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Jaco Bruekers 
Waarnemingen aan reptielen en amfibieën rondom Marmaris, een 
Turkse toeristenplaats 
Marmaris is een typische Turkse badplaats aan de westkust. Dus veel drukte, 
verkeer, hotels en winkelstraten. Toch is het mogelijk om binnen en buiten de 
bebouwde kom van Marmaris leuke ontdekkingen te doen. Begin mei 2010 is 
de auteur naar dat toeristen-mekka afgereisd om daar een korte vakantie door 
te brengen. Met enige inspanningen konden we enkele bijzondere waarnemin-
gen doen. In dit artikel wordt daarvan een overzicht gegeven. 136

A.A. Verveen 
Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier. 
17: De jachtfase (2): Boa op jacht 
Boa constrictor is het meest actief tijdens de jachtfase. Daarin gaat het dier op 
jacht en legt zich in een hinderlaag voor een prooi (titelblad) of gaat actief op 
jacht naar een partner. In het vorige artikel (jaargang 69, nummer 5) kwamen 
al enkele aspecten van het gedrag tijdens deze fase bij boa’s in gevangenschap 
aan de orde.  150

Jan en Ina Tuns 
Norops limifrons Cope 1862 
In de serie over de herpetofauna van Costa Rica een artikel over een van 
de kleinste Norops-soorten die in Costa Rica voorkomen, namelijk Norops 
limifrons. De auteurs hebben deze dieren bijna dagelijks gezien en genoten van 
hun levendige gedrag. 166
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Waarnemingen aan reptielen en amfibieën rondom 

Marmaris
een Turkse toeristenplaats

Jaco Bruekers
fam.bruekers@home.nl

Foto’s van de auteur
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Marmaris is een typische Turkse badplaats aan de westkust. Dus veel 
drukte, verkeer, hotels en winkelstraten. Toch is het mogelijk om binnen 
en buiten de bebouwde kom van Marmaris leuke ontdekkingen te doen. 
Begin mei 2010 zijn wij naar dat toeristen-mekka afgereisd om daar 
een korte vakantie door te brengen. Met enige inspanningen konden we 
enkele bijzondere waarnemingen doen. In dit artikel wordt daarvan een 
overzicht gegeven. 

Naast ontspanning aan het zwem-
bad, vinden wij het prettig om veel 

te wandelen en zo de omgeving goed te 
verkennen. Het is voor ons altijd een uit-
daging om de lijst van waarnemingen aan 
dieren zo lang mogelijk te maken. 

Vooraf hadden we ten aanzien van 
reptielen en amfibieën wel wat doelen 
gesteld. Eén ervan was het vinden van 
kleine halskraaghagedissen, meer speciaal 
de Oerzeni hagedis (Anatololacerta oer-
zeni palasgiana) waarvan in de literatuur 
aanwijzing te vinden waren dat deze soort 
in de omgeving van Marmaris voorkomt. 
Verder stonden schildpadden op het lijstje; 
de Moorse landschildpad (Testudo graeca 
ibera) en de Balkanbeekschildpad (Maure-
mys rivulata). 

Wat we van tevoren niet konden beden-
ken was dat deze trip enkele bijzondere 
resultaten zou opleveren, zoals een ka-
meleon (Chamaeleo chamaeleon) en ook 
heel onverwacht, een allochtone soort: de 
Syrische hagedis (Phoenicolacerta laevis)!

Amfibieën
In diverse vochtige milieus zagen en 

hoorden we regelmatig luidruchtige groene 
kikkers (Pelophylax ridibundus, vroeger 
Rana ridibunda) en veel juveniele Groene 
padden (Bufo viridis, ook wel Pseudepi-
dalea viridis). Deze soorten en hun larven 
bleken allerminst kieskeurig wat betreft 
hun leefmilieu. We troffen ze aan in met 
water gevulde greppels langs zandwegen, 

in poelen, vijvers en in beekjes. Ook in de 
betonnen afvoergreppel die midden door 
Marmaris loopt, waren jonge Groene 
padden een algemene verschijning. Dit zijn 
overigens de enige amfibiesoorten waarvan 
wij in dit verslag melding kunnen maken.

Als illustratie bij dit artikel plaats ik een 
foto van een Groene pad met een wel heel 
afwijkende tekening. 

Hardoen
Op andere locaties in Turkije vonden 

wij de Hardoen (Laudakia stellio daani) 
een algemeen voorkomende hagedis. 
Het verbaasde ons dat dit in Marmaris 
en Icmerler niet zo was. In het centrum 
van Mamaris op ogenschijnlijk geschikte 
plaatsen zoals bij de burcht nabij de haven 
of bij de historische opgravingen in het 
centrum ontbraken ze volledig. Wij von-
den ze voornamelijk buiten de bebouwde 
kom. Met name in een droge rivierbed-
ding, op de muren rondom de jachthaven 
en op de muurtjes langs het wandelpad 
van Marmaris naar Icmeler.

Halskraaghagedissen
Van deze groep van hagedissen von-

den we in deze streek drie soorten. Van 
de Reuzensmaragdhagedissen (Lacerta 
trilineata diplochondrodes) hebben we op 
één plek net buiten Marmaris slechts een 
schim van een volwassen mannetje kunnen 
zien.

Nabij een beekje in het achterland op 
ß

Eirenis modestus
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grote rotsblokken stuitten we op een 
viertal, dat we vrij snel konden herkennen 
als de Oerzeni hagedis (Anatololacerta 
oerzeni pelasgiana). Deze hagedissen 

waren allerminst schuw en liepen op een 
gegeven moment zelfs, bij een van ons, 
over de schoenen!

Eén mannetje konden we bestuderen bij 

Pseudepidalea 
(‘Bufo’) viridis

Laudakia stellio 
daani
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het jagen, vangen en verorberen van een 
libel (Anisoptera spec.). Anatololacerta 
zagen we slechts op deze locatie in het 
heuvelland, dus ver van enige bebouwing.

Erg verbaasd waren wij toen we een 
voor dit gebied, zelfs voor dit deel van 
Turkije, een nieuwe soort ontdekten: de 
Syrische hagedis (Phoenicolacerta laevis)! 

In Marmaris zag ik één vrouwtje op 
de restanten van een strandtent nabij het 
strand. Enkele dagen later troffen we tot 
onze verbazing zelfs een stabiel ogende 
populatie van deze soort aan in het nabij 
gelegen Icmeler. In totaal zagen daar zes-
tien dieren. Het natuurlijke leefgebied van 
Ph. laevis ligt in het oosten van Turkije. 
Deze eerste waarneming van deze soort 

in westelijk Turkije is elders uitgebreid 
beschreven. Daarin wordt ook uitgebreider 
ingegaan op de verspreiding deze opportu-
nistische hagedissoort (Bruekers, 2010). 

