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In dit artikel willen we een soort beschrijven 
welke voor velen wellicht een grote onbe-
kende is. Voor ons heeft het ook even geduurd 

voordat we er zeker van waren over welke soort 
het ging. Het gaat hier om Norops pentaprion en 
we hebben een aantal van deze dieren van dicht-
bij kunnen observeren tijdens hun uitstapjes op 
onze teakbomen en de rancho. Deze observaties 
duurden echter niet lang, omdat het vrij schuwe 
dieren zijn.

Beschrijving
Dit is een kleine tot middelgrote hagedis met 
korte poten en een enigszins afgeplat lichaam. Een 
variabele tekening met donkere lijnen en een kleu-
renpatroon waarbij een onregelmatige donkere 
nettekening lichtere vlakken omvat. De buikzijde is 
zacht en licht gegranuleerd. De keelwam van deze 
dieren is middelmatig groot en heeft een rood/
paarse kleur zoals van kersen (zie foto’s).
De totale lengte van de volwassen mannetjes is 
tot 179 mm (kop-romplengte 70 tot 79 mm). De 
vrouwtjes zijn aanmerkelijk kleiner met een kop-
romplengte van 57 tot 63 mm. De staart is vrij kort 
en neemt ongeveer 52 tot 57% van de totale lengte 
van de dieren voor zijn rekening. De achterpoten 
zijn relatief kort en als men deze langs het lichaam 
vouwt reiken ze niet verder dan de schouder.
De rug- en flankschubben zijn klein en zacht gegra-
nuleerd. De buikschubben zijn veel groter dan de 
rug- en flankschubben. De keelwam van de man-
netjes is van gemiddelde grootte en komt tot net 
achter de oksels. De keelwam van de vrouwtjes is 
maar iets kleiner. De grondkleur van deze dieren is 
bruin tot as-wit met een variabele nettekening van 
donkere lijnen rondom lichtere vlakken en vaak 
met een groenige tint. De staart heeft dezelfde 
kleur en tekening als het lichaam.
Deze dieren zijn in staat om van kleur te verande-
ren en in de lichte variant lijkt het vanaf een afstand 

Norops pentaprion vlaggend

Norops pentaprion 
Cope 1862
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of ze bijna wit zijn. De tong van deze dieren is geel-
achtig en op de keel lopen zwarte lijnen welke naar 
de mondhoeken toe grijs worden. De iris van deze 
dieren is bronskleurig.
Aan Norops pentaprion verwante soorten zijn 
Norops vociferans en Norops fungosus.

Leefgebied
In alle laaglandbossen (droog, vochtig en nat), 
zelfs als er veel is gekapt maar toch nog enkele 
bomen zijn blijven staan. In mindere mate in voch-
tige en natte bosgebieden van het voorgebergte.

Leefwijze
Norops pentaprion is een soort welke dagactief is en 
vooral voorkomt op bomen en dan hoofdzakelijk 
in de boomkronen. Ze worden meestal in kleine 
aantallen gezien. Hoewel ze soms op boomstam-
men worden gevonden, brengen deze dieren de 
meeste tijd door in de kronen van de bomen.
Ze zijn afhankelijk van directe zonnewarmte om 
hun lichaam op temperatuur te krijgen en zonnen 
daarom in de vroege morgen en de late middag. 
Ze doen dit vaak op een hoogte van tien tot dertig 
meter boven de grond.
Meestal komen ze voor in ongestoorde bosge-
bieden, maar ze worden ook wel gezien in meer 
open gebieden en graslanden. Hier zijn ze dan 
hoofdzakelijk te vinden op grote struiken of geïso-
leerd staande bomen. In het droge bos worden ze 
meestal gezien op bomen vlakbij waterpartijen. Bij 
benadering, terwijl ze bijvoorbeeld op een boom-
stam zitten, platten ze hun lichaam af en draaien 
zijdelings van het eventuele gevaar weg.
Ze eten een grote variatie aan insecten (Corn, 
1981), maar het hoofdbestanddeel bestaat uit vlie-
gen en vliegende kevers. De grootte van de prooi-
dieren is tot 9 mm. Volgens Perez-Higareda et 
al. (1997) eten ze ook fruit van Eugenia en jonge 
dieren van de eigen soort.

Norops pentaprion op teakboom

Jan en Ina Tuns 
San Juan de Sierpe 

Peninsula Osa 
Costa Rica 

www.jamanasin.nl 
jamanasin@gmail.com
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Voortplanting
In het regenwoud planten deze dieren zich het 
gehele jaar door voort, behalve in het westen van 
Costa Rica. Hier zou gedurende de droge periode 
(november tot mei) geen voortplanting plaatsvin-
den. De jonge dieren zijn ongeveer 23 mm groot 
(kop-romplengte).

Verspreidingsgebied
Laagland en voorgebergte aan de Atlantische kant 
van Isthmus tot Colombia en aan de Pacifische 
kant in Chiapas, Mexico en van Costa Rica tot 
noordwest Colombia (2-900 m).

Eigen waarnemingen
Aangezien deze dieren zich voornamelijk in de 
boomkronen ophouden, hebben we ze niet echt 
veel in hun natuurlijke biotoop kunnen observe-
ren. Zoals eerder aangegeven hebben we ze wel 
diverse malen gezien op onze teakbomen en op de 
nokbalken en golfplaten van de rancho. Dit is voor 
ons aanleiding geweest om dit dier toch onder jul-
lie aandacht te brengen.
De meeste waarnemingen hebben we gedaan rond 
07:00 uur in de morgen (tijdens ons ontbijt) 
en rond 12:30 uur in de middag (tijdens onze 

lunch). De dieren zaten dan op de teakbomen op 
een hoogte van 1½ tot 2 meter boven de grond. 
Opmerkelijk was dat er één dier (door ons te 
herkennen aan een kleine afwijking aan de staart) 
constant op dezelfde boom te zien was. Het gaat 
ons echter te ver om hier conclusies uit te trekken, 
maar het kan betekenen dat ze redelijk honkvast 
zijn.
Het zijn zeer schuwe dieren en bij het minste 
onraad verdwijnen ze al gauw hogerop in de 
bomen. Opvallend is echter wel hun vlaggedrag. 
Ondanks het feit dat ze schuw zijn laten ze hun vlag 
veelvuldig zien, al is dit voor een korte periode. 
Tijdens de regenperiode hebben we een dier een 
aantal dagen aangetroffen op de goot en balken van 
de rancho. Hij was zeer loom, wat misschien met 
het feit te maken heeft gehad dat er weinig directe 
zonnewarmte was om zijn lichaam op temperatuur 
te krijgen (zie foto). Dit is geheel in strijd met hun 
normale leefpatroon hoog in de boomkronen.
Een andere opmerkelijke waarneming was een 
zwanger vrouwtje dat geheel afdaalde naar de 
grond. We weten niet of ze daadwerkelijk eitjes 
heeft gelegd, want die hebben we niet gevonden, 
ondanks dat ze een hele tijd tussen de wortels van 
een teakboom heeft gezeten.

Norops pentaprion op golfplaten dak van de rancho
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Summary
Norops pentaprion, Cope 1862
A small to moderate-sized, short-
legged anole with a flattened body 
and a variable pattern including a 
reticulum of dark lines. The total 
length of these animals is 178mm 
(standard length of the males 70 
to 79 mm, females 57 to 63 mm). 
The tail is moderately short, about 
52 to 57% of total length.
Male dewlap moderate, extending 
posterior slightly beyond axilla; 
female dewlap relatively large, only 
slightly smaller than in males. The 
colour of the dewlap is cherry red/
purple.
They live in all lowland forest 
zones (dry, moist and wet), even 
when heavily logged, as long as 
occasional trees are present. 
Marginally, in adjacent tramon-
tane moist and wet forest areas. 
Mostly you can find them at 10 to 
30 meters above the ground in the 
canopy. At Jamanasin Lodge they 
have been seen often at 1½ to 2 
meters above the ground on the 
teak trees.

Terrarium
Gezien hun leefgebied is dit volgens ons geen geschikt dier om 
in een terrarium te houden. De klimatologische omstandigheden 
zijn nog wel na te bootsen maar een terrarium van tien meter 
hoog lijkt ons wat lastiger.

Verspreidingsgebied Norops pentaprion in Costa Rica
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De bonenkever is als voedseldier eigenlijk 
een klassieker en al langer bekend. Toch 
merkte ik dat deze kever in de terrarium-

wereld nog vaak wordt miskend. Naar mijn mening 
is dat jammer en volledig onterecht. Vandaar dat 
het hoog tijd wordt om Callosobruchus in een beter 
daglicht te plaatsen. Ik ga in op de kweekmethode 
en zet de voor- en nadelen van de bonenkever als 
voedseldier nog eens op een rij.

Schadelijk insect
De meeste voedseldieren die voor de terrariumhob-
by interessant zijn, vallen bijna altijd in de categorie 
van de “schadelijke insecten”.  Ook de bonenkever 
wordt als een schadelijk insect beschouwd. De soort 
die hier besproken wordt, behoort tot de familie van 
de zaadkevers (Bruchidae) en draagt de weten-
schappelijk naam: Callosobruchus maculatus. Deze 
kevers zijn aangewezen op allerlei boonsoorten om 
zich voort te planten. Ik kom daar nog op terug.
De Callosobruchus maculatus die ik kweek variëren 
in lengte van 1 tot 5 mm. De grootste kevers zijn 
steeds vrouwtjes. Mannetjes zijn kleiner, doorgaans 
2 à 3 mm lang en iets hoekiger van vorm. De bruine 
dekschilden vertonen twee donkere, grijskleurige 
vlekken. Bij de vrouwtjes is dat het beste te zien. 
Egaal bruine dieren komen ook voor en blijken, in 
mijn kweek, meestal mannetjes te zijn. 

De larven ontwikkelen zich in bonen en zijn wit 
van kleur. Één oogboon kan tot vier larven her-
bergen. Deze larven gebruik ik overigens niet als 
voer. De reden hiervoor is voordehandliggend: de 
larven kunnen slechts met veel moeite uit een boon 
gehaald worden en zijn dan bovendien erg klein.

