten 
op een verticale plaats, meestal met de kop naar 
beneden, en bekijken de omgeving (in dit geval 
dus hoofdzakelijk de bosbodem) of er iets eetbaars 
voorbij komt.
De meeste dieren slapen op bladeren. De man-
netjes hebben hogere zitplaatsen (920 mm in het 
regenseizoen en 720 mm in het droge seizoen) dan 
de vrouwtjes (490 mm in het regenseizoen en 420 
mm in het droge seizoen). De mannetjes zijn erg 
territoriaal en besteden de meeste tijd (ongeveer 
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met sociale interactie met de mannetjes. Zoals bij 
de meeste anolissoorten hebben de mannetjes vrij 
grote territoriums (30m²), maar die van de vrouw-
tjes zijn niet groter dan 7 m². Hierdoor overlapt het 
territorium van één volwassen man de territoriums 
van drie volwassen vrouwen. Merkwaardig genoeg 
vindt er geen overlapping van territoriums plaats 
van jonge dieren van beide sexen. In dichte bossen 

50%) aan het vechten met andere mannetjes om 
hun territorium te verdedigen. Ongeveer 10% van 
de tijd gaat op aan de voortplanting en 20% aan 
eten. De mannetjes gebruiken hogere zitplaatsen 
als ze interactie hebben met andere mannetjes en 
lagere zitplaatsen voor de voortplanting en het 
zoeken naar eten. De vrouwtjes zijn ongeveer 86% 
van de dag bezig met het zoeken naar eten en 6% 
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komen ongeveer 290 tot 300 dieren per hectare 
voor. Het voedsel bestaat uit alles wat gevonden 
kan worden en is meestal 20 mm of groter, waarbij 
volwassen vrouwtjes grotere prooidieren eten dan 
volwassen mannetjes. Gemiddeld wordt er elk uur 
een prooi gevangen.

Voortplanting
De voortplanting vindt het gehele jaar door plaats, 
maar wordt wel iets minder in het droge seizoen. 
De vrouwtjes legen elke 7 tot 14 dagen een ei. De 
incubatietijd is ongeveer 50 dagen.
Aan het begin van de regentijd is er een ver-
hoogde paringsdrift, wat resulteert in een groot 
aantal jonge dieren (met een kop-romp lengte van 
19 mm) in augustus en september. De dieren zijn  
met drie tot vier maanden geslachtsrijp. De meeste 
dieren leven maar één jaar en slechts enkele exem-
plaren breiken de tweejarige leeftijd.
Andrews (1983) geeft aan dat deze dieren wor-
den gegeten door de mot mot (een vogelsoort), 
diverse slangen en door Corytophanes cristatus. 
Ook bij Norops capito staan ze op de menulijst.

Eigen waarnemingen
Bij Jamanasin Lodge zijn deze dieren hoofdzakelijk 
waar te nemen in het gedeelte waar teakbomen 
staan geplant. De onderbegroeiing bestaat uit een 
kruidachtige vegetatie van ongeveer 40 cm hoogte. 
De dieren worden vooral gezien op de stammen en 
bladeren van de teakbomen, maar ook zijn ze veel 
waargenomen in de kruidachtige onderbegroei-
ing. Ze leven hier samen met Norops limifrons en 
Norops biporcatus.
Aan het begin van de dag (tussen 6.00 uur en 7.30 
uur) zijn de dieren vooral te zien op de onderkant 
van de boomstammen waar de zon schijnt. Ze 
warmen zich daar op en de mannetjes zijn dan 
druk met het verdedigen van hun territorium en 
het vlaggen naar de vrouwtjes. Ook aan de bosrand 
van het secundaire regenwoud worden de dieren 
veelvuldig waargenomen. Hier leven ze samen met 
Norops limifrons en Norops capito (predator).
Omdat de mannetjes al vroeg geslachtsrijp zijn 
komt het voor dat een veel kleiner mannetje toch 
al paart met een groter vrouwtje (zie foto op deze 
pagina). Of er ook paringen plaatsvinden tussen 
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Terrarium
Indien deze dieren in een terrarium gehouden 
worden zijn een aantal dingen belangrijk voor het 
welzijn van de dieren, namelijk: Het moet een 
hoog terrarium zijn met veel verticale verblijfplaat-
sen voor de dieren. Er moet voldoende onderbe-
groeiing zijn waar de dieren naar voedsel kunen 
zoeken. Gezien het eetpatroon dient er voldoende 
klein voedsel aanwezig te zijn zodat de dieren 
naar behoeven kunnen eten. De temperatuur moet 
gemiddeld tussen de 24° C en 27°C zijn, met een 
spot waar de dieren zich kunnen warmen. ’s Nachts 
mag de temperatuur niet onder de 20°C komen en 
de luchtvochtigheid moet overdag gemiddeld 55 à 
60% zijn en ’s nachts mag deze oplopen tot boven 
de 90%.
De dieren kunnen het beste koppelsgewijs of in 
een trio gehouden worden (één man met twee 
vrouwen). Het dag- nachtritme is ongeveer 13 uur 
licht en 11 duur donker.
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Summary
Norops polylepis is a small, long-legged yellowish brown to reddish brown lizard. This lizard is most 
likely to be mistaken in the field for the somewhat smaller Norops limifrons.
Andrews (1971, 1983) studied this very common species in detail at Rincon de Osa, Puntarenas 
Provence (about 6 km from Jamanasin lodge). These lizards are seen perched on herbaceous vegeta-
tion, most frequently on leaves 0,75 to 3 meters above the ground.
The males have large territories (average 30 m²), but female territories are much smaller (average 
7 m²). Males are very territorial and spend most of their time (about 50%) displaying or fighting with 
other males, about 10% in courtship or mating and 20% in foraging. Females forage about 86% of the 
day and are involved in social interactions with males about 6% of the time.
Females lay one egg every seven to fourteen days in the wet season. Incubation time is about fifty days.
At Jamanasin Lodge these animals are mostly seen in the part where Tectona grandis is planted. Early 
in the morning they sit on the trunks to warm. They live together with Norops limifrons and Norops 
biporcatus.