Op basis van de waarnemingen in Side/
Manavgat en onze observaties in Mar-
maris/Icmeler concludeer ik dat Ph. laevis 
aantoonbaar in staat is om de niches in te 
nemen die andere kleine halskraaghage-
dissen (tot op heden) niet hebben benut 
of hebben bereikt. Er is nu een aantal 
allochtone populaties bekend, namelijk 
die in Side/Manavgat, omgeving Kemer, 
ten westen van Alanya (Kantz, pers. 
med. 2010) en Anamur, en nu dus ook 
in Marmaris/Icmeler (Troidl&Troidl, 
2008a en b; Bruekers &Uytterschout, 
2010; Bruekers, 2010. Zie ook www.
Lacerta.de). Het zou mij niet verbazen dat 
de Syrische hagedis in de nabije toekomst 
ook op andere, onverwachte plaatsen in 
Turkije opduikt.

Slangenooghagedis
Ophisops elegans macrodactylus is 
nabij bosranden en droge velden een 
vrij algemene verschijning. Het typische 
vluchtgedrag bestaat uit kort sprintjes van 
struik naar struik. De mannetjes zijn goed 
herkenbaar aan hun geel, groen en blauw 
gekleurde schubbenkleed.

Gouden skink
Een keer zagen wij deze opvallende skink 
op een plaats waar we hem niet verwacht-
ten. Tijdens een wandeling in een bosrijk 
gebied troffen we een zonnende Trachyle-
pis auratus op een vermolmde boomstam. 
Omdat het dier erg schuw was, konden we 
geen foto maken.

Scheltopusik
Het is altijd een feest om deze grote poot-
loze hagedis tegen te komen. Ik vind het 
geluid van een vluchtende Pseudopus apo-
dus opvallend veel weg hebben van het ge-
luid dat je voortbrengt als je een tuinslang 
door het gras sleept. Met een beetje geluk 
(duiken!) kun je deze hagedis bemachtigen. 

Anatololacerta 
oerzeni pelasgiana

Nieuwe ontdek-
king in Icmeler 

Phoenicolacerta 
laevis
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Tijdens deze vakantie is me dat twee keer 
gelukt. Hoewel het forse beesten zijn met 
krachtig ogende koppen, ben ik nog nooit 
gebeten. Pseudopus weert zich vaak op een 
andere manier; ze poepen vrijwel direct en 
veel! Fascinerend vind ik de restanten van 
wat ooit poten zijn geweest, de “flapjes” 
aan weerzijden van de cloaca.

Europese tjitjak
Naast die ene Phoenicolacerta laevis nabij 
het strand van Marmaris, was het enige 
andere reptiel dat we in de stad zagen een 
Hemidactylus turcicus. Op een avond na 
een wandeling werden we bij de ingang 
van ons appartement “begroet” door deze 

gekko; hij zat roerloos bij de lamp boven 
de deur wachtend op de insecten die door 
het licht werden aangelokt.

Europese kameleon
Deze bijzondere hagedis te vinden geldt 
heden ten dagen nog steeds als een bij-
zonderheid. Voor ons in elk geval wel. We 
wisten dat Chamaeleo chamaeleon ook in 
het door ons bezochte gebied voorkomt. 
Dit feit maakt het echter niet makkelijker 
om deze goed gecamoufleerde hagedis te 
ontdekken. Uit ervaring wist ik wel dat 
kameleons soms in de omgeving van be-
bouwing kunnen voorkomen (Bruekers, 
2003). Toch schatte ik de kansen rondom 

Één keer in 
Marmaris gezien: 

Phoenicolacerta 
laevis

Hemidactylus 
turcicus

à Pseudopus 
apodus
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Marmaris steeds laag in.
We waren beiden dan ook zeer verrast 

toen wij net buiten de bebouwde kom, 
achter enkele woningen(!) toch een kame-
leon aantroffen. Hij zat in een struik op 
een braakliggend veldje waar we eigenlijk 
naar schildpadden en slangen zochten. Dit 
groengekleurd halfwas exemplaar, dat ons 
kennelijk al gezien had, maakte zich snel uit 

de voeten. Van dit dier hebben wij natuur-
lijk veel foto’s gemaakt. Zo’n kans krijg je 
immers niet snel opnieuw.

Slangen
Het aantal slangen dat we konden vinden 
bleef beperkt tot drie soorten. In de 
biotoop waar wij Anatololacerta oerzeni 
vonden, trof ik ook een jagende Platyceps 

Chamaeleo 
chamaeleon in 
zijn natuurlijke 

omgeving aan de 
wandel
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Chamaeleo 
chameleon en zijn 

biotoop

najadum aan. De slang was uiterst alert en 
vluchtte vrijwel direct toen ik opkeek.

Niet ver daar vandaan, onder een stuk 
schors, vond ik een volwassen Eirenis 
modestum. Langs een droge rivierbedding 
onder stenen stuitten we, al stenen kerend, 
tot drie keer toe op de merkwaardige en 
bleek gekleurde wormslang (Typhlops 
vermicularis). 

Schildpadden
Balkanbeekschildpadden (Mauremys rivu-
lata) vind je eigenlijk op alle plaatsen waar 
water is. Rondom Marmaris is dat niet 
anders. In een moerasgebied niet ver van 
de jachthaven zagen we op boomstammen 
soms meerdere beekschildpadden zonnen. 
In het water bevonden zich grote aantallen 
groene kikkers (Pelophylax ridibundus) 
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en het wemelde er van de muskietvisjes 
(Gambusia affinis). Verder landinwaarts in 
een grote poel van een opdrogende beek, 
scharrelde een juveniele beekschildpad 
rond, zoekend naar voedsel. Ik vermoed 
dat vlokreeftjes (Gammarus publex) op 
het menu stonden. Die waren daar veelvul-
dig onder en tussen stenen te vinden.

Waar het rondom Marmaris niet aan 
ontbreekt, zijn de Moorse landschildpad-
den (Testudo graeca ibera). Het is zeker 

niet zo dat je ze overal tegenkomt. Je moet 
je wel enige inspanningen getroosten om 
deze reptielen te vinden. Wij zochten op 
verschillende terreinen zoals bosranden, 
droge rivierbeddingen, boomgaarden en 
licht beboste heuvels. Dat leverde voor 
ons vrijwel altijd succes op. We vonden 
gedurende deze week 54 exemplaren (21♂, 
27♀, 6 juvenielen). Aardig om te melden 
is dat de grote toeristische attractie van 
Marmaris, het kasteel nabij de haven, ook 

Chamaeleo cha
meleon halfwas

Typhlops 
vermicularis
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schildpadden herbergt. Ze bevinden zich 
in de binnentuin en leiden er een relatief 
beschermd bestaan. Ook zag ik een naar 
schatting 3 jaar oud juveniel. Mogelijk een 
jong van dat koppel. 