De kweek
Er circuleren verschillende handleidingen voor het 
kweken van de bonenkever. Ik beschrijf de methode 
die bij mij het beste werkt.
Als basis gebruik ik oogbonen (“black-eyed beans”). 
Experimenten met bruine en witte bonen mislukten 
telkens. Aangezien oogbonen  in mijn geval de beste 
resultaten opleveren, ben ik gestopt met het zoeken 
naar alternatieven (mungbonen?). Een zak oogbo-
nen haal ik in een winkel waar Turkse producten 
worden verkocht.
In een krekelbakje deponeer ik een laag van 1,5 tot 
2 centimeter bonen, daar schud ik ongeveer veertig 
kevertjes bij. Verder leg ik er een kartonnetje in 
waarop de startdatum van de kweek is geschreven.  
Op het karton vernevel ik wat suikerwater, dat de 
eerste dagen als voedsel voor de kevers dient. Spuit 
niet zomaar vocht op de bonen want dat verhoogt 
de kans op schimmel.
De bakjes zet ik de eerste dagen op een warme en 
lichte plaats. Na een week of twee, drie zijn de eitjes 

De bonenkever als voedseldier

Jaco Bruekers 
fam.bruekers@home.nl



Lacerta 67 (2009) nummer 6 229

gelegd en de oude kevers dood. De truc is nu om 
de nieuwe larven gespreid tot ontwikkeling te laten 
komen. Dat regel ik door de bakjes om de beurt op 
een warme plaats te bewaren (in een broedstoof of 
in de buurt van de verwarmingsketel). Deze manier 
van kweken maakt het mogelijk dat ik altijd over 
voedseldieren kan beschikken. Bij een temperatuur 
van rond de 280C duurt het doorgaans zes tot acht 
weken voordat de kevers uitkomen. Een geoefend 
oog ziet vrij snel of een kweek zich goed ontwikkelt. 
De bonen lijken dan doorzichtig te worden doordat 
de larven gangen maken en de boon als het ware 
uithollen. Zodra de kevers zijn uitgekomen, laten ze 
een rond gaatje in de boon achter. Het kan tot twee 
weken duren voor dat de laatste kevers tevoorschijn 
zijn gekomen.
Soms merk ik dat een kweek niet de gewenste 
opbrengst heeft en een grillig verloop kent. Het is 
om die reden aan te bevelen altijd een aantal kweek-
jes tegelijk op te starten.

Plussen en minnen.
Mijn ervaring is dat Callosobruchus maculatus door 
veel amfibieën en hagedissen als voedsel wordt geac-
cepteerd. Opvallend vind ik dat de hagedissen niet 
gauw verveeld raken; er treedt nauwelijks “voed-
selmoeheid” op. Een verschijnsel dat ik wel eens 
tegenkom zodra ik herhaaldelijk treksprinkhanen of 

meelwormen aanbied. Als het gaat om het kweken 
van insecten in eigen beheer, dan behoort het kwe-
ken van bonenkevers tot de meest simpele, de minst 
omslachtige en zeker rendabele alternatieven.
Voor de overzichtelijkheid is het handig om de voor- 
en nadelen nog even op een rij te zetten:

Voordelen
•	 de kweek vergt geen onderhoud en dus geen 

inspanning;
•	 de kweek kost geen extra energie (ik gebruik de 

ruimte waar de verwarmingsketel staat).
•	 het basismateriaal voor een kweek is goedkoop.  

Een zak oogbonen kost ongeveer €2,=. Daarmee 
kun je tot vijf kweekbakjes vullen. Een kweekpor-
tie met kevers om te starten, kost op een beurs of 
in de winkel ook rond de €2,=;

•	 de kevers zijn actief en kruipen niet snel weg;
•	 een bonenkeverkweek levert geen hinder op; 

géén geluid en géén stank;
•	 zodra de kevers worden bepoederd met een vita-

minepreparaat, blijft dat goed zitten (“vitamine-
bommetjes”);

•	 de kevers worden door veel dieren als voedsel 
geaccepteerd, zowel door jonge als volwassen 
dieren; 

•	 de actieve kevers prikkelen het jachtinstinct en 
nodigen uit tot actief jagen. Dat werkt vooral 
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goed bij verzwakte dieren;
•	 bonenkevers zijn goede lopers maar matige vlie-

gers; 
•	 ontsnapte kevers vormen in huis nooit een plaag 

en zorgen nooit voor overlast.

Nadelen
•	 de kevers zijn klein van formaat en zullen voor 

grote reptielen en amfibieën alleen als bijko-
mend voedsel kunnen dienen;

•	 de bonenkever zal niet snel als hoofdvoedsel 
kunnen dienen. Het blijft belangrijk afwisselend 
te voeren;

•	 de opbrengst van een kweek kan soms grillig zijn 
(daarom meerdere kweken tegelijk starten);

•	 het verzamelen van de actieve kevertjes vergt 
enige oefening (de bonen in een ander bakje 
schudden).

•	
Samenvattend kan ik het kweken van de bonen-
kever als voedseldier zonder terughoudendheid 
aanraden. 

Summary
The cowpea weevil as food
The author describes a simple method for the culture 
of the cowpea weevil Callosobruchus maculatus of the 
Bruchidae family. This is a small beetle species (1-5 
mm), that can be bred on black-eyed beans. In a small 
plastic container a layer of 1,5-2 cm beans is deposited 
and some 40 beetles are added. A piece of cardboard 
with the starting-date is put on the beans and sprayed 
with sugared water, as the first source of food for the 
beetles. After 2-3 weeks on a light and warm place the 
adults are dead and the eggs have been laid. It takes 
some 6-8 weeks at 28°C for the new beetles to appear. 
To get some spreading in the availability of beetles vari-
ation in temperature can be applied. The beetles are 
readily accepted by lizards and amphibians. 
The culture is very easy and cheap. A bag of beans, 
enough for five containers, costs some € 2,00 and a 
portion of weevils can be bought at a fair for the same 
amount. The culture doesn’t smell and escaped beetles 
never form a problem indoors. Unfortunately the bee-
tles are small and thus only suitable as food for small 
animals. Nevertheless this culture is recommended by 
the author.
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Anolissen op de satellieteilanden
De eilanden die tot de Guadeloupe-archipel beho-
ren en waarop voor dat eiland een specifieke 
anolis(onder)soort leeft zijn Marie-Galante, Les 
Saintes (Terre de Haute en Terre de Bas), La 
Désirade, Ilet a Kahouanne en Petite Terre. Nadat 
Breuil in 2002 Anolis chrysops, A. desiradei en A. 
kahouannensis op basis van zijn onderzoek een 
zelfstandige taxonomische status heeft toebedeeld 
bezitten elk van deze eilanden een endemische ano-
lissoort. De zelfstandige taxonomische status van 
Anolis ferreus en Anolis terraealtea is al langer geac-
cepteerd. De anolissen op de satellieteilanden zijn 
niet altijd als volwaardige soorten aangezien, maar 
als ondersoorten van Anolis marmoratus (Lazell, 
1964; 1972). Toch is het niet geheel duidelijk of 
de indeling van Breuil dient te worden geac-
cepteerd of die van Lazell. Volgens Schneider 
et al. (2001) en Stenson et al. (2003) is nader 
onderzoek noodzakelijk. Hedges (2009) echter 
duidt A. terraealtae, A. chrysops, A. desiradei en A. 
kahouannensis als zelfstandige soorten.

Les Saintes
Van de satellieteilanden hebben we tijdens ons ver-
blijf op Guadeloupe het eiland Terre de Haute 
bezocht. Dit eiland ligt tien kilometer ten zuiden 
van Guadeloupe en vormt samen met Terre de Bas 
en nog zes kleine onbewoonde eilandjes het eilan-
dengroepje Les Saintes (zie fig. 1). Terre de Haute 
en Terre de Bas zijn behoorlijk heuvelachtig maar 
met een maximale hoogte van ongeveer 300 m voor 
beide eilanden zijn zij niet hoog genoeg om regen-
wolken te vangen. De eilanden van Les Saintes zijn 
daarom relatief droog. 
Op Les Saintes komt Anolis terraealtae (Barbour, 
1915) voor. Deze soort bezit volgens Breuil (2002) 
twee ondersoorten, Anolis terraealtae terraealtae en 
Anolis terraealtae caryae. 
Anolis t. terraealtae komt voor op Terre de Haute 
en A. t. caryae komt alleen maar voor op Terre de 
Bas. Aan de westkust van Terre de Haute komen 
overgangsvormen voor tussen de twee ondersoor-
ten (Breuil, 2002). Mannen van Anolis t. caryae 
zijn flets groen van kleur en op de kop en in de nek 
komen kleine vlekken voor waardoor deze grijs 
aandoet. Op de flanken dragen ze een lichtkleurige 
Afb. 17. Anolis t. terraealtea, man. Terre de Haute, Les 
Saintes
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streep. De keelwam is geel en met een maximale 
lengte van 22 cm blijven ze iets kleiner dan Anolis t. 
terraealtae. De vrouwen zijn flets grijsgroen en heb-
ben een rugtekening welke lijkt op een ladder. Ook 
bezitten ze een lichtkleurige laterale streep welke is 
afgezet met donkere stippen.
Anolis t. terraealtea wordt met een maximale lengte 
van 23 cm iets groter dan Anolis. t. caryae. Mannelijke 
exemplaren zijn volgens de beschrijvingen van 
Lazell (1964; 1972) grijsbruin tot groenbruin. 
Op basis van mijn waarnemingen wil ik daar een 
licht grijsgroene kleurtint (mint) aan toevoegen 
(zie Afb. 17 en 18). De stippen die typisch zijn voor 
Anolis t. caryae ontbreken. Op de flanken en in de 
nek, vanaf de kop tot aan de achterpoten komen 
in meer of mindere mate gele vlekken voor. Wat ik 
niet in de beschrijvingen van deze mooie anolis ben 
tegengekomen zijn de duidelijk aanwezige oranje 
oogleden die ik bij mannelijke exemplaren heb 
gezien in het noordoosten van Terre de Haute. De 
keelwam is geel tot oranjegeel. Vrouwen zijn minder 
variabel gekleurd dan de mannen en zijn grijsbruin. 
Een rugstreep, enigszins variabel in patroon, is altijd 
aanwezig. Vanaf de schouder hebben de vrouwen 
een korte laterale streep (Afb. 19).
De exemplaren die ik ben tegengekomen op Terre 
de Haute vond ik krachtig gebouwd. Mannen leken 
gespierder en vrouwen grover gebouwd ten opzichte 
van de anolissen op Guadeloupe. Zowel de mannen 
als de vrouwen zag ik in de typische anolishouding 
op dikke stammen op een hoogte tussen de 1,0 en 
2,5 m. Opvallend was dat bijna alle anolissen zich 
in de (half)schaduw ophielden. Zelden werd een 
exemplaar in de volle zon gezien. Ditzelfde geldt 
overigens ook voor de anolissen op Guadeloupe 
waar midden op de dag bijna nooit een anolis in de 
volle zon te zien is. In de ochtend en in de namid-
dag, als de zon minder krachtig schijnt, vertonen 
anolissen zich wel in de zon, bijvoorbeeld om zich 
op te warmen. 
De anolissen die in dit artikel zijn afgebeeld zijn 
gevonden in het noordoosten van Terre de Haute, 
even ten westen van Fort Napoleon. In dezelfde 
regio en op diverse andere plekken op het eiland 
werden met regelmaat ook groene leguanen (Iguana 
iguana) gezien.

