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Mannelijke Anolis marmoratus ssp. uit de omgeving van 
Trois Rivieres, Guadeloupe 
Zie het artikel op pagina 180 en volgende. Foto Robert Hoog-
veld.

De anolissen van Guadeloupe en Dominica - deel 1 Robert 
Hoogveld 
In dit artikel geeft de auteur een beschrijving van de twee ei-
landen Guadeloupe en Dominica en richt zich met name op de 
anolissen die hier voorkomen. In het artikel zijn zoveel moge-
lijk eigen waarnemingen verwerkt en door middel van de vele 
foto’s wordt een representatief beeld gegeven van al het moois 
dat deze twee eilanden op natuur- en anolisgebied te bieden 
hebben. 180

Herpetologische waarnemingen in Zuidoost-Azië: Deel 3: 
Indonesië Maarten Gilbert 
Na het in twee eerdere uitgaven van Lacerta beschreven 
bezoek aan Laos, Vietnam, Cambodja, Thailand en Maleisië 
wordt het vasteland van Zuidoost-Azië verlaten om de eilan-
den van de Indonesische archipel beter te leren kennen. In dit 
derde en laatste deel van de serie worden de herpetologische 
waarnemingen uit Indonesië besproken. Binnen Indonesië zijn 
verschillende eilanden bezocht. Te beginnen met Sumatra, om 
vervolgens via Java, Bali, Lombok en Sumbawa oostwaarts te 
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vulkanisch van oorsprong en heeft een oppervlakte 
van 1434 km2. De linker helft, genaamd Basse 
Terre, is het bergachtige, tropische en dus groene, 
met regenwouden bedekte deel van het eiland. 
Het Parc National de la Guadeloupe beslaat met 
zijn 17.000 ha ongeveer tweederde deel van Basse 
Terre. De rechter helft, Grande Terre, is het bijna 
vlakke, relatief droge en meest gecultiveerde deel 
van Guadeloupe. Grande Terre heeft een dikke 
kalkstenen korst, het gevolg van onder de zeespie-
gel gelegen te hebben gedurende een vroege geolo-

Eind april 2008 was het dan zover. Toen 
ben ik met mijn vriendin Katja voor een 
vakantie van vier weken afgereisd naar het 
Caribische gebied. Niet alleen zouden we 
hier een fantastische vakantie gaan mee-
maken maar ook zou ik eindelijk de mij 
zo geliefde anolissen in het wild gaan zien. 
We reisden af naar de tropische eilanden 
Guadeloupe en Dominica.

In dit artikel geef ik een beschrijving van de 
twee eilanden en richt ik me met name op de 
anolissen die hier voorkomen. Welke anolis-

soorten bevolken deze eilanden? Welke onder-
soorten zijn er, hoe zien deze eruit en waar komen 
ze voor? Ook heb ik gepoogd zoveel mogelijk eigen 
waarnemingen te verwerken in dit artikel en hoop 
ik door middel van de vele foto’s een representatief 
beeld te scheppen van al dat moois dat deze twee 
eilanden op natuur- en anolisgebied te bieden 
hebben.

Geografie
Guadeloupe en Dominica liggen in het Caribisch 
gebied. Het meest oostelijk gelegen deel van het 
Caribische gebied wordt begrensd door een keten 
van eilanden in de Caribische Zee welke loopt 
van Puerto Rico in het noorden tot het vaste 
land van Zuid Amerika (Venezuela) in het zui-
den. Deze keten van eilanden worden de Kleine 
Antillen genoemd en zijn onder te verdelen in 
de Bovenwindse Eilanden en de Benedenwindse 
Eilanden (waartoe ook Aruba, Bonaire en Curaçao 
behoren). Guadeloupe en Dominica zijn de twee 
meest zuidelijke van de Bovenwindse Eilanden en 
daarmee liggen ze ongeveer in het midden van de 
Kleine Antillen.

Guadeloupe
Guadeloupe is geen zelfstandig land maar een over-
zees departement van Frankrijk. Het is een archipel 
bestaande uit in totaal elf eilanden, maar als men 
het over Guadeloupe heeft bedoeld men meestal 
het vlindervormige hoofdeiland. Guadeloupe is 

Fig. 1. Ligging Guadeloupe en Dominica

Fig. 3. Kaart van Dominica

Fig. 2. Kaart van Guadeloupe

Afb. 1. Anolis marmoratus setosus. Man. Ferry, Base 
Terre.
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gische periode. Het ten zuiden van het hoofdeiland 
gelegen eiland Marie-Galante heeft dezelfde ont-
staansgeschiedenis. Guadeloupe is vulkanisch nog 
steeds actief. De op Basse Terre gelegen vulkaan 
La Soefrière waarvan de top met zijn 1467 meter 
het hoogste punt van Guadeloupe is, rommelt 
en stoomt nog dagelijks. Tot de archipel behoren 
naast dus Guadeloupe zelf en Marie-Galante (158 
km2) ook de eilanden Les Saintes (14 km2), La 
Désirade (22km2) en de kleine onbevolkte eiland-
jes Petite Terre, Ilet à Kahouanne en Ilet à Fajou.

Dominica
Dominica wordt ook wel het natuureiland van de 
Cariben genoemd. Dat is ook niet verwonderlijk 
want het is rijkelijk bedeeld met natuurschoon in 
de vorm van ongerepte regenwouden, meer dan 
350 rivieren en watervallen, actieve vulkanische 
landschappen en een prachtige onderwaterwereld. 
Net als Guadeloupe is Dominica vulkanisch van 
oorsprong en meet 47 bij 26 km (754 km2). Het 
eiland is volledig bergachtig en de binnenlanden 
steken zo’n 900 m boven de zeespiegel uit. Het 
hoogste punt is de top van de Morne Diablotin 
met 1447 m.
Voor ongeveer 70% bestaan Dominica uit onge-
repte wouden en bezit daarmee ook het grootste 
primair oceanisch regenwoud van het Caribische 
gebied. Gelukkig is de overheid van Dominica zich 
bewust van de natuurwaarde en beschermt deze dan 
ook goed door middel van drie nationale parken en 
twee bosreservaten. Het in het noordwesten gele-
gen Cabrits National Park wordt gekenmerkt door 
de droge kustbossen, moerasgebieden en mangro-
ves. In de noordelijke binnenlanden bevindt zich 
het 9000 ha grote Northern Forest Reserve en het 
Morne Diablotin National Park, waar de bedreigde 
inheemse Sisseroupapegaai (Amazona imperialis) 
en Roodhalspapegaai (Amazona arausiaca) leven. 
In het midden van Dominica ligt het Central Forest 
Reserve waar veel reusachtige tot 40 meter hoge 
Gommier bomen groeien en ten zuiden hiervan 
bevindt zich het Morne Trois Pitons National 
Park. Dit park bevat de op één na hoogste bergtop 
op het eiland (1387 m) en staat bekend om haar 
vulkanische activiteit, wat tot uiting komt in het 
’s wereld grootste kokende kratermeer en tal van 
stoomgaten, zwavelbronnen en kokende modder-
poelen. Net als in het Northern Forest Reserve zijn 

hier verschillende soorten regenwoud te vinden 
zoals het 30 m hoge secundaire regenwoud en de 
feeërieke hooglandbossen. Niet voor niets staat dit 
park op de UNESCO werelderfgoedlijst.

Klimaat
Het klimaat in dit oostelijk deel van het Caribisch 
gebied is (sub)tropisch en heel het jaar door is 
het dus warm en vrij vochtig. Die temperatuur en 
vochtigheid wordt enigszins getemperd door de 
altijd aanwezige passaatwinden die waaien vanuit 
het noordoosten. Toch is het er heel het jaar door 
warm met temperaturen van rond de 30°C overdag 
en 20°C in de nacht. Hoewel de gemiddelde hoe-
veelheid neerslag door het jaar heen niet heel veel 
verschilt kun je wel spreken van een natter seizoen 
dat loopt van juli tot november. Tropische regen-
buien ontstaan heel het jaar door maar deze komen 
frequenter en heviger voor in het regenseizoen. In 
deze periode ontstaan er op de Atlantische oceaan 
ook tropische stormen die kunnen uitgroeien tot 
orkanen en de eilanden kunnen aandoen.
Hoewel de eilanden niet groot zijn verschilt de 
temperatuur en met name de hoeveelheid neerslag 
flink. Zo kunnen we het relatief vlakke Grand Terre 
van Guadeloupe voor Caribische begrippen aardig 
droog noemen met een regenval van zo’n 1500 
mm/jaar terwijl het bergachtige Basse Terre een 
hoeveelheid neerslag kan ontvangen van wel meer 
dan 4000 mm/jaar. De eilandjes ten zuiden van 
het hoofdeiland Guadeloupe zijn qua klimaat te 
vergelijken met dat van Grand Terre.
Dominica is geografisch gezien uniformer dan 
Guadeloupe en daarmee is het verschil in kli-
matologische omstandigheden ook kleiner. Het 
meest belangrijke verschil is dat de oostkant van 
Dominica en het centrale gebergte meer neerslag 
ontvangen dan de westelijke kuststrook van het 
eiland. De westkust ontvangt jaarlijst een kleine 
2000 mm regen terwijl de bergen in het binnen-
land gemiddeld 7600 mm/jaar ontvangen. De 
oostkust ontvangt jaarlijks 5000 mm regen. Voor 
de beeldvorming even een klein uitstapje terug 
naar Nederland. Hier valt gemiddeld 800 mm 
neerslag per jaar.

 Afb. 2. Anolis marmoratus setosus man met wat 
uiterlijke kenmerken van Anolis marmoratus girafus. 

Ferry, Basse Terre.
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De anolissen
De anolissen die op de Kleine Antillen leven 
zijn meestal boom- en struikbewonende middel-
grote kleurrijke anolissen. De meeste eilanden 
op de Kleine Antillen worden bewoond door 
één anolissoort. Dit in tegenstelling tot de Grote 
Antillen (Cuba, Jamaica, Hispaniola en Puerto 
Rico) waar per eiland een grote verscheidenheid 
aan anolissoorten voorkomt en ook diverse soor-
ten in hetzelfde geografische gebied voorkomen. 
Op een aantal eilanden van de Kleine Antillen 
komen twee soorten anolissen voor waardoor de 
Kleine Antillen tezamen 26 endemische anolis-
soorten herbergen. Die 26 soorten worden onder-
verdeeld in twee groepen: de bimaculatus-groep 
en de roquet-groep (Underwood, 1959). Tot 
de roquet-groep behoren alle eilandbewonende 
anolissen vanaf het vaste land van Zuid Amerika 
tot en met Martinique. De anolissen die tot de 
bimaculatus-groep behoren leven allen ten noor-
den van Martinique, dus van Dominica tot en 
met het kleine eiland Anguilla in het noorden. De 
anolissen van de Kleine Antillen zijn in deze twee 
groepen verdeeld op basis van de ontstaansgeschie-
denis van het Caribische gebied. De eilanden ten 

zuiden van Dominica hebben namelijk een andere 
geologische ontstaansgeschiedenis dan de eilan-
den hier ten noorden van. Daarbij is het interes-
sant om te weten dat het huidige Guadeloupe ooit 
gefragmenteerd is van Puerto Rico en dat vanuit 
het proto-Guadeloupe de jongere eilanden zijn 
gekoloniseerd die nu ten noorden van Guadeloupe 
liggen. Hierdoor is bijvoorbeeld Anolis sabanus 
van het eiland Saba, dat 400 km noordelijker ligt 
dan Dominica, nauwer verwant aan Anolis oculatus 
van Dominica dan Anolis roquet van Martinique 
dat maar 50 km ten zuiden van Dominica ligt. De 
anolissen die tot de roquet-groep behoren hebben 
de eilanden gekoloniseerd vanaf het vaste land 
van Zuid Amerika. De morfologische verschillen 
tussen de anolissen van de bimaculatus-groep ten 
opzichte van de roquet-groep uit zich in een meer 
lateraal afgeplat lichaam, langere ledematen en een 
grovere bouw van met name de kop en nekpartij.