Eén keer hebben we in het vrije veld een 
vrij bijzondere waarneming gedaan. In het 
buitengebied ten westen van Maramaris, 
stuitten we op een poel in een wegberm 
met een omtrek van 1.5 meter en 60cm 
diep. Deze waterpartij bleek een bijzon-
dere aantrekkingskracht te hebben op de 
landschildpadden. We vonden op deze 
ene plek zowaar twaalf dieren bij elkaar! 
Zoiets hadden wij nog nooit eerder mee-
gemaakt.

We naderden de locatie behoedzaam en 
konden de schildpadden daardoor enige 
tijd ongestoord observeren. We zagen ver-
schillende dieren doelgericht naar het wa-
ter lopen om er te drinken. Eén keer rolde 
een vrouwtje naar beneden en belandde 
midden in de poel; kopje onder. Wat 
bleek? De schildpad was prima in staat 
zichzelf te redden. Na een paar seconden 
zag ik de schildpad over de bodem lopen. 
Ze wandelde rustig het water uit! 

Dankwoord
Mijn vrouw Yvonne dank ik voor haar 
enthousiasme en steun in het veld. 

Schuwe Maure
mys rivulata

Summary

Observations on reptiles and amphibians 
near Marmaris, Turkey.

The author describes his herpetological observations in the surround-
ings of Marmaris (and Icmeler) in Turkey in May 2010. Several species 
were found: 

Amphibians: Pseudepidalea viridis, Pelophylax ridibundus. 
Turtles:  Testudo graeca ibera, Mauremys rivulata. 
Lizards:  Chamaeleo chamaeleon, Anatololacerta oerzeni palasgi

ana, Hemidactylus turcicus, Trachylepis auratus, Laudakia 
stellio daani, Ophisops elegans macrodactylus, Pseudopus 
apodus.

Snakes:  Typhlops vermicularis, Eirenis modestum, Platyceps naja
dum.

 The authors also highlights de discovery of a new lizard species for 
this area. One Phoenicolacerta laevis (female) was seen near the beach 
of Marmaris. Sixteen other individuals were found in the nearby town 
of Icmeler. This was the first time that this opportunistic species was 
found in western Turkey.
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Boa constrictor is het meest actief tijdens de jachtfase. 
Daarin gaat het dier op jacht (foto 1) en legt zich in een 

hinderlaag voor een prooi (titelblad) of gaat actief op 
jacht naar een partner. In het vorige artikel (Verveen, 

2011b) kwamen al enkele aspecten van het gedrag tijdens 
deze fase bij boa’s in gevangenschap aan de orde. 

In dit artikel gaat het over het gedrag 
in hinderlaag, hinderlaag wisseling, 

verplaatsing (afgelegde afstand, snelheid) 
en het jagen op een partner. Het dier 
blijkt het toeval te gebruiken om de jacht 
te optimaliseren. Ook komen nog enkele 
gedragsaspecten aan de orde (bijten, han-
digheid en “onmogelijke” houdingen).

Gedrag in de hinderlaagpositie
Wanneer wij de boa’s meenemen op 
vakantie spreid ik in hun kamer een dikke 
laag kranten uit over het vloerzeil. De 
destijds nog flink groeiende twee jongen, 
M2 en M3, die ik uit de eerste worp van 
boa F1 voorlopig had behouden lagen heel 
vaak onder deze “bladeren” in hinderlaag 
(titelblad). Thuis verborgen zij en de an-
dere boa’s zich dan onder een stoel of een 
kast. Alleen het puntje van hun neus bleef 
dan zichtbaar (titelblad en foto 2). Hun 
nek was tot een S-vormige veer samenge-
trokken (foto 3). 

Zette je langzaam een voet voor hun 
neus dan gebeurde er niets, maar ze hapten 
meteen toe wanneer je snel de grote teen 
omhoog bewoog, om die direct weer los 

te laten omdat die kennelijk niet naar 
prooi ruikt. Een per ongeluk snel voor hun 
neus neergezette hand of voet onderging 
hetzelfde lot (foto 4). De dieren lieten 
zich niet vaak zo voor de gek houden en 
hielden het na een paar keer voor gezien. 

Foto 1. Boa F3 op 
weg naar haar 

jachtplaats
Photo 1. Boa F3 
sets out for her 
hunting ground

A.A. Verveen 
Poelwaai 3 

2162 HA Lisse 
www.verveen.eu 

Foto’s van de auteur (m.u.v. pagina 164)
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Foto 2. Boa F3 in hinderlaag onder een fauteuil, van boven gezien
Photo 2. Boa F3 lies in ambush under an easy-chair, seen from above

Foto 3. De boa van foto 2, van voren gezien. Let op de sterk S-vormig gebogen hals van het dier
Photo 3. The same boa of photo 2, frontal view. Note its S-flexed neck
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Elke verdere beet, zelfs na een langere tus-
senpoos, bleef vervolgens definitief uit. 

Uit deze ervaringen blijkt overigens dat 
deze grijpreflexen door het zien worden 
gestart en niet door de reukzin. Het is het 
prompte loslaten dat door de reukzin zal 
zijn gestimuleerd.

Overigens is de jachtstemming van zo’n 
dier snel af te breken door het te waar-
schuwen met enkele tikjes op het papier 
waaronder het zich heeft verstopt. Je kunt 
het papier dan langzaam verwijderen om 
het dier vervolgens zonder problemen te 
hanteren.

Behalve dat je de dieren altijd langzaam, 
kalm en rustig moet benaderen merkte ik 
dat offensieve en defensieve reacties altijd 
uitblijven wanneer je de dieren hebt ge-
waarschuwd, door op hun verstopplaats in 
het terrarium, of op het genoemde papier 
te kloppen.

Mijn huidige, volwassen, boa’s (F2 en 
F3) verstoppen zich vaak op een dergelijke 
manier onder een stoel of kast (foto’s 2 en 
3) maar zijn helemaal aan rondlopende 
mensen gewend en bijten niet. Je moet ook 
uitkijken waar je loopt want ze gaan niet 
voor je opzij.