Afb. 18. Anolis t. terraealtea man spant zijn keelwam 
maximaal. Terre de Haute, Les Saintes
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La Désirade
Ten zuidoosten van Guadeloupe ligt het 11 bij 
2 km grote eiland La Désirade. Dit eiland wordt 
gekenmerkt  door zijn geringe hoogte en centraal 
gelegen plateau dat maximaal 273 meter hoog is. 
Het klimaat op La Désirade is dermate droog dat 
de vegetatie voornamelijk bestaat uit cactussen en 
laag struikgewas. Aan de kust groeien kokospalmen 
en zeedruif. Op dit woestijnachtige eiland komt 
Anolis (marmoratus) desiradei (Lazell, 1964) voor. 
Mannelijke exemplaren van Anolis (marmoratus) 
desiradei worden 21 cm lang en zijn vaalgroen met 
op de flanken een gelige kleur. De kop is bruin 
en naar de nek afgezet met een bruinrode kleur. 
De rug en bovenbenen zijn bezet met een donker 
grijsbruin gevlekt patroon. De keelwam is geel. 
Vrouwen hebben een grijze kop en vanaf de nek 
worden ze steeds groener. Een grijskleurige rug-
streep is vaag aanwezig.

Petite Terre
Tien kilometer ten zuidoosten van het vasteland 
van Grande Terre en even ten zuiden van La 
Désirade liggen twee kleine eilandjes die samen 
Petite Terre heten. Deze onbevolkte, dorre en bijna 
vlakke eilandjes zijn het leefgebied van Anolis (mar
moratus) chrysops (Lazell, 1964). Mannelijke 
exemplaren bereiken een maximale lengte van 
20 cm. De kleur is groengrijs met op de flanken fel 
gele vlekken. In de nek en op de rug zijn donkere 
vlekken aanwezig. Vermeldenswaard is de blauw-
grijze kin. De keelwam is geel. Vrouwen zijn grijs 
en hebben een vaag omlijnde rugstreep en een 
korte lichte streep op de flanken.

Ilet à Kahouanne
Ten noorden van Guadeloupe ligt het kleine 
eilandje Ilet à Kahouanne. Vanaf het vasteland van 
Basse Terre is deze groene heuvel met het blote 
oog goed te zien. Dit onbevolkte eilandje heeft 
maar een oppervlakte van 0,16 km2 en is groten-
deels begroeid. Op Ilet à Kahouanne leeft Anolis 
(marmoratus) kahouannensis Lazell, 1964. Zowel 
de mannen als de vrouwen van deze soort zijn 
geelgroen van kleur en hebben in tegenstelling tot 
de anolissen van Guadeloupe geen patronen op het 

Afb. 19. Anolis t. terraealtae, vrouw. Terre de Haute, 
Les Saintes
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lichaam of een duidelijke rugstreep. Met een lengte 
van maximaal 24 cm zijn mannelijke exemplaren 
van Anolis (marmoratus) kahouannensis behoorlijk 
fors. De keelwam is geel. 
Er vanuit gaande gaan dat Anolis (marmoratus) 
kahouannensis als een zelfstandige soort wordt 
beschouwd, is dit naar mijn weten van alle anolis-
soorten (dat zijn er meer dan 350) de anolis met 
het kleinste verspreidingsgebied.

Marie-Galante
Marie-Galante is het grootste satellieteiland van 
Guadeloupe. Het bijna ronde eiland is nagenoeg 
vlak en er heerst net als op La Désirade en Petite 
Terre een droog klimaat. Een aanzienlijk deel van 
de oppervlakte bestaat ondanks de weinige neer-
slag uit een weelderige groene vegetatie bestaande 
uit struiken en kleine bossages afgewisseld met 
suikerrietplantages. 
Marie Galante bezit een opvallende anolis. Anolis 
ferreus (Cope, 1864) onderscheidt zich duidelijk 
van de anolissen in de regio door zijn opvallende 
grootte. Mannen kunnen een maximale lengte 

bereiken van 350 mm. Met hun kop-romp-lengte 
van 119 mm kunnen ze tot de zogenaamde reu-
zenanolissen worden gerekend. Hoewel de vrou-
wen van Anolis ferreus nog altijd groot genoemd 
kunnen worden, zijn zij in vergelijking met de 
meeste anolissoorten veel kleiner dan de mannen. 
Met hun maximale kop-romp-lengte van 65  mm 
bezit Anolis ferreus het grootste proportionele 
grootteverschil tussen beide sexen in het gehele 
Caraïbische gebied.
Mannelijke exemplaren zijn grijsbruin tot groen-
bruin van kleur en worden richting het achter-
lichaam groener. Vaak zijn de flanken gelig en 
de rug kan grijsbruin gespikkeld zijn. De kop is 
blauwgrijs. De keelwam van deze soort is variabel. 
Hoewel deze vaak geel is kan de blauwgrijze kleur 
vanaf de kin ook op de keelwam voorkomen. Soms 
is zelfs de gehele keelwam grijsblauw. Typisch voor 
Anolis ferreus is dat op de eerste helft van de staart 
een hoge staartkam kan voorkomen. Vrouwen zijn 
gruisbruin tot groenig en hebben een korte flank-
streep. Over de rug loopt een vage rugstreep.

Afb. 20. Anolis oculatus oculatus, man. Trafalgar
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Anolissen van Dominica
Op het eiland Dominica komt Anolis oculatus 
voor. De vier ondersoorten die zich op Dominica 
hebben kunnen ontwikkelen en als zodanig zijn 
beschreven betreffen Anolis oculatus oculatus, Anolis 
oculatus winstoni, Anolis oculatus cabritensis en Anolis 
oculatus montanus (Lazell, 1962).
Net als op Guadeloupe komen tussen de duidelijk 
tot een ondersoort behorende anolissen inter-
specifieke verschijningen voor en deze soort is 
dus zeer variabel. Hierdoor is het vaak lastig, of 
zelfs simpelweg onmogelijk, om een anolis aan te 

wijzen als behorend tot een bepaalde ondersoort. 
Figuur  5 laat zien waar welke ondersoorten van 
Anolis oculatus leven en in welke gebieden over-
gangsvormen tussen de ondersoorten voorkomen.

Zuid en zuidwest Dominica
Als uitvalsbasis voor ons verblijf op Dominica ver-
bleven we in een cottage aan de rand van de woon-
gemeenschap Trafalgar. Trafalgar ligt ongeveer 6 
km landinwaarts vanaf Roseau en ligt midden in de 
schitterende Roseau Valley. Vanuit deze plek heb-
ben we het eiland verkend door dagelijks met een 

Afb. 21. Anolis oculatus cabritensis, man. Cabrits 
National Park
Afb. 22. Anolis oculatus cabritensis, man. Indian River