Ondersoorten
Op Guadeloupe komt één soort anolis voor en dat 
is Anolis marmoratus Duméril & Bibron, 1837. 
Ook op Dominica leeft maar één endemische 
anolissoort en dat is Anolis oculatus (Cope, 1879). 

Iguana delicatissima 
De grote broers van de anolissen in de familie der Iguanidae zijn natuurlijk de “echte leguanen”. Op 
zowel Guadeloupe en Dominica leven naast de anolissen twee soorten leguanen, te weten de bekende 
groene leguaan (Iguana iguana) en de West Indische groene leguaan (Iguana delicatissima). Iguana delicatis-
sima (Laurenti, 1768) komt alleen voor op de eilanden Anguilla, St. Martin, St. Eustatius, St. Barthélemy, 
Antigua, Guadeloupe, Dominica en Martinique. 
Iguana delicatissima is duidelijk van Iguana iguana te onderscheiden door het ontbreken van de grote ronde 
schub op de onderkaak, het ontbreken van de verticale strepen op het lichaam en staart en de ronde keelwam. 
Met een maximale kopromp lengte van 430 mm voor mannelijke en 390 mm voor vrouwelijke exemplaren 
blijft deze leguaan kleiner dan Iguana iguana. Bij volwassen mannen kleurt de onderkaak en de kin roze. 
Dominante mannen worden ook grijs van kleur. Vrouwen hebben een groen lichaam, vale kop en bruine staart. 
Juvenielen zijn net als bij Iguana iguana groen.
Van zeeniveau tot 300 meter hierboven komen deze leguanen voor. Hun leefgebieden zijn droge kustbossen, 
magrovebossen en laaggelegen regenwouden. De juvenielen leven tussen en in struiken en lage bomen terwijl 
volwassen dieren ook graag hoog in de bomen voorkomen. Hun dieet bestaat uit plantaardig voedsel zoals 
bladeren en fruit maar als de kans zich voordoet worden kleine gewervelden ook gegeten (Lazell, 1973). 
Iguana delicatissima is ernstig bedreigd. Door hybridisatie met Iguana iguana op Les Saintes, Basse Terre 
(Guadeloupe) en St. Barthélemy, concurrentie met geïntroduceerde Groene leguanen, vraat van juvenielen 
door geïntroduceerde dieren als de mongoose en de gewone huiskat, cultivatie van bosgebieden, verkeers-
slachtoffers en illegale jacht is de druk op de populaties van deze leguaan zeer serieus. Door onder andere het 
toewijzen van beschermde gebieden, kweekprogramma’s en het herstellen van hun habitat wordt geprobeerd 
de populaties op de eilanden te herstellen. 
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Hoewel er dus maar één anolissoort voorkomt op 
Guadeloupe en één op Dominica hebben zich op 
deze eilanden wel ondersoorten kunnen ontwikke-
len. Dit zelfde geldt overigens voor het derde mid-
delgrote eiland van de Kleine Antillen, Martinique, 
waar Anolis roquet  (Bonaterre, 1789) voorkomt. 
Ondersoorten hebben hier kunnen ontstaan door-
dat als gevolg van de grootte van de eilanden en 
de verschillen in hoogte er diverse klimaten op de 
eilanden voor komen. Hierdoor hebben zich ver-
schillende verschijningsvormen binnen een soort 
kunnen ontwikkelen welke zijn beschreven als 
volwaardige ondersoorten (Lazell, 1962; 1964; 
1972). De ondersoorten worden onderscheiden 
van elkaar op basis van de grootte, het schubben-
patroon, het aantal hechtlamellen onder de tenen, 
het patroon en kleur.
Op de omliggende eilanden van Guadeloupe 
komen ook anolissen voor. Elk eiland bezit een 
anolis, die in ieder geval niet tot een van de onder-
soorten van Guadeloupe zelf wordt gerekend. De 
taxonomische status van een aantal anolissen van 
deze eilanden is echter onduidelijk.  Bij de behan-
deling van de anolissen van de satellieteilanden van 
Guadeloupe kom ik uitgebreider hierop terug.
Nu we weten waar Guadeloupe en Dominica lig-
gen, kort is geschetst hoe deze eilanden er uit zien 
en wat voor type anolissen er voor komen, kunnen 

we nader ingaan op de mooie anolissen die hier 
leven. Hierbij gebruik ik zoveel mogelijk eigen 
waarnemingen welke ik tijdens het verblijf op 
Guadeloupe en Dominica heb kunnen doen.

Fig. 4. Verspreidingskaart anolissoorten 
Guade loupe archipel. Reprinted with per-
mission of the University Press of Florida

1. Anolis marmoratus marmoratus
2. Anolis marmoratus alliaceus

3. Anolis terraealtae caryae
4. Anolis (marmoratus) chrysops
5. Anolis (marmoratus) desiradei

6. Anolis marmoratus girafus
7. Anolis marmoratus inornatus

8. Anolis (marmoratus) kahouannensis
9. Anolis marmoratus setosus

10. Anolis marmoratus speciosus
11. Anolis terraealtae terraealtae

12. Anolis ferreus

Chutes du Carbet, Parc National de la Guadeloupe
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Anolissen van de Guadeloupe archipel
Op het hoofdeiland Guadeloupe komen de zes 
ondersoorten van Anolis marmoratus voor. Anolis 
marmoratus marmoratus, Anolis marmoratus setosus, 
Anolis marmoratus girafus en Anolis marmoratus alli-
aceus komen voor op Basse Terre en Anolis mar-
moratus speciosus en Anolis marmoratus inornatus op 
Grande Terre. Nu is het niet zo dat de ene onder-
soort alleen maar voorkomt tot een bepaalde grens 
en aan de andere kant hiervan de andere ondersoort 
leeft met zijn andere typische uiterlijke kenmerken. 
Tussen duidelijk tot een ondersoort behorende 
anolissen komen allerlei inter-specifieke verschij-
ningen voor. Hierdoor is het vaak lastig of simpel-
weg onmogelijk om een anolis aan te wijzen tot een 
bepaalde ondersoort. De anolissen van Dominica, 
Guadeloupe en Martinique zijn dus zeer variabel in 
uiterlijk en al decennia lang onderwerp van discussie 
en wetenschappelijk onderzoek. Figuur 4 laat zien 
waar welke ondersoorten van Anolis marmoratus 

leven, in welke gebieden overgangsvormen tussen 
ondersoorten voorkomen en welke anolissoorten 
op de satellieteilanden voorkomen.
Die diversiteit maakt het anolisspotten ook zo 
leuk en interessant op Guadeloupe. Bijna letterlijk 
ziet elke anolis er net even wat anders uit dan de 
buuranolis een boom verder om dus nog maar te 
zwijgen over de uiterlijke verschillen tussen de 
ondersoorten. Daardoor ben ik de buurt van de 
verschillende verblijfplaatsen op Guadeloupe ook 
anolissen gaan herkennen en ben ik zelfs een keer 
lichtelijk teleurgesteld geweest toen dat ene mooie 
fotogenieke mannetje niet meer op zijn stam zat. 
Op Guadeloupe hoef je niet je best te doen om 
anolissen te kunnen waarnemen. Vooral in tuinen, 
parken en plantages komen soms hoge dichtheden 
aan anolissen voor. 

 Afb. 3. Anolis marmoratus setosus man eet een 
Hemidactylus mabouia.

 Afb. 4. Anolis marmoratus setosus juvenile. Ferry.
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Basse Terre
Als uitvalsbasis voor de dagtochten verbleven we de eerste week in het 
gehucht Ferry even ten zuiden van het vissersdorp Deshaies in het noord-
oosten van Basse Terre. Deze regio is zo’n beetje de zuidgrens waar Anolis 
m. setosus (Afb. 1) voorkomt en begint te vermengen met Anolis marmoratus 
girafus (Afb. 2). 
De mannetjes van Anolis m. setosus worden 19 cm lang en zijn overwegend 
groen gekleurd, de kop en nek kan soms blauw(achtig) zijn. De vrouwtjes 
blijven kleiner en zijn overwegend grauwer gekleurd, meest bruin of grijs-
bruin en bezitten een lichte rugstreep. Jonge dieren zijn grijsbruin en bezitten 
een zwart gerande witte rugstreep.
Met name bij de mannetjes heb ik wat diversiteit kunnen zien in de tuin 
rondom onze verblijfplaats in Ferry. Sommige exemplaren waren egaal groen 
met wat blauwtinten in de nek en op de kop, anderen vertoonden trekjes 
van Anolis m. girafus met bruinige koppen en met vlekjes en punten op het 
lichaam.
Juvenielen trof ik veel aan in een schaduwrijk deel met veel mahoniebomen. 
Meestal houden de kleine anolissen zich op in de nabijheid van de bodem. 
Opvallend genoeg heb ik dit donkere deel van de tuin geen mannetjes kunnen 
waarnemen. Deze bevonden zich allemaal op vaak solitair staande bomen die 
veel zon kregen. Vrouwtjes werden in heel de tuin waargenomen en bevonden 
zich bijna altijd lager dan de mannetjes, iets wat typerend is voor alle soorten 
anolissen.
Tijdens een tripje door de tuin met mijn camera herkende ik ineens het geluid 
van een anolis die een gevangen prooi al kopschuddend tegen de ondergrond 
dood slaat. Op enkele meters afstand bleek een mannetje op de dikke stam 
een mangoboom te zitten en had zojuist een kleine gekko weten te grijpen 
(Afb. 3). Een zeldzaam moment omdat deze anolissen doorgaans insecten 
eten, maar hier werd getoond hoe opportunistisch anolissen zijn. Het kleine 
gekkootje bleek een jong exemplaar van Hemidactylus mabouia ze zijn. Bijna 
drie minuten deed deze anolis er over de gekko te verorberen. Hemidactylus 
mabouia heb ik ook veelvuldig gezien. Bij schemer komen deze dieren hun 
schuilplaatsen uit om op de muren in de buurt van lampen insecten te vangen. 
Diverse volwassen exemplaren werden elke avond gezien. De anolissen, die 
we niet alleen in de omgeving maar ook overdag op het huis hebben gezien, 
maken overigens geen gebruik van deze insecten hotspots. Tegen de tijd dat 
de nachtgekko’s tevoorschijn komen gaan de anolissen hun slaapplaatsen 
opzoeken. Hierbij verkiezen ze bij voorkeur slaapplekken op bladeren, sten-
gels of dunne stammen en lijken de anolissen voor bepaalde slaapplaatsen een 
voorkeur te hebben. Verschillende keren heb ik anolissen gezien die van een 
vaste slaapplaats gebruik maakte. Eén anolis maakte het overigens niets uit of 
zijn slaapplaats, een heliconiablad, de ene nacht compleet stil hing terwijl het 
de andere nacht door een stevige wind alle kanten opzwaaide. 
Vanaf de kuststreek, waar bijna alle gehuchten en dorpen aan liggen, wordt 
het landinwaarts al snel bergachtig op Basse Terre. Regenwouden bedek-
ken de heuvels en bergen en het is hier aanzienlijk natter dan langs de kust. 
Dwars door het regenwoud van het Parc National de la Guadeloupe loopt de 
Route de la Traversee, een weg die de oostkust met de westkust van Basse 
Terre verbindt. Langs deze route zijn verschillende plaatsen waar je de auto 