Verandering van hinderlaag
Boa constrictor zoekt naar geschikte 
plaatsen om zich in hinderlaag te leggen. 
Tijdens deze jacht verwisselt Boa con-
strictor nu en dan van locatie. In 1978 
onderzochten Montgomery & Rand dit 
jachtgedrag in het wild met behulp van 
een door de boa ingeslikte zender die het 
13 dagen inhield. Tijdens deze observatie 
wisselde de slang drie keer van hinderlaag. 
Het dier spendeerde op elke plaats respec-
tievelijk 3½, 2, 4 en (misschien meer dan) 
4 dagen alvorens naar een nieuwe plaats te 
verhuizen.

In gevangenschap is het verhuizen van 
hinderlaaglocaties moeilijk waar te nemen 
omdat de dieren in kleine terraria worden 
gehouden en omdat zij meestal met korte 
intervallen van zo’n één tot twee weken 
worden gevoerd, een gewoonte die voor 
deze dieren verre van optimaal is (Secor, 

2001, Figuur 4 in Verveen, 2003).
Mijn oudste vrouwelijke boa F1 die 

om de zes weken werd gevoed, werd 
behoorlijk consequent in het uiten van 
haar wens “de benen te willen strekken” 
tijdens de jachtfase. Dit werd haar gegund 
en wanneer zij een van haar uitgekozen 
posities had betrokken liet ik haar daar tot 
middernacht liggen om haar pas dan in het 
terrarium terug te zetten. 

Doordat zij haar wens telkens zo 
duidelijk aangaf (Verveen, 2011b) stelde 
zij mij in staat haar uitstapjes in detail 
te registreren. Ik deed dit tussen januari 
1996 en april 1999. Dit resulteerde in 82 
betrouwbare intervallen tussen opeen-
volgende uitstapjes verzameld over 22 

Foto 4. Afdruk van de tanden van de bovenkaken van boa F3 op de 
rug van mijn linker voet. De twee bovenkaken aan iedere kant zijn 

fraai te zien met de afdrukken van de tanden van de eigenlijke boven-
kaak aan de buitenkant en van die op het verhemeltebeen aan de 

binnenkant. Let ook op de onderling afwijkende posities tussen linker 
en rechter kaakhelften

Photo 4. Imprint of the teeth of the upper jaws of boa F3 on the back 
of my left foot. Note the presence of an outer and an inner jaw on 

each side with the punctures of the teeth of the maxillary bone at the 
outside and those of the palatine bone on the inside. Note also the 

difference in position between the left and the right pair of punctures
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op de bijbehorende maaltijden volgende 
jachtfasen (figuur 1). Dit waren intervallen 
waarvan ik redelijk zeker was geen tus-
senliggende mogelijkheid te hebben gemist. 
Het is echter mogelijk dat ik enkele tussen 
0 en 8 uur ‘s morgens opgetreden vragen 
om een uitstapje heb gemist.

Toen ik deze intervallen in kaart bracht 
bezorgde het resultaat mij een grote ver-
rassing (de rode balken in figuur 1). De 
vorm van de frequentieverdeling verschilde 
radicaal van alle andere verdelingen, 
maar kwam overeen met de in een eerder 
artikel (Verveen, 2011a) vermelde eerder 
gevonden verdeling van de intervallen 
tussen vervelling en de op de vervelling 
volgende ontlasting (de blauwe balken in 
deze figuur). Elke verdeling piekte op de 
eerste dag en werd gevolgd door een lange 
staart van afnemende aantallen (mogelijk 
wat verlengd door genoemde nachtelijke 
escapades). Maar dit was niet het enige 
dat mij verbaasde. Wanneer de verdeling 
in fracties per dag werd uitgedrukt (figuur 
1) bleken zij zelfs bijna samen te vallen. 
De gemiddelde waarden voor de twee ver-
delingen zijn 3,6 dagen voor de interval-
len van de ontlasting na de vervelling en 
4½ dag voor die van de uitstapjes. Beide 
samen komen op ongeveer 4,1 dagen, dus 
gemiddeld ongeveer één verplaatsing per 
4 dagen.

Ik veronderstel daarom dat bij Boa 

constrictor één en hetzelfde mechanisme 
de opeenvolgende verplaatsingen bepaalt, 
waarbij het eerste uitstapje voorafgegaan 
wordt door of gepaard gaat met een ledi-
ging van de ingewanden. 

Uit de vorm van deze verdelingen (zie 
hiervoor http://nl.wikipedia.org/wiki/Geo-
metrische_verdeling) trek ik de conclusie 
dat het veranderen van locatie optreedt 
met een constante kans per eenheid van 
tijd (hier de dag), ongeacht het resultaat 
van voorafgaande gebeurtenissen. Dit be-
tekent dat het dier gokt! Boa gokt per dag 
met een kans van één op (ongeveer) vier 
om zich elders in hinderlaag te gaan leg-
gen. Anders gezegd: deze kans ligt ergens 
tussen 22 en 28 procent. 

Om dit gedrag van Boa constrictor te 
begrijpen kun je je voorstellen dat het dier 
op en vanaf het moment van de vervelling 
elke dag één keer een dobbelsteen werpt. 
Wel een bijzondere dobbelsteen met vier 
kanten in plaats van zes, en zonder getal-
len maar met één witte en drie zwarte zij-
den. Per worp bestaat er dan een kans op 
wit van één op vier, dus van 25 procent. 
Wanneer zwart boven komt te liggen doet 
het dier die dag niets. Wanneer wit boven 
is gekomen zoekt het een nieuwe hinder-
laag op (en leegt zich eerst als dit de eerste 
keer betreft). De daarop volgende dag 
werpt het dier de dobbelsteen weer. Dit 
gaat door tot de boa een prooi vangt.

Figuur 1
Procentuele verdeling van de intervallen tussen:
• Opeenvolgende jachtverplaatsingen (rood: 1 vrou-

wtje, 82 intervallen)
• Vervelling en het legen van de ingewanden (blauw: 

5 boa’s, 153 intervallen

Figure 1.
Percentage distribution of the intervals between:
• Successive ambush switching days (red: 1 female 

boa, 82 intervals).
• Ecdysis and voidance (blue: 5 boas, 153 intervals)
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Overigens komt de hier uitgerekende 
kans per dag globaal overeen met de waar-
nemingen van Montgomery & Rand 
(1978) voor een vrij in het wild levende 
Boa constrictor: ongeveer één keer op 3,4 
dagen ofwel circa 30 procent.