Fig. 5. Verspreidingskaart Anolis oculatus op 
Dominica. Reprinted with permission of the Uni ver
si ty Press of Florida
Legenda bij Fig. 5:
1. Anolis oculatus oculatus
2. Anolis oculatus cabritensis
3. Anolis oculatus montanus
4. Anolis oculatus winstoni
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gehuurde jeep dagtochten te maken.
Op zo’n ongerept eiland als Dominica verwachtte ik 
veel anolissen. Niet echt een realistische gedachte, 
want de hoge dichtheden aan anolissen zijn zoals 
vaak te vinden in gecultiveerde gebieden, zoals dat 
ook duidelijk te zien is op Guadeloupe. Het was 
daarom nog een hele speurtocht om in Dominica 
de eerste anolis te zien en eigenlijk was de eerste 
waarneming bij toeval. Op de tweede dag van ons 
verblijf konden we op de muur van onze cottage de 
eerste anolis zien. Het was een mannelijke Anolis 
o. oculatus (Afb. 20). Later bleek dit mannetje de 
vaste bewoner te zijn en hij werd elke dag zowel 
binnen als in de directe omgeving van onze cot-
tage gezien. Hij vormde daar een koppel met een 
vrouwtje. Van dit koppel heb ik ook de balts en een 
paring waar kunnen nemen. Niet opmerkelijk voor 
anolissen, maar wel opvallend ten opzichte van 
Anolis marmoratus is dat tijdens de paring de man 
niet in de nek bijt van het vrouwtje (zie afb. 8). 
De paring duurde enkele minuten. Jonge anolis-
sen werden in de omgeving niet gezien. Wel werd 
in de nabijheid van de cottage een mannelijk en 
een vrouwelijk exemplaar van de Knolstaartgekko 
(Thecadactylus rapicauda) gezien.
Anolis o. oculatus komt in het zuiden en zuidwesten 
van Dominica voor. De oostgrens van zijn versprei-
dingsgebied is de berg Morne Paix Bouche, direct 
gelegen aan de kust. Deze berg is ook de grens 
tussen het relatief droge zuidwestelijke deel en het 
natte oostelijk deel van het eiland. Aan de westkust 
is de Layou Valley de noordgrens van het versprei-
dingsgebied. Met een maximale totale lengte van 
21 cm is Anolis o. oculatus de kleinste van de vier 
ondersoorten. De kleur van mannelijke dieren is 
variabel maar doorgaans olijfkleurig of geelbruin. 
Vanaf de schouder zijn één, twee of in sommige 
gevallen drie zwarte vlekken aanwezig. Sommige 
exemplaren vertonen helemaal geen zwarte vlek-
ken. Over het gehele lichaam kunnen lichtkleu-
rige stippen voorkomen. Een staartkam ontbreekt 
bijna geheel bij deze ondersoort. De keelwam is 
geeloranje. De vrouwen van Anolis o. oculatus zijn 
uniform olijfkleuring of geelbruin en hebben een 
lichtkleurige rugstreep. Stippen zijn niet of nauwe-
lijks aanwezig op het lichaam.
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Noord en noordwest Dominica
Al rijdend langs de westkust naar het noorden 
begint ongeveer halverwege het eiland, vanaf 
Grand Savanna, het verspreidingsgebied van Anolis 
oculatus cabritensis. Deze ondersoort komt voor 
tot en met de omgeving van het Cabrits National 
Park in noordwest Dominica. Het Cabrits National 
Park is het droogste gebied op het eiland. Anolis 
o. cabritensis is de meest variabele ondersoort van 
Anolis oculatus. Deze ondersoort wordt maximaal 
23 cm groot en is hoofdzakelijk grijs tot geelbruin 
van kleur. Achter de schouder zijn altijd twee, soms 
drie en maximaal vier zwarte vlekjes aanwezig. 
Lichte vlekken/stippen en strepen zijn aanwezig 
over de gehele romp, kop en nek. Op de kop en 
in de nek zijn de stippen en vlekken het meest 
intensief en wit gekleurd. Populaties uit vochtigere 
gebieden hebben een wijnrode kop (afb. 22). De 
keelwam is geeloranje. Vrouwen en juvenielen zijn 
grijs en op de flanken gelig van kleur. Opvallend 
ten opzichte van de andere ondersoorten is dat 
zowel de vrouwen als de juvenielen een duidelijk 

Afb. 23. Anolis oculatus winstoni, man. Emerald Pool
Afb. 24. Habitat van Anolis oculatus winstoni
Afb. 25. Anolis oculatus winstoni man aan het water. 
Emerald Pool
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vlekkenpatroon hebben. Ook zijn een lichtgekleur-
de rug- en flankstreep duidelijk aanwezig.
Tijdens een wandeling door het Cabrits National 
park werden veel anolissen gezien. De dichtheid 
op dit heel droge schiereiland is echt opvallend. 
Zowel mannen als vrouwen heb ik niet hoger dan 
1,5-2 m in bomen aangetroffen en diverse vrouwen 
hielden zich op nabij de bodem, bijvoorbeeld op 
grote keien of boomstronken. De anolissen waren 
niet de enige herpetologische waarnemingen in dit 
gebied. Ameiva fuscata (endemisch in Dominica) 
en Mabuya mabouya (gestreepte skink) zijn regel-
matig scharrelend tussen dor blad waargenomen.
Even ten zuiden van het Cabrits National Park en 
Portsmouth stroomt de Indian River. Deze rivier 
is de enige rivier in Dominica waarop een stuk 
stroomopwaarts gevaren kan worden (de andere 
rivieren stromen te snel of zijn te ondiep) en het 
klimaat in deze regio is een stuk vochtiger dan 
in het Cabrits National Park. Naar mijn inschat-
ting is het verschil in klimaat, en daarmee ook de 
vegetatie, het grootst tussen het Cabrits National 
Park en de Indian River/Picard regio. Hiermee ook 

het uiterlijk van de anolissen. Het opmerkelijke 
verschil tussen de anolissen uit deze gebieden is te 
zien in afbeelding 21 en 22. Je kunt je afvragen of 
het wel terecht is dat beide populaties/exemplaren 
tot één en dezelfde ondersoort worden gerekend.

Oost Dominica
Een minder variabele ondersoort, maar daarom 
niet minder mooi, is Anolis o. winstoni.
Deze anolis komt bijna langs de gehele oostkust 
voor. Het verspreidingsgebied beperkt zich echter 
niet tot de kustzone, want Anolis o. winstoni komt 
diep landinwaarts, zij het in laag gelegen gebieden, 
ook voor. Zowel de oostkust als het gehele binnen-
land is rijkelijk bedekt met tropisch (oceanisch) 
regenwoud. Mannen worden 22 cm lang en zijn 
roestbruin van kleur. Op deze intense bruintint 
komen tal van lichte stippen voor die het meest 
intensief zijn op de kop en in de nek. Kenmerkend 
voor Anolis o. winstoni is dat veel stippen zwart 
omlijnd zijn. De keelwam is felgeel. De relatief 
grote vrouwen zijn ook roestbruin van kleur. 
Hoewel kleine stippen wel kunnen voorkomen op 
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het lichaam zijn zij veel minder duidelijk aanwezig 
dan bij de mannen. Ook kan een lichtkleurige 
rugstreep aanwezig zijn en een vage laterale streep. 
Zowel mannen als vrouwen hebben een opvallend 
blauwe iris.
Anolis o. winstoni schuwt schaduwrijke zones niet 
en ze zijn vaak te vinden in de nabijheid van water. 
Zelfs de oeverzone van snelstromende beken 
wordt niet gemeden. Een mooi voorbeeld daarvan 
heb ik kunnen waarnemen rondom de Emerald 
Pool en het hieruit stromend beekje (afb. 23, 24 
en 25). De Emerald Pool is een door een waterval 
gevoed kristalhelder blauwgroen bassin midden in 
het regenwoud. Op de grote rotsen die overal in en 
langs het bassin en beek liggen werden diverse ano-
lissen gezien. Twee mannen zaten op een afstand 
van drie meter naar elkaar te wammen.
Eén van die mannen zat bovenop een rots welke 
volledig was omgeven door water. Hij moet zo’n 
halve meter water zijn overgesprongen om op 
de rots te kunnen komen. Op de bomen of op 
andere verticale oppervlaktes werden geen anolis-
sen gezien en bij gevaar verscholen ze zich onder 
en tussen de rotsblokken. Een nogal terrestische 
levenswijze nabij een aquatisch milieu, zo zou men 
het voorkomen van de A. o. winstoni hier wat mij 
betreft het beste kunnen beschrijven.
Maar niet alleen in de omgeving van water houdt 
Anolis o. winstoni zich op. Ook in gecultiveerde 
gebieden komt hij algemeen voor. Onder ande-
re werden exemplaren in aangeplante bomen en 
struiken rondom huizen gezien (afb. 27). Deze 
anolissen leken allerminst terrestisch te leven en 
vluchten bij gevaar juist hoger de boom in.

Centraal Dominica
Anolis oculatus heeft zich ook weten aan te passen 
aan het leefmilieu hoog in de bergen. In de centrale 
bergwouden van Dominica komt Anolis oculatus 
montanus voor. De typische verschijningsvorm van 
deze ondersoort komt voor tussen ongeveer 600 en 
900 m boven zeeniveau. Tussen de 250 en 600 m 
komen tussenvormen voor die wel de uiterlijke 
kenmerken hebben van deze montane ondersoort, 
maar waarbij deze niet consistent aanwezig zijn.
Anolis o. montanus is met afstand de grootste onder-
soort met een totale lengte van 28 cm. De basis-
kleur is licht tot donkergroen. De flanken zijn lich-
ter van kleur en kunnen metallic-achtig aandoen. 

Over het gehele lichaam komen lichtkleurige, bijna 
witte, stippen voor en deze vormen samen een 
streeppatroon op de flanken. Een of meerdere 
zwarte vlekken kunnen voorkomen ter hoogte van 
de eerste rij stippen. De dichtheid aan stippen is 
het hoogst op de kop en in de nek. De keelwam is 
donkergeel met roestkleurige vlekken. Mannelijke 
exemplaren hebben een goed ontwikkelde staart-
kam. Ook de vrouwen en juvenielen hebben een 
groene basiskleur. Lichtkleurige stippen zijn over 
het hele lichaam aanwezig, evenals een duidelijke 
lichtkleurige rugstreep die overigens variabel in 
patroon is. Laterale strepen zijn minder duidelijk 
aanwezig, maar vaak wel herkenbaar. Iets wat ik 
in de beschrijvingen van Lazell niet ben tegen-
gekomen, maar wel bij elk vrouwelijk exemplaar 
heb gezien (en wat mijns inziens opvallend is ten 
opzichte van de andere drie ondersoorten), zijn de 
gebandeerde ledematen.
Tijdens een werkelijk schitterende hike rondom 
het Fresh Water Lake in het Morne Trois Pitons 
National Park heb ik diverse anolissen gezien. 
Dit hooggelegen en grootste meer van Dominica 
is omsloten door de montane regenwouden (afb. 
26). Kenmerkend is het met epifyten begroeide 
lage, maar zeer dicht begroeide woud. Hier geen 
dertig meter hoge woudreuzen, maar relatief klein 
blijvende bomen (<10 m), afgewisseld met pal-
men, boomvarens en heliconia’s. De heuvel/berg-
toppen rondom het meer zijn erg vochtig en de 
bodem is vaak moerassig. De anolisdichtheid is 
hier hoog. Niet dat er om de tien meter een anolis 
wordt aangetroffen, maar echt moeite doen om 
deze prachtige anolis te zien is niet nodig. Een 
fraaie man werd op zo’n twee meter hoogte in 
de typische anolishouding gezien (afb. 28). Erg 
opvallend is de terrestische levenswijze van bijna 
elk gesignaleerd vrouwtje. Op een enkeling na 
(afb.  29) trof ik de vrouwtjes aan op de bodem 
(afb. 30) of hoorde ik ze bij benadering over de 
bodem wegvluchten. Tijdens een tocht van de 
woongemeenschap Laudat naar het Boiling Lake 
in het Morne Trois Pitons National Park trof ik 
eveneens een vrouwelijk exemplaar en een juveniel 

Afb. 26. Fresh Water Lake. Leefgebied van Anolis 
oculatus montanus

Afb. 27. Anolis oculatus winstoni, man. Castle Bruce
Afb. 28. Anolis oculatus montanus man in zijn bio

toop. Fresh Water Lake
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Afb. 29. Anolis oculatus montanus, vrouw. Fresh Water 
Lake
Afb. 30. Op de bodem ophoudende Anolis oculatus 
montanus vrouw. Fresh Water Lake

op de bodem aan. Ook werd in de omgeving van 
het Fresh Water Lake een ongeveer één meter lange 
Julia’s ground snake (Liophis juliae) aangetroffen. 
Deze soort eet voornamelijk kikkers en anolissen. 