Afb. 5. Anolis marmora-
tus ssp. vrouw  aan de 

voet van de Mamelle de 
Pigeon, Basse Terre.
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kunt parkeren en voor een kort wandelingetje of een serieuze dagvullende 
hike de regenwouden in kan lopen. Tijdens een hike naar de top Col des 
Mamelles (Mamelle de Pigeon, 768 m) werden geen anolissen waargenomen. 
De anolissen die in dit berggebied (Les Mamelles) voorkomen behoren tot 
de ondersoort Anolis m. alliaceus. De dichtheid van de anolissen is hier dus 
duidelijk niet zo hoog als in de kustregionen. Aan de voet van de Mamelle 
de Pigeon werd op ruim 600 meter hoogte wel een vrouwtje waargenomen 
(afb. 5). Vermoedelijk een overgangsvorm tussen Anolis m. girafus en Anolis 
m. alliaceus maar kan misschien ook tot Anolis m. alliaceus worden gerekend, 
hoewel ik daarvoor haar vindplaats (één meter boven de bodem aan de rand 
van de bossen) niet echt bij Anolis m. alliaceus vind passen. Anolis m. alliaceus 
Cope, 1864 is een ondersoort die namelijk alleen voorkomt in de montane 
regenwouden in het binnenland van Basse Terre tussen de 600 en 900 meter. 
Mannetjes die een maximale lengte kunnen bereiken van 22 cm zijn diep-
groen met blauwtinten naar de staart toe en typisch voor deze soort zijn de 
vaak talrijke blauw/zwarte vlekken tussen kop en staart. De kop is bruin tot 
bruingeel maar ook blauwtinten komen hierop voor. De vrouwtjes blijven 
kleiner, zijn groen en bezitten een lichte rugstreep waarlangs op de flanken 
lichte en donkere puntjes voorkomen.
Anolis m. alliaceus wordt zelden gezien omdat deze anolis strikt arboreaal is. 
Hij komt dus uitsluitend voor in de met epifyten begroeide bomen en wordt 
zelden nabij de bodem aangetroffen.
De uitvalsbasis voor dagtochten in onze tweede week op Guadeloupe was een 
lodge op een heuvel net buiten het stadje Trios Rivières aan de zuidkust van 
Basse Terre. De Lodge lag in een tropische tuin aangeplant met o.a. diverse 
Heliconia-soorten, Musa’s , Gember en diverse palmen. De anolisdichtheid is 
hier behoorlijk hoog maar de diversiteit is toch wel heel opvallend. Werkelijk 
geen enkele anolis is hier hetzelfde. In dit deel van Guadeloupe is geen speci-
fieke ondersoort beschreven. Volgens Schwartz & Henderson (1991) en 
Breuil (2002) zijn de anolissen hier overgangsvormen tussen Anolis m. mar-
moratus, Anolis m. alliaceus en Anolis m. girafus. De anolissen hebben hier een 
groene basiskleur en kunnen in de staartregio blauw zijn. Ook heb ik diverse 
exemplaren waargenomen met blauwe staarten en blauwtinten in de nek en 
op de kop. Vanaf de kop tot maximaal aan de staartwortel hadden bijna alle 
exemplaren een verzameling grote en kleinere vlekken. Meestal zwartblauw 
of blauw van kleur en in de nekpartij omzoomd met geel of afgewisseld met 
oranje vlekken. De keelwam is oranjegeel. Vrouwelijke exemplaren zijn wat 
minder fel van kleur. Ze zijn groen tot grauwgroen en grijsbruin en kunnen 
op de kop en in de nek groengeel zijn. Sommige exemplaren hebben een 
lichte ononderbroken rugstreep, bij anderen was een rugstreep nauwelijks 
aanwezig. Vermoedelijk waren dit oudere exemplaren. Juvenielen zijn over-
wegend bruingrijs van kleur en bezitten een lichte rugstreep en een minder 
contrastrijke laterale streep.
Door de hoge dichtheid is het onvermijdelijk dat de intolerante en territoriale 
anolismannen in elkaars blikveld komen en dan al kopknikkend en opdruk-
kend op de voorpoten hun keelwam laten zien. Gaat het hierbij om een seri-
eus territoriaal geschil dan wordt hierbij ook het lichaam zijdelings afgeplat 
en de tong al naar beneden wijzend uitgestoken. Dit territoriale gedrag komt 
overigens ook onder de vrouwtjes voor. Natuurlijk wordt de keelwam ook 
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gebruikt om vrouwtjes mee te imponeren. Dit heb 
ik regelmatig kunnen zien en één keer hebben ik 
kunnen zien dat het vrouwtje ontvankelijk bleek. 
Het mannetje benaderde het vrouwtje na een 
wampartij welke op haar beurt haar nek aanbood 
aan de man. Hierna volgde de paring (afb. 8). 
Diverse palmen stonden in bloei en het zoete nec-
tar was bij de anolissen (en kolibries) erg geliefd 
getuige het feit dat soms wel zes anolissen, zowel 
mannen als vrouwen, hier op af kwamen wat soms 
voor chaotische taferelen zorgde. Het oplikken van 

nectar of rijp fruit is een aanvulling op hun dage-
lijks dieet dat uit insecten bestaat.

Bijna alle soorten anolissen zitten vaak in de typi-
sche anolishouding, dus met de kop naar beneden, 
op een stam de grond afspeurend naar voedsel. 
Als een potentiële prooi (meestal een insect of 
geleedpotige) in het blikveld is wordt afgewogen 
of de inspanning bij het gaan pakken van de prooi 
opweegt tegen de voedingswaarde die het bezit 
(Roughgarden, 1995). Soms maken ze daar 
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verassende keuzes in. Voor een kleine prooi, die 
overigens meteen in de bek verdween, rende een 
mannetje 1,5 meter omlaag de boom uit om ver-
volgens minimaal 2 meter over de grond te rennen 
naar de prooi om direct weer terug te sprinten naar 
zijn boom.
De anolissen zijn niet de enige herpetologische 
waarnemingen die ik heb gedaan in de omgeving 
van Trois Rivières. De groene leguaan (Iguana 
iguana) komt hier algemeen voor en ook de reu-
zenpad (Rhinella marina, voorheen Bufo marinus) 

Afb. 6. Binnenland van Basse Terre
 inzet rechtsboven Afb. 7. Anolis mar-

moratus ssp. man
 inzet rechtsonder Afb. 8. Paring 

Anolis marmoratus ssp.
 links Afb. 9. Wammende Anolis 

marmoratus ssp. man
 links Afb. 10. Anolis marmoratus 

ssp. vrouw
 rechts Afb. 11. Anolis marmoratus ssp. man

allen: Trois Rivieres, Basse Terre

is hier waargenomen. Na zonsondergang laten 
de fluitkikkers zich soms betrappen maar vooral 
hoor je ze goed. Eleutherodactylus johnstonei en 
Eleutherodactylus martinicensis werden tussen lage 
begroeiing en op muren aangetroffen en vooral 
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 Afb. 12. Anolis marmoratus ssp. man. Trois Rivieres, Basse Terre
 Afb. 13. Anolis marmoratus marmoratus op een bananenboom. Zuidoost Basse Terre

 Afb. 14. Anolis marmoratus marmoratus, man. Omgeving Chutes du Carbet, 
Parc National de la Guadeloupe, Zuidoost Basse Terre
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overal gehoord.
In het zuidoosten van Basse Terre leeft Anolis mar-
moratus marmoratus. Een contrastrijke anolis die al 
jaren lang te vinden is in terraria binnen liefheb-
berskringen. Anolis m. marmoratus wordt 24 cm 
lang en is daarmee een forse anolis. De vrouwtjes 
blijven kleiner. Mannelijke dieren zijn helder groen 
en vanaf de staartwortel blauwgroen tot blauw. De 
kop en de nek is oranje tot oranjerood gemarmerd. 
De keelwam is oranjegeel. Vrouwtjes zijn groen en 
kunnen een grijsbruine kop en rug hebben. Een 
rugstreep is niet altijd duidelijk aanwezig.
Anolis m. marmoratus komt met name voor in 
tuinen, parken, bosranden en plantages. Het zuid-
oosten van Basse Terre wordt gekenmerkt door de 
vele bananenplantages en hier komen dan ook veel 
anolissen in voor. Tijdens een bezoekje aan een 
bananenplantage ten zuiden van het dorp Sainte-
Marie werden verschillende anolissen gevonden. 
Zowel middenin de plantage als aan de randen 
bleek de dichtheid behoorlijk hoog. In misschien 
wel elke bananenboom huisde één of meerdere 
anolissen maar er werden meer mannen dan vrou-
wen gezien. Jonge anolissen hielden zich op in de 

Afb. 16. Regenwoud. Parc National de la Guadeloupe. Zuidoost Basse Terre

kruidlaag tussen de bananenbomen.
Een heel ander habitat dan de plantagegebieden is 
het regenwoud verder landinwaarts van het Parc 
National de la Guadeloupe (Afb. 16). Hier zijn 
anolissen een zeldzame verschijning. De habitats 
waar ze dan toch leven zijn vaak de zonnige bosran-
den en de open plekken in het regenwoud waar de 
zon makkelijk tot de bosbodem kan doordringen. 
In de omgeving van de Chutes du Carbet (115m 
en 110m hoge watervallen), werd op zo’n lichte 
plek in het regenwoud, een prachtig mannetje van 
Anolis m. marmoratus gezien op een grote varen 
(afb. 14 en 15). Dit exemplaar viel op door zijn 
prachtige felle en contrastrijke kleuren. Gezien 
het uiterlijk van deze anolis kan het naar mijn 
idee niet anders dan een Anolis. m. marmoratus zijn 
hoewel Breuil (2002) aangeeft dat in dit gebied 
enkel overgangsvormen voorkomen tussen Anolis 
m. marmoratus met Anolis. m. alliaceus.
Mij is opgevallen dat de anolissen een verhoogde 
activiteit laten zien vlak na een regenbui. Tijdens 
een bui zoeken de anolissen een plek op waar ze 
niet erg bloot staan aan de elementen. Juist na 
een bui wordt er veelvuldig de zon opgezocht om 



In het zuidwesten van Grande Terre komt Anolis 
marmoratus speciosus Garman, 1887 voor. Deze 
groene anolis wordt 21 cm lang en is meestal 
uniform van kleur. Soms komen blauwtinten op 
de kop en staart voor. Vrouwtjes zijn bruingroen 
en bezitten een lichte rugstreep. Anolis m. spe-
ciosus komt lokaal algemeen voor. Zo leven met 
name veel exemplaren in tuinen, parken en andere 
gecultiveerde gebieden. Deze anolissoort is zelfs te 
vinden in parken middenin de drukke hoofdstad 
van Guadeloupe, Pointe-à-Pitre. Diverse anolissen 
werden gezien op bomen, hekjes en paaltjes aan 
de rand van de bebouwde kom van verschillende 
dorpen en stadjes. Dit waren overwegend man-
nen die tussen de 1 en 2 meter boven de grond de 
omgeving afspeurde naar voedsel en met hun gele 
keelwam hun territoriumgrenzen aangaven.

Deel 2 van dit artikel in Lacerta 67, nummer 6.
Part 2 of this article with English summary and refe-
rences will be published in Lacerta 67/6.

Afb. 15. Anolis marmoratus marmoratus, man. 
Omgeving Chutes du Carbet, Parc National de la 

Guadeloupe, Zuidoost Basse Terre.
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zich weer op te warmen tot de voor hen optimale 
temperatuur. Ook wordt er dan veel op insecten 
gejaagd die zich, waarschijnlijk verstoord door de 
regen, veel laten zien.