Hagedissen die de hinderlaagjacht 
gebruiken vertonen een in vorm hiermee 
overeenkomende intervalverdeling, met 
dit verschil dat de tijdseenheid een minuut 
is in plaats van een dag (Fig. 10.1 op blz. 
250, naar Perry, 1999 in Zug et al., 
2001). In de enige andere mij bekende 
studie, die van Slip & Shine uit 1988 
vonden zij bij vrij in het wild levende 
Diamant pythons Morelia spilota spilota 
een uitvoerige variatie in de vorm van de 
intervalverdelingen tussen opeenvolgende 
hinderlaaglocaties. De frequentieverde-
lingen van de mannetjes in de lente en de 
zomer lijkt op de genoemde verdeling, 
maar andere verdelingen wijken er meer 
of minder sterk van af. Het is mogelijk dat 
het “gokmechanisme” door andere om-
standigheden zoals het seizoen en de aard 
van de habitat (het leefgebied) kan worden 
gemodificeerd. Andersom is het natuurlijk 
ook mogelijk dat mijn waarnemingen een 
toevallige bevinding zijn, ook omdat de 
jachtintervallen maar voor één boa zijn 
geturfd.

Wanneer het hier vermelde patroon 
door ander onderzoek wordt gestaafd, dan 
kunnen wij dit verklaren door middel van 
een eigenschap van zenuwcellen die ik in 
1959 (her)ontdekte, in 1960 publiceerde 
en in de erop volgende jaren meer in detail 
bestudeerde. Bij prikkeling tegen de drem-
pelwaarde berust de reactie van de cel op 
het toeval. Dit verschijnsel heet “fluctuatie 
in de drempelwaarde” of “fluctuatie in de 
prikkelbaarheid”. Waar het op neerkomt 
is: “Bij twijfel: dobbel”. Daarbij is de kans 
dat de zenuwcel een reactie afgeeft groter 
naarmate de prikkel sterker is. Dan “staan 
er meer witte vlakken op de dobbelstenen” 
(zie kader “Een persoonlijke aanteke-
ning”).

Omdat de prooi niet kan anticiperen op 
het door het toeval bepaalde wisselen van 
hinderlaag zal deze methode voor de slang 
een goede strategie zijn. Bovendien is het 
voor de slang eenvoudig om zo’n toevals-
programma uit te voeren gezien de fysiolo-
gische eigenschappen van zenuwcellen.

Afgelegde afstand, snelheid van 
voortbewegen, energiebesparende 
overlevingsstrategie
Zug et al. schrijven (2001, blz. 208) dat 
“de meeste amfibieën en reptielen zich 
gedurende hun hele leven maar heel weinig 
verplaatsen”. Dit is zeker van toepassing 
op Boa constrictor.

De door Montgomery & Rand in 
1978 bij een boa in het wild gemeten 
verplaatsingen bedroegen respectievelijk 
85, 30 en 20 m, oftewel ongeveer 45 m per 
keer (en ongeveer één keer per drie tot vier 
dagen).

Voor de bij mij thuis levende boa’s 
tekende ik globaal hoe zij zich in huis ver-
plaatsten. Door die schetsen uit te meten 
kwam ik op per keer afgelegde afstanden 
van tussen de 4 en de 50 meter. Dit komt 
redelijk goed overeen met de vondsten van 
Montgomery & Rand.

Over een “wandeling” van circa 50 
m deed zo’n boa een uur of twee, zowat 
de langste tijd die het dier gewoonlijk 
spendeerde afgezien van de zeldzame 
exploraties van ons huis waarbij het zich 
veel langzamer bewoog maar er wel een 
uur of zes over kon doen. Hun “normale” 
snelheid van voortbewegen is hiermee te 
schatten op iets als 25 m per uur.

Zo’n langzame snelheid trekt geen aan-
dacht van andere dieren, prooi of roofdier. 
Bovendien zal de aandacht van de toe-
schouwer snel verslappen (kijk maar een 
tijdje naar foto 1) en vergeet hij of zij dan 
de aanwezigheid van het beest. Wanneer 
de toeschouwer weer aan het dier denkt is 
de slang ondertussen al lang verdwenen.

Soms probeert de boa zich sneller voort 
te bewegen, bijvoorbeeld als het er geen 
zin in heeft te worden opgepakt. De slin-
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gerbewegingen die het dier dan maakt, iets 
wat niet vaak gebeurt, duren meestal maar 
kort en het geheel maakt een onbeholpen 
indruk. Dit is des te vreemder omdat Boa 
constrictor een heel handig dier is (zie 
verderop onder “Handigheid”).

Als een volwassen boa bij ons thuis per 
jaar ongeveer acht jachtperioden van drie 
weken heeft, daarin gemiddeld eens per 
vier dagen op stap gaat, en dan per keer 
een 25 m aflegt, dan komt dit gedrag neer 
op een verplaatsing van ongeveer 1 km per 
jaar, afgelegd in zo’n 40 uur. Hoewel dit 
een heel grove schatting is, geeft het desal-
niettemin een goede indruk van het activi-
teitspatroon van deze slang die het voedsel 
door op wacht te zitten bemachtigt.

Hoe juveniele boa’s zich in het wild ver-
spreiden is niet bekend, maar ik vermoed 
dat hun gedrag niet veel zal verschillen van 
dat van de in gevangenschap levende die-
ren. De geringe afstanden die deze dieren 
afleggen zullen hun inteelt kunnen bevor-
deren. De kosten ervan zouden echter wel 
eens kunnen worden gecompenseerd door 
de voordelen die dit kan hebben, bijvoor-
beeld door de selectie op het voortbestaan 
in miserabele omgevingen (Zug et al., 
2001, blz. 212 en 215).

Dat deze slangen weinig bewegen en 
dan bovendien ook nog heel langzaam, én 
daarbij maar kleine afstanden afleggen, 
houdt in dat zij hierop flink veel energie 
besparen. Dit gedrag vormt als het ware 
het complement van de energiebesparende 
hongeratrofie (‘krimp’) van hun inwen-
dige organen (Secor, 2001; Secor & 
Diamond, 2000, zie Verveen, 2003). De 
hinderlaagjacht vormt voor deze dieren 
dus een efficiënte energiebesparende over-
levingstrategie.

Beten (1): Zelfverdediging
Aan de mens gewende boa’s bijten haast 
nooit. Maar er zijn omstandigheden 
waarin je een beet kunt verwachten. 

Een snelle beweging van een hand of 
voet kan een defensieve bijtreactie opwek-
ken, hoewel die bij aan hanteren gewende 
dieren praktisch altijd uitblijft. Wen je er 
daarom aan en instrueer de anderen de 
slangen op tijd te waarschuwen en altijd 
langzaam en kalm te benaderen.