Nieuwe waarneming Anolis cristatellus
Hoewel ik eerder in dit artikel heb vermeld dat 
er op Dominica maar één anolissoort voorkomt, 
is dit eigenlijk niet helemaal juist. Anolis ocula
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tus is wel de enige anolissoort die inheems voor 
Dominica is, maar hij heeft concurrentie gekregen 
van een exoot, te weten Anolis cristatellus Duméril 
& Bibron, 1837. Anolis cristatellus is een bruine 
middelgrote anolis, die een maximale lengte van 
23 cm bereikt. 
In 2002 is deze anolis door boswachters voor het 
eerst gesignaleerd in de omgeving van Canefield 
Airport even ten noorden van Roseau. Bij zoek-
tochten naar anolissen ten behoeve van weten-
schappelijk onderzoek over het gehele eiland in 
1997 werd Anolis cristatellus nog niet gevonden 
(Malhotra et al., 2007). 
Uit vervolgonderzoek in 2002 en de jaarlijkse 
monitoringsonderzoeken blijkt dat Anolis cristatel
lus vanuit de omgeving van Canefield Airport is 
opgerukt langs de zuidoost kust in zowel noordelij-
ke als zuidelijke richting. Over een kustlengte van 
ongeveer 14 km met Roseau als globaal middelpunt 
is Anolis oculatus bijna geheel verdrongen en heeft 
A. cristatellus zich er gevestigd. Malhotra et al. 
(2007) melden ook dat Anolis cristatellus zich lang-
zaam landinwaarts heeft verspreid, maar nergens 

hoger dan 150 boven zeeniveau voorkomt. Eales 
et al. (2008) meldt een verspreiding landinwaarts 
tot een hoogte van 200 m. Dit betekent een onge-
veer 1,5-2,0 km brede kuststrook. Vermoedelijk is 
Anolis cristatellus per ongeluk geïntroduceerd door 
geïmporteerde goederen via de nabij Canefield 
Airport gelegen handelshaven. 
De zeer aanpassingsvaardige Anolis cristatellus komt 
voor in Puerto Rico, maar is ook geïntroduceerd in 
Florida en de Dominicaanse Republiek, waar hij de 
inheemse Anolis cybotes verdrukt. 
Tijdens ons verblijf op Dominica heb ik Anolis 
cristatellus ook waargenomen. Eén volwassen man 
werd aangetroffen ter hoogte van Srew’s Sulphur 
Spa in de woongemeenschap Wotton Waven. Dit 
is 5,5 km landinwaarts ten oosten van de handels-
haven op een hoogte van 250-300 meter boven 
zeeniveau. Deze waarneming is tot op heden niet 
bekend. Het is een interessante waarneming in het 
onderzoek naar en de monitoring van de versprei-
ding van Anolis cristatellus op Dominica. Via Dr. A. 
Malhotra is deze nieuwe waarneming kenbaar 
gemaakt bij de Dominica’s Forestry & Wildlife 

Afb. 31. Anolis cristatellus, man. Wotton Waven
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Afb. 32. Anolis oculatus cabritensisman nabij de 
Indian River
 Afb. 33. Anolis oculatus winstonivrouw nabij de 
Emerald Pool

 Afb. 34. Indian River
 Afb. 35. Anolis t. terraealtaeman in zijn habitat
Afb. 36. Habitat van Anolis oculatus montanus
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Division. 
Met het aantreffen van één man kan men nog niet 
spreken van vestiging in Wotton Waven. Pas als 
hierbij één of meerdere vrouwen óf juvenielen 
gevonden zouden worden kan gesproken worden 
van vestiging met verspreidingspotentie.
Nader veldonderzoek zal daarom worden uitge-
voerd door de Dominica’s Forestry & Wildlife 
Division, dan wel door Dr. A. Malhotra, om te 
bepalen of in Wotton Waven Anolis cristatellus zich 
inderdaad heeft gevestigd (Malhotra, pers. med. 
2009). Het is in ieder geval duidelijk dat Anolis cris
tatellus de potentie heeft zich snel over Dominica 
te verspreiden.
Er is overigens meer zorgwekkend nieuws te mel-
den over de verspreiding van Anolis cristatellus op 
Dominica. Naast de reeds bekende, zich langzaam 
verspreidende populatie aan de zuidoostkust en de 
mogelijke vestiging diep landinwaarts in Wotton 
Waven, meldt Malhotra (pers. med. 2009) dat 
zij in januari 2009 ook juvenielen heeft waarge-
nomen op Melville Hall Airport aan de oostkust. 

Vermoedelijk zijn deze juvenielen uitgekomen uit 
eitjes uit ingevoerde planten.
De invasie en vestiging van Anolis cristatellus op 
Dominica betekent een reële bedreiging voor de 
inheemse Anolis oculatus, omdat Anolis cristatellus 
zich heeft bewezen als een zeer aanpassingsvaar-
dige soort die in staat is (grotendeels) inheemse 
populaties te verdringen.

Dankwoord
Ik wil graag Katja bedanken voor het doen van veel 
waarnemingen aan de anolissen tijdens ons verblijf 
op Guadeloupe en Dominica en natuurlijk voor het 
geduld als ik me weer eens achter mijn camera ver-
schuilde. Ook wil ik Dr. Anita Malhotra bedanken 
voor de informatie die zij mij heeft verstrekt aan-
gaande Anolis cristatellus op Dominica en de behan-
deling van mijn melding. Als laatste wil ik Axel 
Fläschendräger en Sander van der Spek bedanken 
voor het kritisch doorlezen van dit artikel.
Voor meer informatie over anolissen verwijs ik 
graag naar www.anolissen.nl (in opbouw).

Indianen op Dominica
De eerste mensen die voet aan wal zetten op de eilanden van het Caribisch gebied waren de zogenaamde 
Ciboney-indianen. Deze jagers en verzamelaars uit het stenen tijdperk zijn rond 4000 jaar voor Chr. begonnen 
aan het koloniseren van de vele eilanden vanaf het vaste land van Zuid Amerika. 
Vanaf 250 na Chr. trok een andere bevolkingsgroep vanuit het vasteland van Zuid Amerika het Caribisch gebied 
binnen. Vanuit de Orinoco Delta bevolkten de Arawak/Taino indianen de Kleine Antillen om vervolgens in 
het gehele Caribische gebied neer te strijken. Deze beter ontwikkelde mensen brachten simpele gewasteelt en 
aardewerk naar de eilanden. Diverse subculturen ontstonden in het gehele Caribische gebied, een ingewikkelde 
structuur waarover wetenschappers heden ten dage het hoofd buigen om het goed in kaart te brengen.
Vanaf het begin van de 15e eeuw werden de vredelievende Arawak gemeenschappen op de Kleine Antillen ver-
dreven en uitgemoord door de Kalinago of “Carib”-indianen, zoals deze in de westerse wereld bekend kwamen te 
staan. Deze oorlogzuchtige indianen waren ook afkomstig van het vasteland van Zuid Amerika. Hoewel tijdens 
de ontdekking van de Bahama’s, Cuba en Hispaniola door Christoffel Columbus in 1492 nog Arawak indianen 
leefden waren de Carib indianen druk bezig hun leefgebieden uit te breiden op de Kleine Antillen. De Carib-
indianen bevochten de Europese Kolonisten vervolgens tot het einde van de 18e eeuw. Als gevolg van westerse 
ziektes en de strijd met  westerse kolonisten werden de Carib indianen bijna geheel uitgeroeid. 
Heden ten dage leven in het Carib Territory, een 1500 ha groot gebied in het noordoosten van Dominica, nog 
zo’n 3000 afstammelingen van Carib-indianen. Door hun gebronsde huidskleur en zwart sluik haar zien zij er 
Zuid-Amerikaans uit. Dit in tegenstelling tot de bijna geheel negroïde bevolking van Dominica (zoals ook in de  
rest van het Caribische gebied), nazaten van massaal geïmporteerde West Afrikaanse slaven uit de koloniale tijd.
Dominica werd door de Carib indianen Wai’toekubuli genoemd. Het betekent “Lang is haar lichaam” en verwijst 
naar het bergachtige maar ranke aanzicht van Dominica. Anolissen noemden zij “anoli” en de aanwezigheid ervan 
in hun hutten werd gezien als een teken dat de geesten hun gunstig gezind waren. Tegenwoordig noemen de 
inwoners van Dominica de anolissen “Zandoli”, een Creools afgeleide van Les anoli.
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Summary
The anoles of Guadeloupe and Dominica
May 2008 the author and his girlfriend traveled 
to the Caribbean islands of Guadeloupe and 
Dominica. In this article the author describes 
the islands, the geography, the climate and the 
anoles of the Lesser Antilles. The different spe-
cies and subspecies are discussed with regard to 
their distribution and the observation of these 
lizards in the field. The variability of Anolis 
marmoratus  and Anolis oculatus is made clear 
and the behaviour is described. Between diffe-
rent subspecies all kinds of intermediate forms 
exist. Worth mentioning is the observation of 
Anolis marmoratus marmoratus around Chutes 
du Carbet, whereas Breuil (2002) only des-
cribes intermediate forms. Also conspicuous is 
the locally high densities of anoles in cultivated 
areas such as gardens, parks an plantations. 
Strikingly is the appearance of the anoles in 
the Trois Rivieres region. Literally all the males 

have a different colour-pattern. The island Terre 
de Haute (Les Saintes), where Anolis terraealtae 
terraealtae can be found, was visited too. Some 
under-exposed external features that are not 
mentioned in descriptions in the literature are 
described, for instance orange eyelids and mint 
green colour of the body. 
On the species Anolis oculatus the author noti-
ced that Anolis oculatus winstoni preferably lives 
in the neighbourhood of water when it’s pre-
sent, that Anolis oculatus montanus females often 
live terrestrial and that Anolis oculatus cabritensis 
are very variable in appearance. 
The author mentions the observation of 
the recently introduced Anolis cristatellus on 
Dominica. This observation far inland, in the 
community Wotton Waven, was not yet known 
to the authorities and the research-institutions. 
Further investigations will be made to monitor 
the distribution of Anolis cristatellus, to assess if 
this species actually has established a foothold. 