Grande Terre
Op Grande Terre werden niet heel veel waarne-
mingen gedaan aan de anolissen die hier leven. 
Een aantal keer werd deze oostelijke helft van 
Guadeloupe bezocht voor een dagtocht maar hier-
bij is niet gericht naar anolissen gezocht. Daarom 
moesten we het hebben van toevallige waarne-
mingen. Dit relatief droge, licht golvend deel van 
Guadeloupe is met name ingericht met suikerriet-
plantages en boerengehuchten. Hoewel de ogen 
wel open werden gehouden voor de anolissen 
werd Anolis marmoratus inornatus Lazell, 1964, 
welke de gehele noordelijke helft van Grande Terre 
bewoont, niet gezien. Mannelijke exemplaren van 
Anolis m. inornatus worden 22 cm lang en zijn niet 
zo opvallend gekleurd. De kleur is overwegend 
grauwgroen, de kop en nek kunnen grijsbruin zijn 
en de keelwam is geel. Sommige exemplaren ver-
tonen een blauwige staart. Vrouwen zijn grijsbruin 
en bezitten een lichtkleurige rugstreep. Vaak is ook 
een lichtkleurige laterale streep aanwezig.
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Binnen Indonesië hebben we verschillen-
de eilanden bezocht. We begonnen op 
Sumatra, om vervolgens via Java, Bali, 

Lombok en Sumbawa oostwaarts te reizen naar 
Flores, Komodo en Rinca. Vanuit Labuan Bajo op 
Flores vlogen we terug naar Den Pasar op Bali om 
vanaf daar naar Australië te gaan. 
Oorspronkelijk bestond Indonesië voornamelijk 
uit bos. Door intensieve boskap is daar nu iets meer 
dan de helft van over. Desondanks heeft het land 
met 140 miljoen hectare na Brazilië het grootste 
regenwoudbestand ter wereld. Elk van de bezochte 
eilanden heeft een eigen karakter. Zo is Sumatra 
dun bevolkt en door de hoge en regelmatige neer-
slag zeer groen. Er is nog veel primair regenwoud, 
vooral in het zuiden. Java daarentegen is zeer dicht 
bevolkt en de neerslag wordt naar het oosten steeds 
meer seizoensgebonden. Veel van het eiland is 
in cultuur gebracht. Beide behoren tot de Grote 
Sunda-eilanden. De Kleine Sunda-eilanden Bali 
en Lombok lijken in klimatologisch opzicht vrij 
veel op elkaar; door een hoge vulkaanrug op beide 
eilanden is het noordwestelijke deel droog en de 
zuidwestelijke kant vochtig. De meer oostelijk gele-
gen Kleine Sunda-eilanden Sumbawa, Komodo, 
Rinca en Flores komen steeds meer onder invloed 
van het droge Australië en ook door het ontbreken 
van hoge bergen valt er minder neerslag. Deze 
eilanden kennen dan ook een lang droog seizoen 
en maken een groot deel van het jaar een dorre 
indruk. 
Wat betreft de fauna wordt Indonesië gescheiden 
door de zogenaamde Wallace-lijn. Deze naar een 

Herpetologische waarnemingen in

Deel 3:
Indonesië

Na ons bezoek aan Laos, 
Vietnam, Cambodja, 

Thailand en Maleisië ver-
lieten we het vasteland 

van Zuidoost-Azië om 
de eilanden van de 

Indonesische archipel 
beter te leren kennen. 
Per boot staken we 
de Straat van Malacca 
over van Georgetown 
in Maleisië naar 
Medan op Sumatra. 
In dit deel worden 
de herpetologische 
waarnemingen uit 
Indonesië besproken.

Maarten Gilbert 
maartengilbert@gmail.com 

Foto’s van de auteur 
(tenzij anders vermeld)
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negentiende-eeuwse natuurwetenschapper ver-
noemde imaginaire lijn loopt noordwaarts met 
grofweg Bali, Borneo en de Filippijnen ten westen 
en Lombok en Sulawesi ten oosten ervan. De 
eilanden ten westen van de Wallace-lijn (behalve 
de Filippijnen), de Grote Sunda-eilanden dus, 
behoren tot de Sunda-plaat en waren tijdens de 
ijstijden door een lagere zeespiegel met elkaar 
en het vasteland van Azië verbonden. Hierdoor 
konden Aziatische diersoorten zich door heel 
het gebied verspreiden. De eilanden ten oosten 
van de Wallace-lijn zijn echter altijd door zee 
gescheiden gebleven van de Sunda-plaat waar-
door Aziatische diersoorten deze eilanden niet via 
land konden bereiken. Hierdoor neemt het aantal 
typisch Aziatische diersoorten vanaf de Wallace-
lijn richting het oosten steeds verder af, terwijl het 
aantal typisch Australische diersoorten juist verder 
toeneemt. Wat betreft de reptielen en amfibieën 
wordt een aantal soorten dat ten westen van de 
Wallace-lijn wijdverbreid is ook ten oosten daarvan 
aangetroffen. Dit zijn vaak soorten die zich makke-

lijk aanpassen en kunnen handhaven. Tussenkomst 
van de mens heeft waarschijnlijk een rol gespeeld 
in de verspreiding van sommige van deze soorten. 
Daarentegen is de verspreiding van enkele andere 
diersoorten met betrekking tot de Wallace-lijn nog 
in raadselen gehuld. 
In totaal bestaat Indonesië uit ongeveer 17.000 
eilanden. Door de vele eilanden herbergt dit land 
veel endemische soorten. Veel van de reptielen en 
amfibieën soorten zijn uniek voor Indonesië en 
volgens sommige schattingen komt minimaal 16 
% van de wereldwijde herpetofauna op Indonesië 
voor, waardoor het mogelijk het hoogst aantal 
soorten reptielen en amfibieën ter wereld herbergt. 

Sumatra 21 juli - 1 augustus 2007
We kwamen aan in de haven van Medan, de hoofd-
stad van Noord-Sumatra. Ons visum om Indonesië 
binnen te komen was precies nog een dag geldig, 
wat bij de douane voor gefronste wenkbrauwen en 
natellen van dagen zorgde. Zonder verdere proble-
men konden we verder. Eenmaal in Medan kregen 

 Bronchocela jubata - Yogjakarta, Java, Indonesië.  Bufo asper - Bukit Lawang, Sumatra, Indonesië
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we bijna een cultuurschok; de armoede was hier 
duidelijk hoger dan in de meeste landen van het 
Zuidoost-Aziatische vasteland en ook de terughou-
dendheid en beleefdheid leek te zijn weggevallen. 
Overal waar we liepen kregen we “Hello mister” 
te horen, zowel ik als mijn vriendin. De sfeer in de 
stad was ook niet fantastisch te noemen. We wilden 
dan ook zo snel mogelijk Medan uit, in de hoop dat 
het beter zou worden. 
Onze eerste bestemming was Bukit Lawang, aan 
de rand van nationaal park Gunung Leuser. Dit 
nationale park is 900 vierkante kilometer groot en 
staat vooral bekend om de Sumatraanse Orang-
oetans (Pongo abelii) die er voorkomen. In Bukit 
Lawang zijn deze mensapen jarenlang opgevangen 
en weer uitgezet in het wild. De concentratie van 
(semi)wilde Orang-oetans is in dit gebied daarom 
zeer hoog. Dit is ook de reden dat het project daar 
gestopt is; er waren te veel apen in een te klein 
gebied. Bovendien wordt het gebied rond Bukit 
Lawang goed beschermd tegen stropers en dat 
is daarbuiten zeker niet zo. Terwijl we in Bukit 

Lawang in het restaurant van ons guesthouse zaten 
te eten zagen we opeens een gezicht door het open 
venster naar binnen gluren. Dit bleek een Orang-
oetan vrouwtje met jong te zijn, die vervolgens 
verlekkerd naar ons eten ging staren. Ze kreeg een 
banaan van het personeel en verdween weer in de 
begroeiing. Tijdens een kleine wandeling langs de 
aangrenzende rivier werden een aantal juveniele 
Bufo asper aangetroffen. Deze forse padden komen 
algemeen voor rond rivieren in laaglandregenwou-
den. 
De volgende dag was er een wandeling met 
gids (die we héél toevallig in de bus naar Bukit 
Lawang al tegen waren gekomen) door het regen-
woud rond het dorp gepland. De nadruk lag op 
het zoeken van apen, die onze gids vakkundig 
opspoorde in de bomen. Tijdens de wandeling 
zagen we een aantal Orang-oetans in hun natuur-
lijke biotoop, een paar Gibbons (Hylobates lar), 
vrij veel Thomas Langoeren (Presbytis thomasi) en 
Langstaartmakaken (Macaca fascicularis). ’s Avonds 
kwam er via een smal houten randje een grote Bufo 

We troffen deze skink vlakbij de top van de Sibayak aan. Mogelijk is dit een nog niet eerder beschreven Eutropis 
soort - Berastagi, Sumatra, Indonesië
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asper ons balkon opklimmen. Ook hoorden we een 
hard geluid dat veel op de roep van een Tokkeh 
leek. Tussen de bamboewanden van ons verblijf zat 
echter geen Tokkeh, maar een mannelijk exemplaar 
van de verwante Groenooggekko (Gekko smithii). 
Via Medan reden we de volgende dag naar Berastagi 
aan de voet van vulkaan de Sibayak. Door de hoge 
ligging was het hier koeler dan in de lager gelegen 
gebieden. We besloten een wandeling naar de 
top van de Sibayak te maken. Omhoog konden 
we voor een groot deel via een geasfalteerde weg 
lopen. Onderweg zagen we nog een aantal Thomas 
Langoeren (Presbytis thomasi). Op een gegeven 
moment hield de weg op en ging over in een smal 
pad. Naarmate we dichter bij de top kwamen werd 
de begroeiing steeds schaarser en lager. Aan de 
voet van de vulkaan groeide nog regenwoud, rond 
de top groeiden voornamelijk laagblijvende plan-
ten met vooral veel varens. Niet ver van een aantal 
kleine kraters waar zwaveldampen uit opstegen 
(fumaroles), zagen we tussen de lage begroeiing 
een hagedis wegschieten. Het dier vluchtte in een 
ondiep holletje, maar kon makkelijk uitgegraven 
worden. Het bleek een vrij forse skink te zijn, die 
qua formaat op een Eutropis multifasciata leek. De 
schubben van deze skink waren echter groter, de 
kop leek wat forser en ook de kleuring was anders 
dan die van de Eutropis multifasciata die we op 
andere plaatsen op Sumatra hebben gezien. Op 
de rugzijde was dit dier donkergrijs gekleurd, de 
voorste bovenste flanken waren oranjerood en de 
keelzijde geel. Op een rotsige piek van de Sibayak, 
niet ver van de top op 2172 meter hoogte, werd 
nog een exemplaar aangetroffen. Dit dier leek wat 
ouder en was minder alert, waardoor ik het goed 
kon bekijken. Deze skink had een bruine rug, een 
gele buik en lichtblauwe onderste flanken. De 
rode flanksteep van het eerste exemplaar ontbrak. 
In de literatuur heb ik niet kunnen achterhalen 
wat voor soort skink dit is. Deze dieren lijken 
veel op soorten uit het Eutropis genus. Manthey 
& Grossmann (1997) hebben ook onderzoek 
gedaan in het gebied rond Berastagi en de Sibayak. 
Deze skink is echter niet door hun beschreven. 
Mogelijk betreft het hier een kleurvariant of onder-
soort van Eutropis multifasciata en misschien zelfs 
een nieuwe Eutropis soort. 
Onze volgende bestemming was het Toba meer. Dit 
enorme meer is een vulkaankrater. Wij verbleven 