Pijn. Wanneer een handeling een slang 
pijn doet zal het dier je proberen te bijten 
(Hoser, 2010). In de diergeneeskundige 
praktijk is dit een belangrijke diagnosti-
sche reactie. Zo beet mijn zieke vrouw-
tjesboa op de polikliniek de assistent in de 
(dikbeklede) elleboog toen de dierenarts 
een bult in de buik van het zieke dier 
betastte. Het bleek dat daar een door een 
virus veroorzaakte darmafsluiting zat die 
het dier uiteindelijk fataal werd (Verveen, 
2005).

Langdurige manipulatie. Als een tamme 
boa flink “in de knoop” zit in een ingewik-
kelde omgeving kan het lang duren voor 
je het dier er uit hebt gehaald. Een heel 
enkele keer vindt de slang dit zó vervelend 
dat het naar je uithaalt. Mij is dit de afge-
lopen 18 jaar maar twee keer overkomen: 
één keer een beet in de hand en één keer 
een stoot met gesloten bek. Als de situatie 
erg ingewikkeld is en er geen noodzaak 
bestaat is het beter de slang te laten zitten. 
Dit zitten blijven kan lang duren, soms wel 
een week of twee.

Dat tamme boa’s praktisch nooit bijten 
hoeft niet voor andere soorten reuzenslan-
gen op te gaan. Ik bezat vroeger een 
makke, ongeveer 1,5 jaar jonge, Groene 
anaconda. Die vond het na een half uur in 
handen te zijn geweest meestal welletjes, 
en maakte dat kenbaar door langzame 
bijtbewegingen te maken. Er was dan tijd 
genoeg om het dier zonder problemen 
naar zijn terrarium te brengen.

Aandrang. Op een keer kwam ik de 
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slangenkamer binnen en zag dat de 
grootste boa over de vloer kroop. Toen 
ik het tamme dier een aai gaf beet ze mij 
licht. Dit was ongewoon en onverwacht. 
Ik begreep niet wat er aan de hand was, 
tot ik zag dat zij naar een vaste hoek in de 
kamer kroop en zich daar ontlastte. Een 
dergelijke situatie heb ik overigens maar 
één keer meegemaakt.

Bronst. Twee winters geleden, toen het 
weer eens (een om de zes weken geplande) 
voedertijd was bleken beide boavrouwtjes 
mij fel af te weren. Zij hadden ook allebei 
géén zin in de aangeboden ratten. Dit heeft 
zich niet herhaald. Ik interpreteer dit als 
een hormonaal en vermoedelijk ook via 
feromonen opgewekte bronstreactie.

Verdediging van de geboorteplek. 
Hoogst zelden krijg je van een tamme 
boa een defensieve beet te pakken, maar 
zulke beten treden zonder uitzondering 
op tijdens de postnatale periode waarin 
het moederdier het territorium waarin de 
jongen zich hebben verspreid fel verdedigt, 
ook al zijn die ondertussen weggehaald. 
Na tien tot veertien dagen verdwijnt dit 
gedrag zo plotseling als het is gekomen en 
is de moederboa weer haar oude vrien-
delijke en heel tolerante zelf geworden. 
Bedek het terrarium met een laken zolang 
zij haar geboortegebied verdedigt, om te 
verhinderen dat de slang tegen de wanden 
slaat en zich daardoor verwondt.

Tip. Wanneer je zo’n tijdelijk agressieve 
boa toch moet hanteren, bijvoorbeeld om 
het terrarium schoon te maken sla je een 
badhanddoek over één (gehandschoende) 
hand en laat de boa zich daarin vastbijten. 
Grijp het dier dan met de andere hand 
achter de kop. Plaats dit deel van de slang 
dan in een linnen zak die door een assis-
tent open wordt gehouden en om de slang 
wordt samengevouwen. Haal de hand 
vervolgens uit de zak en sla de opening 
ervan stevig om het dier heen. Laat dan de 
assistent het lijf van de slang wat plagen 
zodat de boa de zak in kruipt. Sluit die 

dan af. Het dier wordt snel rustig en het 
terrarium kan worden verschoond. Daarna 
kan de zak met slang in het terrarium wor-
den gelegd en voorzichtig opengemaakt 
zodat het dier er uit kan kruipen. 

Beten (2): Voerreflexen
De hinderlaagslag-bij-vergissing. De 
genoemde jachtbeet van een in hinderlaag 
liggende slang komt neer op zo’n snelle en 
direct loslatende beet die eveneens geen 
praktische gevolgen heeft (foto 4). 

De echte grijp-en-hou-vast beet is 
mogelijk wel gevaarlijk en moet onder alle 
omstandigheden worden vermeden. Be-
nader de dieren daarom altijd heel rustig. 
Voer een boa daarom nooit uit de blote 
hand, zeker niet voorzien van de geur van 
hun prooi. Benader zo’n dier ook niet met 
de blote hand na eerst een andere slang 
met handschoenen aan en gezichtsmasker 
op uit de hand te hebben gevoerd. Als “er-
varingsdeskundige” ondervond ik dat de 
geur van de prooi dan toch op je handen 
terecht komt met een vasthoudende beet 
tot gevolg. Om deze reden pas ik nooit 
op de muizen, ratten of konijnen van een 
kennis. 

Beten (3): Hoe met een beet om te 
gaan
Als men eens door zo’n hou-vast-beet 
wordt gegrepen, geef dan mee en trek 
vooral de hand of voet niet terug om ge-
mene scheurwonden te vermijden. Wacht 
dan geduldig tot het dier zich realiseert dat 
het niet de bekende prooi te pakken heeft 
maar iets dat met mens heeft te maken. 
Voor aan de mens gewende boa’s hoeft 
men dan meestal niet lang te wachten. 
Mocht dit niet gauw gebeuren dan kan 
men proberen het dier met de andere hand 
achter de kop te grijpen en de gebeten 
hand in de richting van de tanden de bek 
in te schuiven tot je op de keel stuit. De 
slang wordt daardoor gedwongen de bek 
te openen en de hand los te laten.

Voor de zekerheid houd ik bij demon-
straties een flesje op alcohol gebaseerde 
desinfecteervloeistof (“Sterilon”) achter 
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de hand want men zegt dat het druppelen 
van alcohol in de bek goed zou werken. 
Ik heb deze methode gelukkig nooit toe 
moeten passen, want dit zou de kwetsbare 
slangenlong kunnen beschadigen.