Norops polylepis en Norops limifrons is ons nog niet 
duidelijk, maar het zou ons niet verbazen. Dit ligt 
dan met name aan het feit dat ze zo dicht bij elkaar 
leven in grote aantallen. We hebben wel kunnen 
waarnemen dat de mannetjes van beide soorten 
vlaggen naar elkaar om duidelijk te maken dat ze in 
elkaars territorium zitten.
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Houders van insectenetende reptielen 
en amfibieën kunnen in de vakhandel 
tegenwoordig een redelijk grote vari-

atie aan voederinsecten kopen (treksprinkhanen, 
krekels, meelwormen, wasmotlarven, krulvliegen 
etc.). Toch is het soms praktisch en efficiënt om 
zelf voederinsecten te kweken. Als voorbeeld dient 
hier de Indische meelmot (Plodia interpunctella). 
De larven (rupsen) en motten worden door veel 
hagedissoorten, maar ook amfibieën, graag gege-
ten. Dit artikel beschrijft hoe een kweek kan wor-
den ingericht.

Schadelijke vlinder
Een naaste verwant van Plodia is de inheemse meel-
mot (Pyralis farinalis). Beide soorten behoren tot 
de nachtvlinders en vormen in de voedingsindus-
trie een plaag waardoor veel economische schade 
ontstaat. (Bellmann, 2001). De Indische meel-
mot is ook wel bekend onder de naam “voorraad-
mot” of “vruchtmot”. De rupsen doen zich te goed 
aan een breed assortiment organisch materiaal, 
zoals zaden, noten, chocolade, diervoeding en 
meelproducten. De Indische meelmot is oorspron-
kelijk een tropisch insect, maar heeft zich inmid-
dels over de hele wereld verspreid (Bellmann, 

2001). De mot is vrij makkelijk te herkennen. Hij 
is om te beginnen redelijk klein van formaat (maxi-
maal 1 cm). De aanhechting van de vleugels is tot 
ongeveer de helft lichtbruin tot crème/wit van 
kleur, overgaand in donkerbruin met zwarte ban-
den. De 1 tot 1,5 cm lange rupsen zijn wit (soms 
roze) en hebben maar weinig beharing.

Kweek
Voor het beoefenen van de hengelsport maak ik 
zelf lokvoer. Daarvoor bewaar ik in de garage in een 
krat gedroogd oud brood. Op een bepaald moment 
ontdekte ik dat er heel veel kleine witte rupsen en 
enkele motjes op die broodresten zaten. Na wat 
speurwerk bleek het om Plodia interpunctella te 
gaan. De basispopulatie motten van mijn kweek 
stamt zeer waarschijnlijk uit een geïnfecteerde zak 
vogelvoer. Gelet op het grote aantal rupsen dat ik 
kon “oogsten” besloot ik een poging te doen om 
een gestructureerde kweek met deze insecten op 
te zetten. 
Voor de kweek maak ik gebruik van gangbare 
ijs- en bamibakken. Deze bakjes zijn aan de zij-
kant voorzien van een drietal ventilatieopeningen 
(1,5x3 cm) die met benzine- of nylongaas zijn 
afgedekt. Als substraat gebruik ik nu een basis van 
verbrokkeld oud, droog brood waar ik gebroken 
doppinda’s of walnoten doorheen meng (60%-40% 
mix). Er ligt hier trouwens nog een uitdaging om te 