op het eiland in het midden van het meer, Samosir, 
in het dorpje Tuk Tuk. De ligging van dit plaatsje 
is met aan de ene kant het uitgestrekte meer en aan 
de andere kant een steil oprijzende helling van 700 
meter hoog spectaculair te noemen. We troffen in 
Tuk Tuk overdag een Zwartnerfpad aan die bezig 
was met de vervelling en in onze accommodatie zat 
een juveniele Gekko monarchus. 
Vanaf het Toba meer gingen we met de nachtbus 
naar Bukittingi en het Maninjau meer, ook een 
kratermeer. Onderweg passeerden we de evenaar. 
Het Maninjau meer was minder spectaculair dan 
het Toba meer, maar wel rustiger en met meer 
natuurlijke begroeiing op de kraterhellingen. We 
hadden een hutje langs het meer. Rond en op de 
hutjes troffen we een paartje Zwartnerfpadden in 
amplexus aan, Tjitjaks en Gekko monarchus. Op de 
oever van een klein stroompje werden veel Eutropis 
multifasciata aangetroffen. In het donker zagen we 
een groot zoogdier tussen de kokospalmen voor 
ons hutje zweven, waarschijnlijk een Grote vlie-
gende eekhoorn (Petaurista sp.). 
We gingen weer terug naar Bukittingi. Dit voor 
Sumatraanse begrippen gezellige en toeristi-
sche plaatsje heeft in het centrum nog een oud 
Nederlands fort, fort De Kock. Inmiddels is dit 
fort omgebouwd tot een simpele dierentuin met 
wat vogels in kooien, een paar tijgers en olifanten. 
In Bukittingi zelf werden veel Platstaartgekko’s op 
de bebouwing aangetroffen. In de omgeving van 
Bukittingi, het Batang Patupuh natuurreservaat, 
komt ’s werelds grootste solitaire bloem voor, de 
Rafflesia (Rafflesia arnoldii). Deze planten parasi-
teren op lianen (Tetrastigma spp.) en hebben zelf 
geen groene fotosynthetiserende delen. Omdat het 
bloeiseizoen echter nog niet was begonnen was 
het echter maar de vraag of we een bloem zouden 
kunnen zien. Op de avond voordat we naar Jakarta 
zouden vliegen kregen we te horen dat er een 
Rafflesia was gaan bloeien. In alle vroegte zijn we 
de bloem vervolgens gaan bekijken. Het was een 
relatief kleine, mannelijke bloem van ongeveer een 
halve meter doorsnede. Omdat het volgens de gids 
een mannelijke bloem was ontbrak de typische 
rottingslucht die aangewend wordt om bestui-
vende vliegen te lokken. Toch waren we blij dat 
we dit “natuurwondertje” nog konden meepikken, 
alvorens in de bus te springen naar het vliegveld 
van Padang en naar Jakarta te vliegen. We hadden 
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besloten te vliegen, omdat het zuiden van Sumatra 
nog zeer onherbergzaam is en het reizen zeer traag 
kan gaan. Bovendien zijn de vliegreizen in deze 
regio over het algemeen zeer goedkoop. 

Java 1 augustus - 15 augustus 2007
Vanuit het vliegtuig naar Jakarta zagen we de uit-
gestrekte regenwouden van Zuid-Sumatra, af en 
toe doorsneden door een meanderende rivier, en 
met maar weinig sporen van menselijke bewoning. 
Eenmaal in Jakarta kon het contrast bijna niet 
groter zijn met haar acht en een half miljoen inwo-
ners. Java is met 114 miljoen inwoners het dichtst 
bevolkte eiland van Indonesië. We bleven een paar 
dagen in de hoofdstad van Indonesië en gingen 
daarna verder naar het oosten. 
Met de trein gingen we naar Bandung en vanaf 
daar verder naar Cipanas aan de voet van de vul-
kaan Telagabodas. Dankzij geothermische activi-

teit beschikt vrijwel elke toeristenaccommodatie 
hier over een bad met natuurlijk verwarmd water. 
Een wandeling rond de top van de Telagabodas was 
zeer de moeite waard. De actieve vulkaan was niet 
al te lang geleden nog uitgebarsten en al het pas uit-
geworpen puin gaf samen met de zwavelhoudende 
stoom uit de vele fumaroles een bijna surreële 
aanblik. In de omgeving van de krater was echter, 
op een paar mensen na, geen leven meer te vinden. 
Weer terug bij ons huisje zagen we ’s avonds veel 
Platstaartgekko’s op de muren en een aantal jonge 
Zwartnerfpadden. 
Onze volgende bestemming was Pangandaran, een 
vissersdorpje in zuidwest Java aan de Indische 
oceaan. Door onder andere het mooie strand en 
de gelegenheid om er te (leren) surfen is het een 
vrij toeristisch plaatsje. In 2006 veroorzaakte een 
aardbeving voor de zuidkust van Java een tsunami 
en Pangandaran kreeg de volle laag. Hierdoor zijn 
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meer dan 200 mensen om het leven gekomen, veel 
huizen en toeristenfaciliteiten beschadigd geraakt 
en zijn ook de aantallen toeristen terug gelopen. 
De schade was een jaar na de tsunami hier en daar 
nog duidelijk te zien. Het stadje is gelegen aan de 
basis van een schiereiland en op de punt van het 
schiereiland bevind zich een klein nationaal park, 
Penanjung Pangandaran. Het park bestaat voor het 
grootste deel uit secundair regenwoud en is door 
de hogere ligging grotendeels gespaard gebleven 
voor de tsunami. Vooral het eerste deel bestaat uit 
open secundair bos en is zonder gids toegankelijk. 
De punt van het schiereiland bestaat nog voor 
een deel uit onaangetast primair regenwoud en is 
zonder gids niet toegankelijk. Voor heel het park 
moeten toeristen een kleine toegangsprijs betalen 
bij de ingang aan de oostkant. Aan de westkant kan 
je bij laagwater echter zo via het strand het park in 
wandelen. Doordat de basis van het schiereiland 
volledig is bebouwd is het nationale park “afgeslo-
ten” van het vasteland. Maar ondanks, of misschien 
juist dankzij de geïsoleerde ligging komen hier zeer 
veel diersoorten op een klein oppervlakte voor. Wij 

hebben vrijwel nergens anders in Azië zo veel wilde 
dieren zo dicht bij elkaar (en bij menselijke bewo-
ning) aangetroffen als hier. Door het vele menselij-
ke contact waren de meeste dieren ook goed bena-
derbaar. Dit bleek ’s avond al toen we op strand een 
aantal mannelijke Timorherten (Cervus timorensis) 
schijnbaar ongestoord door de aanwezige mensen 
over het strand en tussen de vissersbootjes zagen 
stappen. Een paar Langstaartmakaken (Macaca 
fascicularis) waren op zoek naar iets eetbaars in de 
getijdenpoeltjes tussen de rotsen. 
De volgende dag kochten we netjes een toegangs-
bewijs bij de ingang en gingen we het park ver-
kennen. In één van de grotten troffen we een 
aantal Javaanse stekelvarkens (Hystrix javanica) 
aan. Verspreid door het park zagen we nog meer 
Timorherten, Langstaartmakaken en Javaanse lan-
goeren (Trachypithecus auratus). Mijn aandacht 
werd echter vooral getrokken door de kleine skin-
ken die op de basis van veel dikke bomen werden 
aangetroffen. De diertjes hadden een donkerbrui-
ne rug met gele rugstreep en een minder duide-
lijke gele streep aan beide zijden van de rug. De 
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onderste flanken waren ook geelachtig. Met behulp 
van een artikel in Lacerta (Ter Borg, 2005) en 
een oude beschrijving met zwart-wit tekening in 
De Rooij (1915) kon het dier gedetermineerd 
worden. Het bleek hier om de Javaanse bosskink 
(Sphenomorphus sanctus) te gaan. We troffen een 
staartloos exemplaar aan op een met wurgvijgen 
(Ficus sp.) omstrengelde boom. Op het moment 
dat ik me afvroeg waardoor dit dier zijn staart had 
kunnen verliezen zag ik iets hoger op dezelfde 
boom een zeer forse mannelijke Tokkeh. Het leek 
me niet onwaarschijnlijk dat deze iets met de 
verloren staart te maken had. Op de bosbodem 
werden vooral tussen de afgevallen grote blade-
ren van Teakbomen (Tectona grandis) veel kleine 
skinken gezien. De dieren waren echter te snel en 
te schuw om goed te kunnen bekijken of er een 
fatsoenlijke foto van te maken. Het waren kleine 
egaal bruine skinken met gekielde schubben. Ze 
leken een roodachtige keel te hebben. De enige 
bekende soort die aan deze beschrijving voldoet is 
Eutropis rugifera. Er werden ook een aantal grotere 
skinken aangetroffen, naar alle waarschijnlijkheid 
Eutropis multifasciata. Terwijl we even later met 
een lokale gids aan het praten waren hoorden we 
opeens een luid gepiep dichtbij een stroompje. 
Het geluid kon gelokaliseerd worden toen we een 
Bronsslang (Dendrelaphis pictus) met een piepende 
kikker in zijn bek snel zagen wegglijden. De slang 
vluchtte in een struik maar bleef op ooghoogte 
zitten om de kikker rustig op te eten. Hierdoor 
kon ik precies zien hoe de slang de voor mij onbe-
kende kikker met de achterkant eerst naar binnen 
werkte. Het was apart om dit kleine natuurlijke 
drama voor mijn ogen te zien afspelen. Vlakbij 
hetzelfde stroompje zagen we een Varanus salvator 
door de ondergroei struinen. Bij de monding van 
het stroompje zagen we nog een kleiner exemplaar 
van dezelfde soort. Ook bleek hier de Groene pauw 
(Pavo muticus) nog in het wild voor te komen. De 
soort lijkt veel op de meer bekende en wijdver-
breide Blauwe pauw (Pavo cristatus). We troffen 
het dier wat later op de dag aan terwijl het in de 
strooisellaag op zoek was naar voedsel. Terwijl we 
aan het begin van de avond over het strand liepen 
zagen we een aantal lokale jongeren vliegeren. Op 
het eerste gezicht niet opmerkelijk, bijna overal op 
Java zie je vliegers in de lucht, de bomen en de elek-
triciteitsdraden hangen. In dit geval was het echter 

minder onschuldig van aard, want ze probeerden 
met de vliegers, waaraan vishaken waren beves-
tigd, de inmiddels in groten getale overvliegende 
Vliegende honden te strikken. Deze grote fruit-
etende vleermuisachtige zoogdieren beschikken 
niet over sonar en zijn door hun grootte minder 
wendbaar waardoor ze makkelijk ten prooi vallen 
aan de vliegeraars. De neergehaalde dieren worden 
afgemaakt en verkocht op de zwarte markt. Dit is 
verboden, maar net als bij zoveel andere zaken in 
Indonesië wordt er in de praktijk helaas helemaal 
niks tegen gedaan. 
Vanuit Pangandaran gingen we met de bus naar 
het cultureel centrum van Java, Yogyakarta. Naast 
voor de stad zelf, komen veel mensen hier ook 
om de nabij gelegen oude tempels Borobudur 
en Prambanan te bezoeken. Ook een bezoek aan 
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het Dieng plateau en de actieve vulkaan Merapi 
behoort tot de mogelijkheden. We besloten het 
bezoek aan de Borobudur en Prambanan in één 
dag te combineren. Met zonsopgang waren we 
op de Borobudur, een bijna mystieke ervaring 
door de vele Boeddha beelden en de in nevelen 
gehulde omgeving. Hier niet ver vandaan zagen we 
in een kunstmatig vijvertje nog een Zwartnerfpad. 
’s Middags gingen we naar het hindoestaanse tem-
pelcomplex Prambanan. Op één van de bomen 
tussen de Prambanan en het nabij gelegen museum 
zagen we een Vliegend draakje (Draco volans). 
Een paar bomen verder zagen we twee vrij forse 
groene agamen met smalle blauwe dwarsstepen 
over de flanken. Deze fraaie dieren bleken tot de 
soort Bronchocela jubata te behoren, een soort die 
ook bekend is van Bali en Borneo. Langs een smal 
kanaaltje kwamen veel Eutropis multifasciata voor. 
Deze dieren bleken anders gekleurd dan de dieren 
die we tot dan toe hadden aangetroffen; egaal grijs-
bruin met een gele flankstreep. Deze kleurvariant 
wordt ook op het eiland Bali aangetroffen. Typisch 
is dat de skinken hier meer lijken op de dieren van 
het 400 kilometer oostelijker gelegen Bali dan op 
de dieren uit Pangandaran 150 kilometer westelij-
ker. Bij een bezoekje aan het Kraton, het paleis van 