Bord in het Cabrits National Park
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Sinds vele jaren verzorg ik meerdere paartjes 
van zowel de Westelijke smaragd ha gedis 
(Lacerta bilineata) als de Reuzen smaragd-

hagedis (Lacerta trilineata). Gewoonlijk houd ik 
deze soorten strikt gescheiden, maar door ruim-
tegebrek in de zomer van 2009 plaatste ik een 
mannelijke L. trilineata (afbeelding 1C) in het 
buitenterrarium van een vrouwelijke L. bilineata 
(afbeelding 1A). Ondanks dat de paartijd al ver-
streken was, had het mannetje toch interesse in 
het vrouwtje en de dag daarop zag ik tot mijn 
verbazing dat de dieren aan het paren waren. Het 
L. bilineata-vrouwtje produceerde enige tijd later 
een legsel van acht eieren, waarvan ik aannam dat 
ze onbevrucht zouden zijn. De eieren leken echter 
van goede kwaliteit en uit nieuwsgierigheid werd 
besloten om ze toch te incuberen.
Zes van de acht eieren waren blijkbaar toch 
be vrucht en na precies 60 dagen begon het eerste 
ei zowaar uit te komen. De incubatieduur van L. 
bilineata-eieren in mijn broedstoof (26-30oC) is 
ongeveer 50 dagen, terwijl L. trilineata eieren in 
deze broedstoof rond de 90 dagen incuberen voor-
dat ze uitkomen. De 60 dagen die de eieren van de 
kruising nodig hadden ligt hier dus tussenin.
Het eerste jong dat uit het ei kroop leek op het 
eerste gezicht normaal, maar was duidelijk anders 
dan jonge L. bilineata. Zo was de kop korter en 
breder, op de rug bevonden zich twee duide-
lijke lateraalstrepen en één vage rugstreep (mijn 
jonge L. bilineata hebben nooit lateraalstrepen). 
De groene kleur in de nek die karakteristiek is 
voor juveniele L. bilineata was bij het jong uit de 

kruising slechts vaag aanwezig (afbeelding 1B, 
bovenste dier). Bij nadere inspectie bleek echter 
dat de linkervoorpoot volledig ontbrak en dat één 
vinger van de rechtervoorpoot misvormd was. De 
twee andere jongen die uit dit legsel kwamen ver-
toonden eveneens morfologische afwijkingen aan 
de linkervoorpoot: hier ontbrak bij beiden een vin-
ger. Opmerkelijk was dat één van de jongen geen 
laterale strepen had en dus veel meer op een nor-
male L. bilineata leek (afbeelding 2B). De overige 
eieren bleken slecht ontwikkelde, dode jongen te 
bevatten, waarvan de buikholte niet gesloten was. 
Ondanks het feit dat de drie jongen op eigen kracht 
uit het ei waren gekomen toonden ze geen enkele 
interesse in aangeboden voedsel, waren apathisch 
en gingen binnen enkele weken dood.

Overlappende verspreidingsgebieden en 
natuurlijke hybriden
De verspreidingsgebieden van grote groene hage-
dissen in Europa overlappen grotendeels (L. triline
ata en L. viridis; Timon lepidus en L. bilineata; Timon 
lepidus en L. schreiberi) of grenzen aan elkaar (L. 
bilineata en L. trilineata; L. bilineata en L. viridis). 
Naar mijn weten zijn er echter geen voorbeelden 
bekend waar met zekerheid vast is komen te staan 
dat soorten hybridiseren. Uit (semi)wetenschappe-
lijke experimenten in gevangenschap is wel bekend 
dat kruisingen tussen bijvoorbeeld L. bilineata en L. 
viridis (Rykena, 1991), maar ook L. viridis en L. tri
lineata (Nettmann & Rykena, 1974) levensvat-
bare jongen opleveren. Het lage percentage eieren 
dat uitkomt en de verminderde vruchtbaarheid van 

Morfologische en gedragsafwijkingen 
in een kruising tussen de 

Westelijke smaragdhagedis (Lacerta bilineata) en de 
Reuzensmaragdhagedis (Lacerta trilineata)

Ron Peek 
ron.peek@hotmail.com
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Afbeelding 2: 
Morfologische afwij
kingen aan de poten 

van kruisingsproduc
ten van L. bilineata en 

L. trilineata.

2B

2A

2C

Afbeelding 1: 
Hybridisatie tus
sen een vrouwtje L. 
bilineata (A) en een 
mannetje L. trilineata 
(C) gaf F1 dieren 
met morfologische 
en gedragsafwijkin
gen (B, bovenste 
juveniel). Om de ver
schillen met normale 
nakomelingen van L. 
bilineata te illustreren 
is deze eveneens afge
beeld (B, onderste 
juveniel). 
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dit soort kruisingsproducten heeft mede als bewijs 
gediend voor de opsplitsing van de smaragdhage-
dis in een westelijke (L. bilineata) en een oostelijke 
soort (L. viridis). Het ontbreken van meldingen 
van kruisingsproducten uit het wild kan betekenen 
dat deze gewoonweg niet aanwezig zijn. De jongen 
die bij mij geboren zijn hadden immers aangebo-
ren afwijkingen en weigerden te eten. Een andere 
mogelijkheid is dat kruisingsproducten zo sterk op 
één van de oudersoorten lijken dat ze helemaal niet 
opvallen. Binnen Europa zijn er wel voorbeelden 
bekend waarbij hagedissoorten in het wild kruisen 
en uiteindelijk aanleiding geven tot volwassen 
dieren met intermediaire kenmerken. De Italiaanse 
muurhagedis (Podarcis siculus) op Sardinië ver-
mengt zich met P. tiliguerta (Capula, 2002), op de 
Balkan met P. melisellensis (Gorman et al. 1975) 
en op Sicilië met P. wagleriana (Capula, 1993). 
Er is echter geen overtuigend bewijs dat deze 
kruisingsproducten zelf in staat zijn tot verdere 
voortplanting.
Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat 
L.bilineata en L.trilineata in gevangenschap kunnen 
hybridiseren, maar dat de jongen die geboren wor-
den in het wild weinig overlevingskansen zouden 
hebben. Mogelijk dat in de regio waar de versprei-
dinggebieden aan elkaar grenzen (noord Kroatië) 
dit mechanisme bijdraagt aan de reproductieve 
isolatie van beide soorten.  

Summary
Morphological and behavioral abnormali-
ties in F1 hybrids of Lacerta bilineata and 
Lacerta trilineata.
A male L. trilineata was introduced to the 
enclosure of a female L. bilineata. Mating was 
observed and a clutch of eight eggs was pro-
duced. Three of these eggs hatched after 60 
days of incubation at 26-30oC. The juveniles 
had characteristics of both parent species, 
but displayed deformities at the front legs. 
Furthermore, they did not show any interest 
in prey items and subsequently died within 
two weeks. The remaining eggs contained 
dead, underdeveloped embryo’s with non-
closed abdomens. These mechanisms may 
contribute to the reproductive isolation of 
both species in the region where their areas of 
distribution meet. 
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Het schiereiland Peloponnesos, met een 
oppervlakte van ruwweg een derde 
van Nederland, vormt het meest zui-

delijke gedeelte van het Griekse vasteland. De 
Peloponnesos heeft een bijzonder rijke herpeto-
fauna met een groot aantal soorten, dat vaak in 
relatief hoge dichtheden voorkomt. Twee soor-
ten Lacertidae: de Peloponnesos muurhagedis 
(Podarcis peloponnesiacus) en de Griekse bergha-

gedis (Hellenolacerta graeca) zijn zelfs uniek voor 
dit schiereiland en komen verder nergens anders 
voor. Dit alles maakt de Peloponnesos bijzonder 
geliefd bij (amateur)herpetologen en heeft geleid 
tot publicatie van een groot aantal reisverslagen 
in tijdschriften en op het internet. In één van 
deze reisverslagen, gepubliceerd door Thomas 
Bader en medereizigers (www.herpetofauna.at), 
werd melding gemaakt van een bijzondere popu-

Een bijzondere populatie 
smaragdhagedissen van de 

Peloponnesos (Griekenland)
Ron Peek 

ron.peek@hotmail.com 
Foto’s: zie bijschrift.

Afbeelding 1: De eerste gepubliceerde foto van een smaragdhagedismannetje uit de omgeving van Rizomylos 
(Peloponnesos, Griekenland) met lavendel blauwe nek en flanken. (Foto C. Riegler; copyright www.herpetofauna.at)
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latie grote groene hagedissen in het zuiden van de 
Peloponnesos. De mannetjes van deze populatie 
hadden lavendelblauwe nek en flanken en waren 
op de rugzijde aanzienlijk groener dan de daar alge-
meen voorkomende Reuzensmaragdhagedissen 
(Lacerta trilineata trilineata). Hoewel ter plekke 
verschillende dieren met deze afwijkende kleuren 
werden waargenomen, waren ze bijzonder schuw 
en kon van slechts één mannetje een foto wor-
den gemaakt (T. Bader, persoonlijke mededeling; 
afbeelding 1). 