Ik vraag ik mij overigens af of het speek-
sel van niet-giftige slangen bijzondere ei-
genschappen heeft. In de loop van de jaren 
ben ik dikwijls gebeten door veel verschil-
lende niet-giftige slangen: pythons, boa’s, 
rattenslangen en de toornslang Hierophis 
viridiflavus. Mijn enige voorzorg bestond 
uit een tetanusinjectie (en een “booster” bij 
herhaling ervan) vanwege de soms tot diep 
in de spieren reikende beet van de fijne 
naaldvormige tanden. Wat mij opviel is dat 
alle beten snel genazen en dat geen enkel 
beet ooit geïnfecteerd raakte.

Onverteerbare “prooi” 
(substraat vreten) 
Een boa die in slecht controleerbare om-
standigheden wordt gevoerd zoals in een 
doos of wanneer de verzorger weggaat, 
kan per ongeluk slecht verteerbare maar 
sterk naar muis ruikende “prooi” naar 
binnen gaan werken. Denk hierbij aan een 
substraat als het papier of een handdoek 
waar de prooi op heeft gelegen, of aan de 
handschoen of want waarmee de prooi 
vast werd gehouden (foto 5), eventueel 
zelfs aan een tweede boa wanneer beide 
door een ernstige voederfout dezelfde 
prooi hebben gegrepen. Dit fenomeen is 
overigens handig wanneer de slang op 
grotere, anders ruikende prooi over moet 
schakelen, bijvoorbeeld van muis op rat, of 
om ook konijn in het menu op te nemen.

Wanneer je op tijd merkt dat de slang 
bezig is ongeschikt substraat te verzwel-
gen, bevoel dan de hals van de slang om 
het begin van de “prooi” op te zoeken. 
Dit is makkelijk te doen omdat het dier 

Foto 5. Een boa 
verorbert de 
grote zwarte 

fietshand-
schoen waar-
mee de slang 
een dode rat 

was aangebo-
den

Photo 5. A 
boa swallows 

the large black 
mitten used to 

offer a dead rat 
to the snake
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door het vreten is geobsedeerd en zich 
nergens wat van aantrekt, ook niet van een 
verplaatsing. Nadat ik het voorste deel van 
de prooi had gelokaliseerd, sloot ik vlak er 
achter een hand stevig om de hals van de 
slang om verder verplaatsen in de richting 
van de maag te stoppen. De boa wierp 
daarop snel die “prooi” uit zonder de 
eerder gegeten prooidieren uit te braken. 
Bovendien kon ik de boa even later zonder 
bezwaar weer de gemiste echte prooi 
voeren.

Dit soort ongelukken treedt meestal op 
wanneer het prooidier zich op de bodem 
van het terrarium bevindt en de geur ervan 
op andere objecten overbrengt. In die 
toestand kan ook schadelijk substraat met 
de prooi mee in de bek belanden. Denk 
aan zand, houtspaanders en dergelijke. 
Dit blijft weken in de bek zitten en kan 
tot mondrot aanleiding geven (Verveen 
et al., 1968). Voeren op trap of tak heeft 
deze nadelen niet, ook omdat men dan 
beter toezicht op het dier houdt.

Evenmin dient men de slang bij het 
voeren van levende prooi alleen te laten, 
omdat de slang dan de kans loopt het 
slachtoffer van de prooi te worden. Een 
vroeg bericht hierover (inclusief een 
onwaarschijnlijke voedering tijdens het 
transport) verscheen op 5 maart 1935 in 
het dagblad Het Vaderland (afbeelding 
rechtsboven).

Handigheid (1): Veel handen
Alle Boa constrictor zijn zowel sterk 

als handig. Hangend aan hun eigen staart 
of achterlijf zijn deze sterke dieren heel 
goed in staat langzaam langs hun eigen 
lijf omhoog te kruipen (foto 6). Ook met 
de verschillende delen van hun lange lijf 
weten zij slim en handig om te gaan. M3 
was zelfs letterlijk véélhandig. Op een keer 
voedde ik het dier terwijl het slechts met 
het laatste deel van het achterlijf van een 
tak hing als een aan één vinger hangende 
klimmer (foto 7). In die naar ons gevoel 
behoorlijk inspannende positie greep het 
dier tot twee keer toe de handschoen in 
plaats van de rat die ik er in vasthield. 

Iedere keer kon ik mijn hand eruit trek-
ken terwijl de boa zijn vangst vast bleef 
houden, elk in een eigen houdgreep. Dit 
ging zo door, zelfs toen het dier met goed 
gevolg de voor de derde keer aangeboden 
rat tenslotte goed beetpakte en verslond. 
Overigens laten zij de handschoen meestal 
vallen wanneer zij hun echte prooi consu-
meren.

Handigheid (2): “Tweehandigheid”
Boa’s blijken ambidexter (“tweehan-

dig”) te zijn. Hoewel ze wel enige voor-
keur voor links- of rechtshandigheid heb-
ben, dat wil zeggen voor wurggrepen tegen 
de klok in of met de klok mee (Lopes et 
al., 1991, geciteerd door Bosch, 1994 
op blz. 61) zonder dat dit absoluut is. Uit 
eigen (niet gepubliceerde) waarnemingen 
kan ik deze conclusie bevestigen. De boa 
die in foto 7 is afgebeeld bewees dit nog 
eens want de eerste prooi greep het tegen 
de klok in terwijl de tweede met de klok 
mee werd vastgepakt. 

Het Vaderland, 5 
maart 1935

Bron: Koninklijke 
Bibliotheek, Den 

Haag
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Foto 6. Vanaf linksboven volgens de klok ziet men boa F3 die aan een tak hangt tegen het eigen lijf helemaal omhoog 
klimmen

Photo 6. Clockwise from top left: boa F3, hanging from a branch, climbs up along its own body on to the top
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Handigheid (3): 
Gebruik van het lichaam tijdens de vervelling
Wanneer tijdens de vervelling de ring van opgerolde vervelde 
huid het dikste deel van het lijf is gepasseerd, wordt het 
moeilijk de rest uitsluitend via druk op de ondergrond af te 
stropen. De boa houdt dan met het voorste deel van het lijf 
de ring ook van boven tegen en stroopt zo de oude opper-
huid van het achterste deel van het lijf af (foto 8).

Energiebesparende “onmogelijke” houdingen
Boa constrictor kan “onmogelijke houdingen” aannemen, 
waarbij het zich in posities houdt die de zwaartekracht lange 
tijd trotseren. Deze dieren kunnen urenlang posities aan-
nemen die voor ons onmogelijk zijn vol te houden (foto’s 9, 
10 en 11) maar die het dier niet zichtbaar vermoeien. De boa 
is kennelijk in staat zijn spieren “op slot” te zetten en zal zo 
ook weer in staat zijn energie te besparen. Ik vraag mij af 
wat voor fysiologische spier- en zenuwmechanismen bij dit 
soort “onmogelijke” houdingen zijn betrokken.