de sultan, midden in Yogyakarta zagen we nog een 
Bronchocela jubata op een boom. Blijkbaar kunnen 
deze boombewonende agamen zich goed handha-
ven in verstedelijkt gebied. Tijdens een excursie 
naar het Dieng plateau, een hooggelegen gebied 
met veel vulkanisme en enkele fraaie oude hindoe-
staanse tempels, troffen we achter het restaurant 
waar we een tussenstop maakten bij een kunstma-
tig vijvertje een paar kikkers aan. De kikkers waren 
lichtbruin van kleur met donkere stippen en een 
witte bovenlip, hadden een spitse kop en lange 
achterpoten met hechtschijven. Ze zaten boven 
elkaar op de basis van enkele langwerpige blade-
ren. Waarschijnlijk ging het hier om Rana chalco-
nota, een soort die van Zuid-Thailand  tot Bali en 
Sulawesi voorkomt. Deze kikker wordt in Maleisië 
en Borneo voornamelijk langs bosranden aange-
troffen, maar is op Java vaak een cultuurvolger en 
kan daar op lage begroeiing langs greppels, tuinen 
en andere vochtige plaatsen aangetroffen worden. 
We gingen verder naar Oost-Java en de spectaculai-
re vulkaanlandschappen van Bromo en Kawa Ijen. 
Hier werden verder geen noemenswaardige herpe-
tologische waarnemingen gedaan. Vanaf het Ijen 
hoogland gingen we met de bus naar Banyuwangi, 
waar we de ferry namen naar Gilimanuk op Bali. 

Bufo biporcatus - Ubud, Bali, Indonesië



Bali 15 augustus - 22 augustus 2007
Bij aankomst in Gilimanuk gingen we gelijk door 
Pemuteran aan de noordoost kust van Bali. Een 
groot deel van Oost-Bali maakt deel uit van het 
Bali Barat nationaal park. Het park maakte een 
zeer droge indruk, de hogere delen waren echter 
nog groen door wat meer neerslag en lagere tem-
peraturen. We maakten een wandeling door de 
mangrove langs de kust en de lagere delen van het 
park. In de mangrove kwamen veel Slijkspringers 
(Periophtalmus sp.) voor en wat Langstaartmakaken 
(Macaca fascicularis). Langs een droge rivierbed-
ding zagen we een Muntjak (Muntiacus muntjak) 
wegrennen. Tussen het afgevallen blad in de droge 
rivierbedding werd twee keer een kleine bruine 
skink aangetroffen. De diertjes hadden een rood-
achtige keel met daarboven een lichte lengtestreep. 
De dieren leken qua uiterlijk en levenswijze op de 
skinken die ook in Pangandaran in Zuidwest-Java 
voorkwamen en waarschijnlijk ging het dan ook 
om dezelfde soort, Eutropis rugifera. 
Onze volgende bestemming was Lovina, iets ver-
der naar het oosten aan de noordkust van Bali. 
Vanuit Lovina maakten we een uitstapje naar de 
vulkanen Gunung Batur en Gunung Agung in het 

midden van Bali en de belangrijkste tussenliggende 
hindoestaanse tempels. Bij de eerste tempel die we 
bezochten zagen we een Draco volans, die onder 
andere aan de uitstaande puntige gele keelflap 
te herkennen was. Dit wijdst verbreide Vliegend 
draakje komt in het gebied tussen Zuid-Thailand 
en Timor voor. In Lovina zelf werd Cosymbotus 
platyurus algemeen op de bomen en bebouwing 
aangetroffen. Tussen de grazige begroeiing langs 
het strand van Lovina kwam Eutropis multifasciata 
veel voor. De volwassen dieren van deze soort zijn 
op Bali (en oostelijk Java) grijsbruin met een typi-
sche gele flankstreep. De dieren op Bali worden 
vaak tot de ondersoort Eutropis multifasciata bali-
nensis gerekend. Mausfeld & Schmitz (2003) 
hebben echter aangetoond dat E. multifasciata van 
Bali en Java genetisch gezien weinig verschillen en 
dat het bestaan van een aparte Balinese ondersoort 
genetisch gezien niet gerechtvaardigd is. 
Op weg naar Ubud maakten we tussenstop in de 
botanische tuinen van Bedugul. Eutropis multi-
fasciata kwam hier veel voor. Ondertussen had 
de omgeving een metamorfose doorgemaakt; het 
droge, dorre landschap was ten zuiden van de hoge 
vulkanen veranderd in een groen landschap met 
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veel rijstvelden en hier en daar wat bos. In Ubud 
verbleven we aan de rand van het stadje, tussen de 
rijstvelden. ’s Avonds waren er verschillende kik-
kerkoren te horen vanuit deze rijstvelden. Nadere 
inspectie leverde een Duttaphrynus melanostictus 
op en een duidelijk andere Dendrelaphis-soort 
pad. Dit dier was ruwer dan D. melanostictus, had 
meer wratten, ook op het voorste deel van de rug, 
en twee lage opstaande lengterichels boven op de 
kop. Volgens Manthey & Grossmann (1997) 
is de enige andere Bufo sp. die ten oosten van Java 
voorkomt Bufo biporcatus. Een zwart-witfoto van 
deze soort in hun boek toont een pad die veel 
gelijkenis vertoont met het dier dat in Ubud werd 
aangetroffen, waardoor het aannemelijk is dat het 
hier om B. biporcatus ging. In een internetcafé in 
de buurt werden veel Tjitjaks, Platstaartgekko’s en 
Tokkehs gezien. Vooral de doorgaans vrij schuwe 
Tokkehs werden hier gewoon binnen op de muren 
van het druk bezochte pand aangetroffen. 
Tijdens een bezoek aan het “Monkey Forest” in 
Ubud de volgende dag werden naast de onver-
mijdelijke Langstaartmakaken ook veel Eutropis 
multifasciata aangetroffen. Op een dikke boom die 
gedeeltelijk door een wurgvijg was omstrengeld 
zat op ongeveer vijf meter hoogte een skink. Het 
dier was bruin op de rug en een lichtgroene keel. 
Qua kleur (bruin met een groene onderzijde) 

en leefwijze leek het om de boombewo-
nende skink Dasia olivacea te gaan. 

Volgens de literatuur komt 
deze echter niet 

op Bali 

voor, maar wel op het nabij gelegen Java. 
Aangezien deze eilanden slechts gescheiden zijn 
door een smalle zeestraat en beiden ten westen 
van de Wallace-lijn liggen (en dus door middel 
van een landbrug met elkaar verbonden tijdens de 
ijstijden), is het niet onwaarschijnlijk dat de soort 
ook op Bali voorkomt. Door de cryptische levens-
wijze hoog in de bomen en omdat deze soort 
misschien weinig voorkomt kan het zijn dat deze 
soort tot nu toe op Bali over het hoofd is gezien. 
Tijdens een wandeling in de omgeving van Ubud 
zagen we vrij veel Eutropis multifasciata. Terwijl we 
op een gedeeltelijk overgroeid laag muurtje langs 
een riviertje een juveniele E. multifasciata gade-
sloegen werd het jonge dier ineens verjaagd door 
een andere soort skink. Het was een kleine egaal 
bruine skink met rode keel en gekielde schubben. 
Het dier leek op de skinken die we eerder in Bali 
Barat nationaal park hadden gezien, maar miste 
de lichte lengtestreep aan de zijkant van de kop. 
Waarschijnlijk ging het ook hier om een Eutropis 

rugifera. Volgens Mausfeld & Schmitz 
(2003) is deze soort op Bali 

inderdaad uniform 

 en  Dasia olivacea, Lovina beach (Bali). 
Foto’s Erik Maassen
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bruin van kleur en mist hier de vijf tot zeven leng-
testrepen die typerend zijn voor dieren uit andere 
delen van Zuidoost-Azië. Daarbij hebben vooral de 
mannetjes vaak een rode keel. In een rijstveld bij 
ons onderkomen werden ’s avonds  twee kikkers 
waargenomen, die aan de hand van hun roep waren 
gelokaliseerd. De kikkers leken nog het meest op 
de soort Occidozyga (Phrynoglossus) laevis. Deze 
soort is op Bali echter ook bekend onder de naam 
Occidozyga sumatrana. 
Na Ubud verbleven we nog een paar dagen in Kuta, 
op het zuidelijke schiereiland van Bali. Vanaf een 
klif bij Uluwatu, een tempel in de buurt van Kuta, 
zagen we nog een Doejong (Dugong dugon) in het 
ondiepe water voor de kust. Vanuit Kuta gingen 
we per bus naar Padangbai aan de oostkust. Hier 
namen we de ferry naar Mataram op Lombok.

Lombok en de Gili’s 
22 augustus - 28 augustus 2007
Mataram was niet een stad om lang te willen 
blijven, maar we moesten hier de bus naar en het 
vliegtuig van Labuan Bajo op Flores regelen, waar-
vandaan we naar de eilanden Komodo en Rinca 
zouden gaan. Nadat dit geregeld was hadden we 
nog een paar dagen om Lombok en de Gili’s, drie 
kleine eilanden voor noordwest kust van Lombok, 
te verkennen. 
We vertrokken naar het plaatsje Senaru in het 
noorden van Lombok. Net als op Bali was de 
noordwest kust zeer droog in deze tijd van het jaar, 
maar op grotere hoogte was alles nog groen door 
de frequentere neerslag. Vanuit Senaru zouden we 
de Rinjani gaan beklimmen, met 3726 meter de op 
één na hoogste vulkaan van Indonesië. Een nach-
telijke tocht van tien kilometer bracht ons naar de 
kraterrand op ongeveer twee kilometer hoogte. Bij 
het ochtendgloren waren we bij de kraterrand. De 
grote krater van zes bij acht kilometer gevuld met 
blauwgroen water met in het midden een kleine 
conische vulkaan aan de ene kant en het weidse 
uitzicht aan de andere kant lieten bij ons een 
onvergetelijke indruk na. 
Vanaf de Rinjani gingen we naar de Gili’s om een 
paar dagen te ontspannen. De drie eilanden, Gili 
Trawangan, Gili Meno en Gili Air, staan bekend als 
een snorkel- en duikparadijs. Grote delen van het 
oorspronkelijke koraal zijn echter verwoest door-
dat de lokale bevolking hier in het recente verleden 

met explosieven viste. Door de sterke toename van 
het (onderwater)toerisme wordt dit tegenwoordig 
gelukkig niet meer gedaan en krijgt het koraal de 
kans om te herstellen. De eilanden zelf zijn door 
het ontbreken van hoge pieken en het geringe 
formaat (het grootste eiland, Gili Trawangan, is 
in een uur rond te lopen) een groot deel van het 
jaar zeer droog en beschikken niet of nauwelijks 
over zoet water. Het water dat uit de leiding komt 
is brak. Door het gebrek aan zoet water komen er 
waarschijnlijk ook geen amfibieën op de eilanden 
voor. Wij hebben ze in ieder geval niet aangetrof-
fen. Reptielen werden wel aangetroffen; Tjitjaks 
en Tokkehs waren algemeen op de eilanden. In een 
bamboehutje op Gili Air werd achter een schilde-
rijtje een vrouwelijke Tokkeh met reeds uitgeko-
men eieren en een juveniel dier aangetroffen. De 
zandstranden van deze eilanden worden als broed-
plaats gebruikt door de Soepschildpad (Chelonia 
mydas) en de Karetschildpad (Eretmochelys imbri-
cata). Tijdens het snorkelen werden er, naast het 
mooie koraal en ander uitbundig onderwaterleven, 
meerdere malen Soepschildpadden gezien. Op het 
strand van Gili Trawangan waren een aantal grote 
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bakken met jonge zeeschildpadden aanwezig. In 
deze bakken werden de schildpadden gehouden 
tot ze groot genoeg waren om uitgezet te wor-
den. Het merendeel van de dieren bestond uit 
Soepschildpadden, maar er zaten ook een aantal 
Karetschildpadden tussen. Het had veel weg van 
een toeristische attractie, maar aangezien het een 
vrijwilligersproject was, was het dan ook afhan-
kelijk van de toeristengaven. Na de Gili’s gingen 
we weer terug naar Mataram. Vanuit de hoofdstad 
van Lombok reden we met de nachtbus door het 
groene en vochtige zuidoosten richting de eilanden 
Sumbawa en Flores. 