Eigen waarnemingen
In september 2008 was ik in de gelegenheid 
om zelf waarnemingen te doen in het zuiden 
van de Peloponnesos. Op aanwijzingen van het 
Oostenrijkse herpetofaunateam werd natuur-
lijk ook de locatie bezocht waar zij de bijzonder 
gekleurde populatie smaragdhagedissen hadden 
gezien. Dit bleek een vrijwel droge rivierbedding 
omzoomd door zeer hoge en dichte rietkragen 
te zijn, in de omgeving van het dorp Rizomylos. 
Tijdens de zoektocht van ongeveer drie uur op 

deze locatie werd weliswaar een rijke herpetofauna 
aangetroffen (Podarcis peloponnesiacus, Testudo her
manni, Coluber gemonensis en Elaphe quatuorlineata), 
maar geen enkele smaragdhagedis. Juist op het 
moment dat werd besloten om het op te geven, 
schoot plotseling een grote hagedis voor mijn 
voeten weg het riet in. De korte tijd waarin ik het 
dier kon zien was echter genoeg om te bevestigen 
dat het inderdaad een smaragdhagedis was met 
prachtig blauw gekleurde flanken. De dagen hierna 
werd nog diverse malen langdurig op deze locatie 
gezocht, echter zonder het gewenste resultaat. Op 
andere locaties op de Peloponnesos werden nog 
enkele Reuzensmaragdhagedissen gezien, deze die-
ren zagen er echter allemaal normaal uit met geel/
groene ruggen en flanken. 
In juni 2009 was ik weer op de Peloponnesos en 
ondanks de grote hitte (>35oC) werd een hele 
dag besteed aan het doen van waarnemingen aan 

Afbeelding 2: Smaragdhagedismannetje van dezelfde populatie als 
het dier van afbeelding 1. (Foto R. Peek)
Afbeelding 3: Onderzijde kop van hetzelfde mannetje. (Foto R. 
Peek)
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de smaragdhagedispopulatie nabij Rizomylos. Het 
aantal dieren wat nu gezien werd was veel groter 
dan in september. In totaal heb ik ongeveer tien 
volwassen dieren kunnen zien. Deze hielden zich 
op in het droge rivierbed of aan de rand van de riet-
kraag, waar ze zich bij verstoring zich ook onmid-
dellijk in verscholen. De mannetjes vertoonden 
allemaal lavendelblauwe nek en flanken, terwijl de 
vrouwtjes zich niet duidelijk onderscheidden van 

normale smaragdhagedissen. De twee subadulten 
die ik heb gezien waren nog volledig bruin met 
lichte geel/witte dorsale en dorsolaterale strepen. 
Ondanks het feit dat de dieren extreem schuw 
waren lukte het uiteindelijk toch om één volwas-
sen mannetje te vangen voor het maken van foto’s 
(afbeelding 2 en 3). Het dier had een lavendelblau-
we kleur op de flanken, die doorliep tot over de 
achterpoten en het eerste gedeelte van de staart. De 
zijkanten en onderkant van de kop waren eveneens 
blauw, maar de keel was donkergeel gekleurd. De 
rug was grasgroen en buikzijde lichtgeel. Daarnaast 
werd nog een identiek gekleurd verkeersslachtoffer 
gevonden op de weg die parallel liep aan de rivier-
bedding. In tegenstelling tot september 2008 wer-
den nu veel Reuzensmaragdhagedissen (>40) op 
verschillende plekken in het Taygetos gebergte en 
op andere locaties gezien. Hoewel de meeste van 
deze mannetjes een lichtblauwe vlek aan weers-
zijde van de nek hadden (afbeelding 4), vertoonde 
geen van deze dieren de kleuren zoals die van de 
populatie bij Rizomylos.

Variant, ondersoort of soort?
Bovenstaande waarnemingen werden besproken 
met diverse andere amateurherpetologen en tot 
mijn verbazing wist Jochen Zauner mij te vertel-
len dat hij identieke gekleurde exemplaren op twee 
andere locaties op de Peloponnesos had gezien en 
gefotografeerd (afbeelding 5). Een van de vind-
plaatsen was relatief dicht bij de locatie Rizomylos, 
de andere was echter een flink stuk naar het noor-
den, dicht bij Olympia gelegen (afbeelding 6B). 
Ook hier vond hij de dieren in een droge rivierbed-
ding of direct aan de oever. 
Bekend is dat op de Peloponnesos de Reuzen sma-
ragd hagedis vertegenwoordigd is door de onder-
soort Lacerta trilineata trilineata. Deze ondersoort 
lijkt wat betreft lichaamsproporties en aantal (6) 
rijen buikschilden sterk op gewone smaragdha-
gedissen (Lacerta viridis/bilineata). Alle smaragd-
hagedissen die ik op de Peloponnesos nader heb 
kunnen bekijken voldeden inderdaad aan deze 
beschrijving. De vraag is nu of de populatie(s) met 
mannetjes met blauw gekleurde flanken en afwij-

Afbeelding 4: Portret van een normaal gekleurd reu
zensmaragdhagedismannetje (Lacerta trilineata trili-
neata) van de Peloponnesos. (Foto R. Peek)

Afbeelding 5: Smaragdhagedismannetje met afwij
kende kleuren als in afbeelding 1 en 2, maar nu uit de 
omgeving van Olympia (Peloponnesos, Griekenland).  
(foto J. Zauner)
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bazingwekkende overeenkomst zien met de blauw 
gekleurde smaragdhagedissen op de Peloponnesos. 
Mogelijk dat L. media ciliciensis in het verleden op 
de Peloponnesos is geïntroduceerd en daar nu 
naast L. trilineata trilineata voorkomt. De enige 
manier om zekerheid te krijgen over de taxonomi-
sche status van de afwijkende populaties smaragd-
hagedissen op de Peloponnesos is een uitgebreid 
genetisch onderzoek.
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kende rugkleur varianten zijn van de daar alge-
meen voorkomende Reuzensmaragdhagedissen of 
dat hiervoor een andere verklaring moet worden 
gezocht.
Indien de mannetjes (kleur)varianten zouden zijn 
van de algemeen voorkomende Reuzen smaragd  
hagedissen, dan is het zeer vreemd dat bij de 
vindplaatsen Rizomylos en Olympia alleen maar 
mannetjes gezien werden met afwijkende kleuren 
en geen “normale” mannetjes. Daarbuiten wer-
den juist geen mannetjes met afwijkende kleuren 
gezien, maar alleen normaal gekleurde mannetjes. 
Bijvoorbeeld bij de Karsthagedis (Podarcis melisel
lensis) worden ook twee zeer verschillende kleur-
varianten gezien: zwaar getekende mannetjes en 
ongetekende (zogenaamde concolor) mannetjes. 
Echter bij deze soort komen de twee kleurvari-
anten naast elkaar in dezelfde populatie voor. Het 
is ook erg onwaarschijnlijk dat er sprake is van 
verschillende ondersoorten smaragdhagedissen op 
de Peloponnesos. Populaties met en zonder de 
afwijkende kleuren kwamen immers zeer dicht 
bij elkaar voor zonder de duidelijke barrières die 
normaliter voor ondersoortvorming nodig zijn. 
Een andere, meer interessante, verklaring zou kun-
nen zijn dat het hier een andere soort smaragd-
hagedis betreft, die naast de algemeen aanwezige 
Reuzensmaragdhagedis voorkomt. De afwijkende 
kleuren en het sterk aan water gebonden biotoop 
zouden hiervoor een aanwijzing kunnen zijn. 
De Peloponnesos vormt de meest zuidelijke grens 
van de verspreiding van de Reuzensmaragdhagedis 
op het vaste land (afbeelding 6A). Verder naar 
het zuidoosten in Azië komen echter nog andere 
soorten smaragdhagedissen voor waaronder L. 
pamphylica, L. media en L. strigata. Afbeeldingen 
van de ondersoort L. media ciliciensis laten een ver-

Afbeelding 6A: Verspreiding van 
Lacerta trilineata in Europa. Voor de 
duidelijkheid zijn de kleinere eilan
den in de Adriatische, Ionische en 
Egeïsche zee niet weergegeven. De 
ligging van de Peloponnesos is aan
gegeven met een kader. 
Afbeelding 6B: De Peloponnesos. De 
vindplaatsen van smaragdhagedis 
populaties met afwijkende kleuren 
zijn aangegeven met een ster.

Summary 
A deviant population of green lizard of the 
Peloponnese (Greece)
The author and several other amateur herpetolo-
gists report the presence of populations of green 
lizards in the west of the Peloponnese (Greece) 
that are deviant from the locally widespread 
Balkan green lizard (Lacerta trilineata trilineata). 
Males had green backs and lavender-blue lateral 
sides, while females were similar to Balkan green 
lizards. The habitat of these animals appeared to 
be restricted to the surroundings of (temporary) 
dry riverbeds.  In view of the striking similarity 
to a subspecies of Levant green lizard (Lacerta 
media ciliciensis) speculations are made about 
their origin. Genetic research will be required 
to clarify the taxonomic status of these deviant 
populations of green lizards in the Peloponnese.
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De meest gebruikte methode voor het 
incuberen van reptieleneieren maakt 
gebruik van een constante temperatuur. 
Het is echter aannemelijk dat er onder 
natuurlijke omstandigheden een dagnacht-
ritme ontstaat onder invloed van de wisse-
lende buitentemperaturen. Dit ritme heeft 
waarschijnlijk invloed op het moment van 
uitkomen van de eieren.