De Indische meelmot (Plodia interpunctella) 

een ideaal voedseldier?
Jaco Bruekers - fam.bruekers@home.nl



258 • Lacerta 66 (2008) nummer 6

experimenteren met andere producten om zo het 
meest productieve kweeksubstraat samen te stel-
len. Tot nu toe is mijn ervaring dat een substraat 
waarin noten zijn verwerkt sneller op gang komt. 
Als laatste wordt een papierprop toegevoegd die 
als rust- en schuilplaats voor de motten en rupsen 
dienst doet. In elke bak worden 15 tot 20 vlinders 
gehuisvest. Het toedienen van voedsel voor de 
motten is niet nodig omdat de volwassen motten 
geen voedsel meer tot zich nemen en sterven zodra 
ze zich hebben voortgeplant. Naar verluidt produ-
ceert een meelmot zo’n 400 eitjes.
De kweekbakjes worden in een omgebouwde diep-
vrieskast geplaatst, waarin door middel van een 
thermostaat en een lamp van 60 Watt de tempera-
tuur op 28 tot 300C wordt gehouden. Onder deze 
omstandigheden verschijnen de kleine rupsen na 
ongeveer twee tot drie weken. Weer drie tot vier 
weken later zijn de rupsen groot genoeg om als 
voedsel te dienen. Kort voor het verpoppen krui-
pen de larven actief rond op zoek naar een geschik-
te schuilplaats. Meestal verzamelen ze zich aan 
de rand van de kweekbak of in de papierprop. De 
volgroeide rupsen produceren zijdeachtige draden 
(spinsels) die de hele kweek kunnen bedekken. Die 
draden zijn een signaal dat de kweek goed op gang 
komt. De luchtvochtigheid in de kweek houd ik 
laag, omdat anders de kaasmijt (Tyroglyphus siro) 
snel de overhand krijgt en de kweek verpest.
De opbrengst per kweekbak kan ondanks gunstige 
omstandigheden soms wat tegenvallen. Om over 
voldoende voedseldieren te beschikken raad ik dan 
ook aan meerdere kweekbakjes in te richten. In 
tegenstelling tot wasmotlarven (Galeria mellonella) 
vreten meelmotlarven zich niet door plastic heen 
en zijn dus makkelijker onder controle te houden. 
Het kleine formaat van dit insect betekent dat het 
heel geschikt voedsel is voor het opkweken van 

jonge hagedissen en amfibieën.

Voor- en nadelen
Het kweken van (schadelijke) voederinsecten heeft 
uiteraard voor- en nadelen. Dat geldt ook voor de 
meelmot. Kort samengevat:
Voordelen
•	 het kweken van meelmotten is vrij eenvoudig 

en is ook op kleine schaal rendabel;
•	 het samenstellen van het kweeksubstraat is 

simpel en goedkoop (zakje doppinda’s van 
250 gram kost ongeveer € 0,50);

•	 de kweek is nagenoeg geurloos;
•	 de rupsen en motten worden door hagedissen 

en amfibieën graag gegeten;
•	 motten worden bejaagd en zorgen er voor dat 

de dieren actief hun voedsel moeten vergaren;
•	 de rupsen zijn niet erg behaard en worden 

goed verteerd;
•	 vitaminepoeder blijft ook goed aan de rupsen 

en motten kleven.
Nadelen
•	 Plodia is en blijft een schadelijk insect. 

Voorkom dat de motten in de woning vrij spel 
krijgen, want dat kan in de kelder of voorraad-
kast vervelend uitpakken! Ruim losvliegende 
motten consequent op! 

•	 de opbrengst van een kweekbak kan soms 
tegenvallen (dus meerdere kweken opzetten); 

•	 losvliegende motten in de kamer zijn hinder-
lijk omdat ze ’s avonds vaak voor de televisie 
blijven fladderen. 

Toch staat de geschetste overlast van de motten 
naar mijn mening niet in verhouding tot de hin-
der die ontsnapte krekels of fruitvliegen kunnen 
veroorzaken. De Indische meelmot is overigens 
geen goede vlieger en kan na enige oefening vrij 
makkelijk met de hand of met een netje worden 
gevangen.

Literatuur/nadere informatie:                                                                            
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mot).
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