Flores, Komodo en Rinca 
28 augustus - 2 september 2007
Met de ferry maakten we de oversteek van Lombok 
naar Sumbawa. Van Sumbawa hebben we weinig 
gezien, aangezien we het grootste deel van het 
eiland ’s nachts doorkruisten. Het eiland is droger 
dan Bali en Lombok door de lage ligging. Door 
de grillige vorm van het eiland zijn er veel rustige 
baaien met onder andere goede snorkel en duik 
mogelijkheden. Een andere populaire manier om 
Flores en Komodo vanaf Lombok of Bali te berei-
ken is dan ook per boot. Doordat we echter maar 
een paar dagen hadden voordat onze vlucht van 
Bali naar Darwin in Australië vertrok en we de 
kosten enigszins wilden drukken hadden we voor 
de snellere route per bus gekozen. ’s Ochtends kwa-

Vrouwelijke Tokkeh (Gekko gecko) met juveniel en uitgekomen eieren - Gili Air, Indonesië



men we in Sape aan. Vanuit hier namen we de ferry 
naar Labuan Bajo op Flores. In het verleden deed 
de ferry van Sape naar Labuan Bajo ook Komodo 
en Rinca aan, die tussen Sumbawa en Flores liggen. 
Deze dienst is echter opgeheven waardoor men 
zelf een boot moet charteren om deze eilanden te 
bereiken. Dit zou ook vanuit Sape kunnen, maar dit 
wordt afgeraden doordat het overgrote deel van de 
bootjes hier nauwelijks zeewaardig is. Tijdens de 
zeereis naar Flores konden we Komodo en Rinca 
al zien liggen, maar we moesten nog even geduld 
hebben. 
Eenmaal in Labuan Bajo konden we al snel voor niet 
al te veel geld een bootje charteren dat ons de vol-
gende dag naar de eilanden van de Komodovaraan 
(Varanus komodoensis) zou brengen. De standaard-
route is Labuan Bajo, Rinca (waar de varanen 
ook voorkomen), Komodo, Labuan Bajo in twee 
dagen, maar aangezien ik sinds kinds af aan al 
gefascineerd was door deze enorme reptielen wilde 

ik mijn eerste Komodovaraan wel op Komodo 
zien. Naast de gevoelsmatige kwestie omzeilden 
we op deze manier ook de drukte, want ondanks de 
afgelegen ligging weten toch steeds meer toeristen 
de eilandjes te vinden. We vertrokken vroeg om 
zoveel mogelijk tijd op Komodo te hebben. De zee-
reis verliep niet heel vlot omdat ons niet al te grote 
bootje veel moeite had met het turbulente water 
vol draaikolken en onderstromingen dat Komodo 
en Rinca omringt. De sterke stroming is ook de 
reden dat de eilanden pas laat in de geschiedenis 
door mensen werden gekoloniseerd. Misschien 
is dit uiteindelijk ook de reden dat hier (nog) 
Komodovaranen voorkomen. Naast Komodo en 
Rinca komen de varanen ook voor op de kleine 
eilanden Motang, Dasami en op westelijk Flores. 
Met uitzondering van Flores behoren al deze eilan-
den samen met Padar en nog een aantal kleinere 
eilandjes tot Komodo nationaal park. 
Na een snorkelstop voor de kust van Komodo 
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bereikten we de parkingang. In het bezoekers-
centrum zat een forse Tokkeh. Nadat we ons 
driedaags toegangsbewijs voor Komodo en Rinca 
betaald hadden konden we eindelijk op zoek naar 
Komodovaranen onder begeleiding van een gids, 
die bewapend was met een lange stok. Blijkbaar 
is een stok genoeg om de varanen op afstand 
te houden. De grotere varanen zijn echter wel 
degelijk gevaarlijk. Aanvallen op mensen waren 
schaars, maar op 4 juni 2007, een paar maanden 
voor ons bezoek, was een achtjarig jongetje van 
Komodo aangevallen door een varaan en aan zijn 
verwondingen overleden. Dit was de eerste aanval 
met dodelijke afloop sinds 33 jaar. Opmerkelijk 
is het dan ook dat na zo’n lange periode zonder 
noemenswaardige incidenten in februari 2009 een 
parkwachter ternauwernood een aanval van een 
Komodovaraan overleeft en een maand later op 
Rinca weer iemand door een varaan is aangevallen, 
met dodelijke afloop. 
Met deze kennis in ons achterhoofd liepen we door 
laag gelegen gebied weg van de kust. De hier groei-
ende bomen en struiken waren nog redelijk groen. 
De hoger gelegen delen van het eiland bestonden 
voornamelijk uit droog grasland met hier en daar 
een palm. Het was midden op de dag en behoorlijk 
warm. In een holle boom langs het pad zagen we 
een Tokkeh. Even later werd op een boom een 
kleine gestreepte skink aangetroffen. Het dier was 
donkerbruin met gele lengtestrepen. Door het 
kleurpatroon en de leefwijze dacht ik in eerste 
instantie dat het hier om de soort Sphenomorphus 
sanctus ging, die we eerder op Java aantroffen. 
Deze soort is echter niet bekend van Komodo en 
bij nadere inspectie bleek ook het kleurpatroon 
iets anders te zijn. Verder was deze skink slanker 
en leek door de typische starende blik onbeweeg-
lijke doorzichtige oogleden te hebben, waardoor 
het dier meer op een Cryptoblepharus soort leek. 
Van Komodo zijn twee Cryptoblepharus soorten 
bekend, Cryptoblepharus burdeni en Cryptoblepharus 
renschi. Afbeeldingen van de laatstgenoemde soort 
in een Lacerta artikel (Ter Borg, 2005) toonden 
een skink die zeer veel lijkt op de soort die we op 
Komodo zagen. Naar alle waarschijnlijkheid ging 
het hier dus om C. renschi. 
Vlakbij een drinkplaats zagen we iets groots in 
het struikgewas. Het bleek geen varaan, maar een 
Timorhert (Cervus timorensis). Later zagen we nog 

meer herten en wilde zwijnen (Sus scrofa); beide 
soorten zijn prooidieren van de grotere varanen. 
Grote prooien worden vaak vanuit een hinderlaag 
gebeten en gaan vervolgens dood aan de gevolgen 
van de beet, waarna ze door de varanen worden 
opgespoord. Men heeft altijd gedacht dat infectieu-
ze bacteriën in het speeksel van de varanen tot de 
dood van de prooi leiden. Vrij recent is echter aan-
getoond dat Komodovaranen en een aantal andere 
hagedissen gifklieren bezitten, die een (mild) gif 
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kunnen uitscheiden (Fry et al., 2006). Naast 
bacteriën in het speeksel blijkt dus ook gif een rol 
te spelen in de jacht van deze dieren. 
Niet veel verder zagen we waarvoor we gekomen 
waren; een forse mannelijke Komodovaraan van 
ongeveer drie meter. Het dier lag met gestrekte 
poten op het pad en leek ook niet van plan om 
voor ons uit de weg te gaan. Uiteindelijk vroeg de 
gids of we het dier wilden zien bewegen en begon 
het dier nog voordat we konden antwoorden te 
porren met zijn stok. Het dier kwam na een paar 
stevige porren met tegenzin overeind en verdween 
met de typerende slingerende varanengang rustig 
in het struikgewas. Het was prachtig om dit mach-
tige dier zo in zijn natuurlijke habitat te zien. Even 
later zagen we in een boom een Geelkuifkaketoe 
(Cacatua sulfurea), een kenmerkende Australische 
vogelsoort, en te meer een teken dat we niet ver 

van Australië verwijderd waren. Bij het omdraaien 
van wat puin zagen we een kleine bruine schor-
pioen en een Tjitjak. Op een boom een paar 
meter verderop zat een Sphenomorphus florensis, 
een bruine skink met donkere vlekken op rug en 
flanken. Via een droge rivierbedding liepen we 
weer terug richting de parkingang. In de steile 
rivieroever waren meerdere holen tussen de boom-
wortels uitgegraven door de varanen. De holen 
waren echter onbewoond. Eenmaal terug bij het 
bezoekerscentrum zagen we nog een aantal grote 
mannelijke Komodovaranen in de schaduw van 
enkele gebouwtjes liggen. Overal waar deze dieren 
voorkomen zijn de mannelijke dieren qua aantal 
in de meerderheid. Uit een recente ontdekking 
bij dieren in gevangenschap blijkt dat vrouwelijke 
Komodovaranen in staat zijn tot parthenogenese, 
dus zonder tussenkomst van een mannelijk dier 
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onbevruchte eieren kan leggen waar levensvatbare 
jongen uit voort komen (Watts et al., 2006). 
Deze jongen blijken echter allemaal mannelijk te 
zijn. Op deze manier zou vervolgens via geslach-
telijke voortplanting een nieuwe kolonie gesticht 
kunnen worden uit slechts één vrouwelijk dier. 
Parthenogenese is bij komodovaranen in het wild 
niet aangetoond en is bij de aanwezigheid van 
beide geslachten ook onwaarschijnlijk. Als dit ech-
ter wel gebeurt zou het een mogelijke verklaring 
zijn voor het hoge percentage mannelijke dieren. 
Er liepen bij de parkingang ook Rode boshoenders 
(Megapodius reinwardt) rond. Deze vogel komt op 
de eilanden ten oosten van de Wallace-lijn en in 
het noorden van Australië voor. Ze maken enorme 
nestheuvels van aarde en bladafval waarin ze hun 
eieren door de omgevingswarmte laten incuberen. 
Komodovaranen maken vaak dankbaar gebruik 
van deze nestheuvels om hun eigen eieren in te 
leggen. Op een boom langs het strand zagen we 
nog een Sphenomorphus florensis. We wilden eigen-
lijk nog wat van het eiland zien voordat we weer 
naar onze boot zouden gaan, maar onze gids had 
daar geen zin meer in. Na enig aandringen bij de 