Dennis Oonincx 
Wageningen 

Email: dennisoonincx@hotmail.com

In het midden van de staat Alabama in de 
Verenigde Staten ligt de hagedissenkwekerij 
van Bert en Hester Langerwerf. Deze 

namen kunnen trouwe lezers van Lacerta bekend 
voorkomen, gezien een twintigtal eerdere publi-
caties in Lacerta, waarvan de eerste al in 1971 
verscheen.
Door zijn eigen manier van het houden van hage-
dissen is een interessant fenomeen naar voren 
gekomen: de zogenaamde “Preferred Hatching 
Time” (PHT). Dit wil zeggen dat er bij sommige 
soorten, onder natuurlijke omstandigheden, een 
bepaald moment van de dag is waarop ze bij voor-
keur uit het ei komen.
De eerste beschrijving van PHT is te vinden in 
Elaphe 3 uit 1998, geschreven door de heer 
Langerwerf zelf. Inmiddels zijn de gegevens ten 
aanzien van temperaturen en tijdstippen nageme-
ten en gecorrigeerd en deze worden in dit artikel 
beschreven.

Een interessant fenomeen 
met mogelijke implicaties 

voor de incubatie van 
hagedisseneieren
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De meest gebruikte manier van incuberen door 
hobbyïsten is gebaseerd op een zo constant moge-
lijke temperatuur, wat een verklaring is waarom dit 
fenomeen niet vaak is beschreven.

De ontdekking
De eerste keer dat dit fenomeen werd waargenomen 
bij hagedissen in gevangenschap was bij een groep 
Australische wateragamen (Physignathus lesueuri), 
welke in een buitenterrarium waren gehuisvest. 
Het buitenterrarium was ongeveer zeventien vier-
kante meter groot en behuisde een groep van twee 
mannen en zo’n twaalf vrouwen. Observatie van de 
moederdieren wees uit dat de eieren altijd aan het 
einde van de middag werden gelegd, nadat de zon 
op die plaats had geschenen. Het is aannemelijk 
dat een dergelijke plaats wordt gekozen om op die 
manier de warmte van de zon te gebruiken voor de 
incubatie. Opvallend was dat de jongen van deze 
soort vooral rond acht uur in de morgen uit het 
ei kwamen. Een mogelijke verklaring hiervoor is 
het vermijden van de directe zon, en daarmee de 
te warme omstandigheden, welke tussen onge-
veer negen en vier uur in de middag aanwezig 

zijn. Wachten totdat de zon van de legplaats is 
verdwenen zou betekenen dat er slechts een zeer 
korte periode tot zonsondergang is om een veilige 
schuilplaats te vinden. Ook uitkomen tijdens de 
nacht zou voor deze dagactieve hagedis geen ideale 
start zijn, aangezien hij dan direct een schuilplaats 
zou moeten opzoeken en geen gebruik zou kunnen 
maken van zijn gezichtsvermogen. Deze observa-
ties suggereren dat er een optimaal moment is om 
het ei en het nest te verlaten: een PHT.

Meerdere soorten met PHT?
In eerste instantie zou men kunnen stellen dat 
dit een puur soortspecifieke eigenschap is van de 
Australische wateragaam. Derhalve zijn er vervol-
gens waarnemingen gedaan aan een andere soort: 
de Argentijnse teju (Tupinambis merianae). Deze 
teju’s zijn in groepen van ongeveer drie mannen en 
negen vrouwen gehuisvest in een buitenterrarium 
van honderd vierkante meter. Wanneer de vrou-
wen drachtig zijn worden ze solitair gehuisvest in 
een ander buitenterrarium met een oppervlakte 
van negen vierkante meter. In dit terrarium liggen 
enkele schoorsteenstenen welke tezamen een tun-

Foto 1. De ontdekker Bert Langerwerf met een volwassen Tupinambis merianae. 
Photo 1. The discoverer Bert Langerwerf with an adult Tupinambis merianae.
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nel vormen. Daarbij wordt deze dieren hooi aange-
boden, dat door de vrouwen actief gebruikt wordt 
om een nest te vormen. Dit nest bestaat uit een laag 
hooi waarop de eieren worden gelegd. Vervolgens 
legt de vrouw daar een kleine “zolder” van hooi 
op om daarop te broeden. De nesttemperaturen 
bereiken gemiddeld zo’n 33 graden, maar kunnen 
oplopen tot wel 37 graden. Aangezien de op dit 
moment gebruikte terraria niet voldoende afge-
sloten kunnen worden om de jongen na uitkomen 
binnen te houden, worden de eieren kunstmatig 
uitgebroed in een mengsel met gelijke verhou-
dingen van perliet en vermiculiet. Dit mengsel is 
matig vochtig: drie tot vier liter water per emmer 
substraat. De gebruikte incubatietemperaturen lig-
gen iets lager dan de gevonden temperaturen in de 
nesten gemaakt door de moederdieren: 30 graden 
in de nacht tot 33 graden overdag.

Bij deze manier van incuberen met verschillende 
dag- en nachttemperaturen werd er wederom een 
bepaald moment van de dag ontdekt waarop de 
eieren uitkwamen.
Zoals in figuur 1 aan de blauwe lijn te zien is, kwa-
men in de jaren 1998 en 1999 de meeste dieren 
tussen  10 en 11  uur in de morgen uit het ei. Dit 
komt overeen met de hoogste stijging van de tem-
peratuur op de dag. In het jaar 2000 werd er een 
extra warmtebron bij de incubatie ingeschakeld 
van zeven tot negen uur in de morgen. Zoals aan 
de rode lijn te zien is had dit tot gevolg dat het 
moment van uitkomen van de eieren  werd ver-
vroegd. Ook dit kwam overeen met het moment 
van de hoogste temperatuurstijging van die dag. 
Dit duidt erop dat de hoogste stijging van de tem-
peratuur de “trigger” is voor deze teju’s om het ei 
en daarmee het nest te verlaten. Het is zeer wel 

mogelijk dat dit moment de teju’s de beste overle-
vingskans biedt bij het verlaten van het nest.

Discussie
De meeste lezers zal bekend zijn dat de eie-
ren van   de zeeschildpad (Caretta caretta)  in de 
nacht uitkomen  (Whelan & Wyneken, 2007). 
Witherington et al. (1990) suggereren een 
samen hang tussen het moment van uitkomen en 
de temperatuur, waarbij te hoge temperaturen 
de mobilitieit van de jonge schildpad negatief 
beïnvloeden en op die manier de kans op predatie 
door bijvoorbeeld zeevogels verhogen. Ook dit kan 
gezien worden als een voorbeeld van PHT. De 
functie van PHT in het algemeen kan zeer wel lig-
gen in een optimaal deel van de dag voor het jong 
om het ei en daarmee het nest te verlaten. De PHT 
is daarmee mogelijk gerelateerd aan de ecologie 
van een dier op bijvoorbeeld het gebied van kli-
maat of op het gebied van predatie.

De fysiologische achtergrond van PHT is voorals-
nog onbekend. Het is aannemelijk dat het dier een 
dagcyclus kent in het ei die hem in staat stelt  het 
optimale tijdstip van uitkomen te bepalen. Het is 
niet ondenkbaar dat dit zou gaan om een hormona-
le dagcyclus, welke onder directe invloed van tem-
peratuur staat. Ook  veranderingen in de concen-
traties van bijvoorbeeld zuurstof of koolstofdioxide 
zouden deze cyclus kunnen sturen. Verder onder-
zoek zou zich hierop kunnen richten.

Mogelijk heeft een temperatuurcyclus ook een 
positief effect op het uitkomstpercentage bij som-
mige soorten hagedissen. Voor de eieren van kame-
leons en gekko’s is een positief effect van verschil-
lende dag- en nachttemperaturen op de vitali-

Figuur 1.  Het aantal Tupinambis merianae dat uitkwam 
op een bepaald tijdstip van de dag. De teju’s in 1998 
en 1999 kwamen uit zonder dat er een extra verwar
ming werd ingeschakeld. De teju’s in 2000  kregen 
van zeven tot negen uur in de ochtend een extra 
verwarming. 
Figure 1. The number of Tupinambis merianae that 
hatched at a certain moment of the day. The tegus 
of 1998 and 1999 hatched without an extra source 
of heating. The tegus of 2000 were provided with 
an extra source of heating between seven and nine 
o’clock in the morning.



262 • Lacerta 67 (2009) nummer 6

teit van de jongen eerder beschreven (Köhler 
& Seipp, 2005; Seipp, 2005). Dit zou samen kun-
nen hangen met een betere ontwikkeling van de 
jongen in het ei. Het is op basis van bovenstaande 
informatie echter niet ondenkbaar dat dit samen-
hangt met het bieden van een temperatuurcyclus 

welke de  PHT aangeeft. Deze (extra) stimulans 
zou op die manier  de “trigger” zijn om het ei te 
verlaten  en in sommige gevallen zelfs kunnen 
voorkomen dat  het volledig ontwikkelde jong in 
het ei sterft.  

Summary
An interesting phenomenon with possible implications for the incubation of reptile eggs: 
Preferred Hatching Time
During a visit to Agama International situated in Alabama, United States, the author was informed 
about an interesting observation. Apparently Australian water dragons (Physignathus lesueuri) and 
Argentinian tegus (Tupinambis merianae) had a preferred time of day to hatch. This preferred time 
of hatching seemed connected to the incubation method used at this facility that provided diffe-
rences between daytime and nighttime incubation temperatures. To further investigate this hypo-
thesis, an extra heat source was provided to the eggs of the Argentinian tegus in 2000. This heat 
source was turned on in the early morning, thereby altering the daily temperature pattern. As can 
be seen in Figure 1 the overall hatching time in 2000 was earlier than for the years 1998 and 1999, 
indicating the triggering effect of higher temperature. In this case the highest increase in tem-
perature seemed to trigger hatching. This phenomena has been called Preferred Hatching Time 
(PHT). In the past a similar relationship was described for loggerhead turtles (Caretta caretta) by 
Witherington et al, (1990). The function of PHT might well be to escape predation or to better 
cope with the climate. The underlying mechanism at this moment is unknown, but it is speculated 
that it might be connected to gas exchange within the egg or possibly hormonal by nature. Earlier 
reports state an increased viability in lizard hatchlings incubated at fluctuating daytime and night-
time temperatures (Köhler & Seipp, 2005; Seipp, 2005). Possibly, this is connected to PHT.
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