hoofdopzichter mochten we op eigen houtje en 
bewapend met een stok nog een wandeling langs 
de kust maken. Helaas troffen we hier verder geen 
dieren meer aan. We brachten de avond en nacht 
door op het bootje voor een klein mangrove gebied 
waar een kolonie Vliegende honden leefde. 
De volgende dag gingen we vroeg op weg naar 
Rinca. We hadden al meerdere malen gehoord en 
gelezen dat hier meestal meer Komodovaranen 
worden aangetroffen dan op Komodo zelf. Bij 
aankomst op Rinca bleek dit inderdaad zo te zijn. 
Rond het bezoekerscentrum en enkele andere 
gebouwtjes zagen we direct al een drietal reus-
achtige mannelijke dieren. Ook liepen hier een 
aantal kleinere vrouwelijke dieren rond en een 
subadult dier van ongeveer anderhalve meter. Dit 
dier was nog niet zo onverschrokken als zijn gro-
tere soortgenoten en hield heel verstandig afstand 
van mensen en grotere varanen. De wandeling over 
Rinca ging gedeeltelijk door een droge rivierbed-
ding. Niet ver van het beginpunt kwamen we langs 
een gezamenlijke broedplaats van de varanen. De 
dieren maakten gebruik van een verlaten nesthoop 
van het Rood boshoen (Megapodius reinwardt). 
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De vrouwelijke varanen vertonen broedzorg en 
er was een vrouwelijk dier aanwezig op de plaats 
waar ze haar eieren had gelegd. Even later kwam 
er nog een dier de broedplaats inspecteren. We 
liepen verder en zagen een juveniel dier het pad 
passeren. De jonge dieren leven in de bomen 
om predatie door onder andere grotere varanen 
te voorkomen en worden zelden (op de grond) 
gezien. Het jonge dier verdween dan ook weer snel 
in het struikgewas. Verderop in de droge rivierbed-
ding lag een mannelijk exemplaar dat aan de dikke 
buik te zien net had gegeten. Het dier had geen zin 
in al de aandacht en verhuisde naar een rustiger 
plekje. Dit leek veel moeite te kosten aangezien 
het dier telkens even ging zitten met de bek een 
stukje open. De zittende pose is ook typisch voor 
Komodovaranen en heeft waarschijnlijk met de 
grootte te maken. Als de dieren deze houding aan-
nemen hebben ze wat weg van een zittende (grote) 
hond. Op de terugweg zagen we nog een aan-
tal Rode boshoenders en Langstaartmakaken. De 
apen vallen ook wel eens ten prooi aan de varanen 
en leken hier dan ook een stuk schuwer en behoed-
zamer dan op andere plaatsen met veel menselijk 

contact. In de mangrove rond de aanlegsteiger wer-
den nog een aantal Slijkspringers (Periophtalmus 
sp.) aangetroffen. 
Na nog een snorkelstop bij een klein eilandje 
gingen we weer terug naar Labuan Bajo op Flores. 
Vanuit ons hutje hadden op de heuvel hadden 
we een mooi uitzicht over de baai van Labuan 
Bajo. Een laatste wandeling door het gebied ten 
noorden van Labuan Bajo leverde nog twee slanke 
Bronsslangen met groene onderzijde op, waar-
schijnlijk Dendrelaphis inornatus. Ook zagen we nog 
een Sphenomorphus florensis op een boom. ’s Avonds 
bleken we ons hutje met flink wat Platstaartgekko’s 
en een fraaie mannelijke Tokkeh te delen. In de 
tuin van ons verblijf werd de volgende ochtend nog 
een Sphenomorphus florensis op een boom aange-
troffen. Ook zagen we een forse lichtbruine skink 
met zwart-witte stippen en een rode flankstreep. 
Door het postuur, de rode flankstreep en de leef-
wijze leek het dier veel op Eutropis multifasciata. De 
tekening van dit dier verschilde echter van andere 
dieren van deze soort die we tot dan toe hadden 
aangetroffen. E. multifasciata blijkt echter dusdanig 
variabel dat het niet onwaarschijnlijk is dat het hier 
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een lokale kleurvariant of ondersoort betreft. 
’s Middags vlogen we terug naar Den Pasar op Bali, 
spendeerden nog wat uurtjes in Kuta en vlogen 
’s avonds verder naar Darwin in Noord-Australië, 
waarmee ons verblijf in Zuidoost-Azië tot een 
einde kwam.

Slotwoord
Aangezien we meestal geen eigen vervoer hadden 
en dus voornamelijk afhankelijk waren van open-
baar vervoer, verbleven we vaak in of rond de ste-
den en dorpen. Daar waar mogelijk bezochten we 
nationale parken en andere gebieden met een grote 
ecologische waarde. Doordat we vaak in dorpen 
en steden verbleven, hebben we voornamelijk veel 
typische cultuurvolgers onder de herpetofauna 
gezien. De bezoeken aan niet in cultuur gebrachte 
gebieden hebben ook een aantal bijzondere soorten 
opgeleverd. Streken met oorspronkelijk, primair 
regenwoud herbergden een hoge verscheidenheid 

aan reptielen en amfibieën. Desalniettemin hebben 
we slechts een fractie van alle soorten uit deze regio 
gezien. Vooral in de minder onderzochte landen en 
gebieden kunnen waarnemingen als de onze echter 
waardevolle aanvullingen zijn op bestaande gege-
vens van onder andere verspreiding en leefwijze. 
Mede door buitenlandse invloeden wordt er steeds 
meer onderzoek gedaan naar de inheemse herpe-
tofauna in landen als Thailand, Maleisië, Indonesië 
(met name Borneo, Bali en Java) en Vietnam. 
Echter, in Laos, Cambodja en het grootste deel van 
Indonesië is dit nog nauwelijks het geval. Hierdoor 
is er ook maar weinig herpetologische literatuur 
over deze gebieden beschikbaar. Ook lijken meer 
onderzochte landen meer soorten te herbergen ten 
opzichte van minder onderzochte landen, terwijl 
dit niet altijd zo is. Hopelijk leidt een verbetering 
van de levensstandaard in deze landen net zoals in 
Thailand en Maleisië tot meer onderzoek naar en 
kennis over de lokale herpetofauna. 
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Summary
From May till December 2007 my girlfriend and 
I have travelled around Southeast Asia, Australia 
and New Zealand. This article discusses the herpe-
tological observations we made during our visit to 
Indonesia from July till September. We have been 
to the islands Sumatra, Java, Bali, Lombok, Flores, 
Rinca and Komodo. The very common species 
Cosymbotus platyurus, Gekko gecko, Hemidactylus 
frenatus, Eutropis multifasciata and Duttaphrynus 
melanostictus were frequently seen on most of the 
islands we visited. 
Beside these common species Gekko monarchus, 
Gekko smithii and Bufo asper were seen on Sumatra. 
Near the top of the volcanic mountain Sibayak 
(Berastagi) at approximately 2100 meters two 
specimen of an unidentified skink species were 
found. They resembled Eutropis multifasciata, but 
had a larger head, very large scales and different 
colouration than the typical E. multifasciata we 

found elsewhere on Sumatra. The animals were 
dorsally brown to grey and ventrally yellow. One 
of the animals had a red lateral stripe; the other 
animal was ventrolaterally blue. Possibly this is a 
new Eutropis species.
On Java Bronchocela jubata, Draco volans, Varanus sal-
vator, Dendrelaphis pictus and Rana chalconota were 
encountered. In Penanjung Pangandaran national 
park the little known skink species Sphenomorphus 
sanctus was abundant. Amongst the leaf litter the 
skink species Eutropis rugifera was also observed.
On Bali the widespread dragon Draco volans was 
observed. In Ubud on Bali a brown tree-dwelling 
skink with greenish lateral sides closely resembling 
Dasia olivacea was seen some five meters up in a 
tree. According to literature this species occurs 
from the Asian mainland up to Sumatra, Java and 
Borneo but is not known from Bali. However, with 
respect to the Wallace-line and the linkage of Java 
and Bali by a land bridge in prehistoric times, the 
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presence of D. olivacea on Bali seems plausible. Due 
to its cryptic lifestyle high up in trees and perhaps 
a small distribution on Bali this species could have 
been easily overseen. The little known scincid 
lizard Eutropis rugifera was seen on two localities 
on Bali: amongst leaf litter in a dry stream bed in 
Bali Barat national park in the dry northwest and 
on a low stone wall along a heavily vegetated river 
near Ubud in the humid south-central part of Bali. 
Typical for this species are the distinctively keeled 
scales. Balinese populations lack the characteristic 
pale longitudinal stripes and are usually uniformly 
brown with a reddish throat in the males. The 
Indonesian toad Bufo biporcatus was also encoun-
tered on Bali and appeared to live sympatrically 
with the Asian toad Duttaphrynus melanostictus. In 
the rice paddies around Ubud an Occidozyga sp. 
was common. The nomenclature of this family is 
complex and this frog species is known as O. laevis, 
O. lima and O. sumatrana, the latter being the most 
recent name for the Balinese population.
On Lombok and the Gili islands only common 
species such as Gekko gecko and Hemidactylus frena-
tus were observed. The coral beaches of the three 
Gili Islands are nesting sites for sea turtles such as 
Eretmochelys imbricata and Chelonia mydas. The lat-

ter was regularly seen around these islands.

On Komodo and Rinca Varanus komodoensis was 
seen. These large lizards seem to occur in high-
er densities on Rinca. On Komodo and Flores 
Sphenomorphus florensis was a common sight and 
was usually observed on trees, not far from the 
ground. Another skink species that we observed 
on Komodo is Cryptoblepharus renschi, a small 
climbing lizard with eyes covered by an immov-
able transparent scale, resulting in the typical star-
ing, snake-like glance typical for Cryptoblepharus 
species. Near Labuan Bajo on eastern Flores a 
couple of tree-dwelling Dendrelaphis inornatus were 
encountered. This snake species seemed to be 
common in this area. The skink species we saw 
in Labuan Bajo was identified as Eutropis multifas-
ciata. The body pattern with the brown coloura-
tion, scattered black and white scales and an orange 
lateral stripe more resembled specimens we saw in 
Thailand than the specimens we saw on Java and 
Bali. This omnipresent Asian species appears to 
have a highly variable body pattern over its range, 
more than other lizard species we observed with 
comparable large ranges such as Hemidactylus fre-
natus and Gekko gecko. 
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Voor meer informatie: www.snakesociety.nl of neem contact op met de secretaris: 
Jan-Cor Jacobs, W.A. Vultostraat 62, 3523 TX Utrecht. Tel.: 030-2801115. E-mail: 

secretary@snakesociety.nl

Europese Slangen Vereniging

www.jamanasin.nl info@jamanasin.nl

J a m a n a s i n  L o d g e
is gelegen in het zuidwesten van Costa Rica op het prachtige 

schiereiland Osa. De Lodge is eigendom van Jan en Ina 
Tuns en het ideale vertrekpunt voor een onbezorgde en 

onvergetelijke vakantie.
U overnacht in comfortabele kamers, cabinas 
genaamd, met warm water en elektriciteit. ’s Morgens 
kunt u eerst genieten van een heerlijk Costaricaans 
ontbijt voordat uw dagprogramma start. In overleg 

kunnen Jan en Ina u helpen om een leuk programma 
samen te stellen, zodat u optimaal geniet van al het moois 

dat Costa Rica u te bieden heeft.

Stroekmaat 37, 9431 MD Westerbork

Tel. (0593) 37 00 35, Fax (0593) 37 00 36

E-mail info@refona.nl

Meer informatie? www.refona.nl

Dutchy’s® bestrijden 
bloedmijten natuurlijk!

Bloedmijten worden in hun schuilplaats
effectief en afdoende bestreden zonder
gebruik van chemische middelen, maar
door hun natuurlijke vijand. 
Door op tijd onze Dutchy’s® (roofmijten) uit
te zetten, in nesten en broedkooien, kunt u
aantasting voorkomen of bestrijden.



De internetwinkel met meer dan 5000 artikelen voor uw dier.  
Voeders, benodigheden, verblijven hekwerk, netten, gaas, enz. 

Zaterdags open van 10.00 t/m 16.00  uur   
in de regio gratis aan huis geleverd (zie website) 

Steenwijkerweg 15, 8316 RG, Marknesse Tel 0527-204495/06-22103933 
Mail:info@ter.nl 

Ter.nl ook het internetportaal voor de dierenliefhebber met  
links, vraag en aanbod, evenementen, producten, dieren enz. 