Alles bij elkaar genomen vormt de Boa constrictor een 
prachtig voorbeeld van een energiebesparend organisme: 

Foto 7. Driedimensionale scheelzien-afbeeld-
ing (uit Verveen, 2002). Boa M3 hangt met het 

einde van het achterlijf aan een tak. De boa 
heeft ondertussen twee keer een handschoen 

gegrepen in plaats van de daarmee aange-
boden rat. Na terugtrekken van de hand bleef 

het dier de handschoenen in twee aan elkaar 
tegengestelde houdgrepen vasthouden. Onder-

tussen had het de rat tenslotte goed gegrepen 
en al bijna opgepeuzeld. Dit laatste is slechter 
zichtbaar omdat het twee na elkaar genomen 

foto’s zijn

Photo 7. Cross-eyed 3-D picture (from Verveen, 
2002). Boa M3, feeding on dead rats when sus-

pended from a branch, twice) seized a glove in-
stead of the rat. She kept the gloves, even after 

I had extracted my hands and after she struck 
the prey again; successful at the third instance. 

Note that the boa is “ambidextrous” since she 
keeps the gloves in opposite grips. Swallowing 
the rat is less easily visible because of the time 

interval between the two pictures
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Foto’s 9 en 10. Boa’s F3 en F2 liggen allebei op 
onder andere een kleine tak in het terrarium. De 
kleinste, F3, ligt in een lus die rust op een smalle 

richel waarin de glazen schuifdeur loopt. Een qua 
zwaartekracht voor gewone spieren welhaast 

onmogelijke houding die het dier desondanks uren 
volhoudt, naar het zich laat aanzien in de grootste 

rust

Photo’s 9 and 10. Boa’s F3 and F2 lie in part on a 
small branch within their terrarium. Boa F3, the 

smallest one, lies with a loop crossing the gap 
between branch and sliding door. The loop rests 

at one end on the narrow ridge of the sliding door. 
For ordinary muscle tissue, this position is about 

impossible because of the influence of gravity, but 
the snake maintains it for many hours, seeming to 

be at rest

Foto 8. De onderste boa drukt het bovenlijf tegen de 
opgerolde afgestroopte huidring om zo de oude huid van 

de rest van het lijf af te stropen
Photo 8. The moulting boa (the lowest of the two) presses 

its body against the rolled up part of the old skin layer to 
peel the remainder off its body

door het hypotrofiëren (kleiner worden) van veel 
inwendige organen zolang voedsel uitblijft, door het 
extreem langzame voortbewegen en het beperkte 
verplaatsen en vermoedelijk ook door het op slot 
kunnen zetten van de spieren, die in die toestand 
geen energie gebruiken.
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Foto 11. Ook weer een “onmogelijke positie”, waarbij naast en tussen boa F2 boa F3 nu met haar kop en hals in een het 
effect van de zwaartekracht uitdagende kronkel rust

Photo 11. Again an “impossible position” in which, in between boa F2, boa F3 rests for hours with head and neck in a situa-
tion that defies the influence of gravity

Een persoonlijke aantekening

Voor mij is het heel bijzonder om de frequen-
tieverdeling van de intervallen waarmee een 
boa zich in hinderlaag legt (en eerder die van de 
intervallen tussen vervelling en ontlasting) hier 
te publiceren. Het lijkt erop dat deze verdeling 
het gevolg is van het in zenuwcellen aanwezige 
toevalsproces. Dit proces vormde het onderwerp 
van mijn eerste wetenschappelijke artikel dat 
ik meer dan 50 jaar geleden, in 1959, voor een 
symposium schreef (Verveen, 1960). Ik bestu-

deerde toen de fluctuatie in de prikkelbaarheid 
van zenuwcellen (neuronen), een toevalsproces 
dat een rol speelt in het opwekken van signalen in 
het zenuwstelsel. Samen met Derksen ontdekte 
ik het onderliggende proces, membraanruis, de 
resultante van het statistische gedrag van de 
toen nog onzichtbaar kleine ion transporterende 
kanalen in het membraan van zenuwvezels 
(Derksen & Verveen, 1966).
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Summary

Keeping a pair of Boa constrictor as pets: 17. 
The hunting period (2): Boa hunting
Young boas lying in ambush under “leaves” 
(titlepage) or elsewhere (photo’s 2 and 3), may 
bite a fast-moving object such as a toe, foot 
(photo 4) or hand. However, they release this 
“prey” immediately, probably because it smells 
of human instead of rat or mouse. After a few 
trials, they refuse to be fooled and do not bite 
anymore. At home, my adult boas when lying in 
ambush below a chair or cupboard never bite. 
A few taps or touches elsewhere on their 
bodies, even indirectly, suffice to break their 
ambush concentration and allow you to handle 
the snake without any problem.
Some suggestions are given to the classification 
of bites, and how to deal with it, particularly 
with regard to the rare grasp-and-hold bite.
When discovered while still swallowing unsuit-
able substrate, then block further progress of 
the “prey” by a firm constriction of its neck just 
below the “head” of the” prey”. The boa will 
then quickly regurgitate it.
The frequency distribution of the intervals 
between successive outings of the older female 
(figure 1, red bars), is strikingly similar to the 
sloughing-voiding interval distribution common 
to all my boas (blue bars). It may be described 

by a geometric distribution (see for this item 
http://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_dis-
tribution) with an average interval duration of 
about four days and is then based on a random 
process of mutually independent draws. 
Changing ambush locations at randomised 
instances of time, is useful since the prey is un-
able to anticipate on the snake’s actions. The in-
ternal generation of such a programme must be 
easy, given the physiological properties of nerve 
cells (Verveen, 1960). ). When this behaviour is 
confirmed, then it shows that Boa constrictor 
uses chance to optimize hunting success.
The distances covered per outing may vary 
between about 4 and about 50 m, apart from 
some exploratory instances.
Their speed in crawling about is slow and 
amounts to about 25 m per hour.
Ambush hunting foraging behaviour may form 
part of the energy saving feeding strategy of 
these snakes.
Boa constrictor  show an impressive amount of 
skill and handedness (photo’s 6 - 8) despite their 
lack of extremities. 
The ability to maintain “impossible” long-
duration postures (photo’s 9 - 11) points to the 
existence of an additional energy saving physi-
ological process.
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Norops limifrons
Cope 1862
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ß Norops limi
frons vrouw met 
lichte rugstreep
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Hierbij weer een artikel over de fauna van Peninsula Osa, Costa 
Rica. Deze keer willen we jullie kennis laten maken met een van 
de kleinste Norops-soorten van Costa Rica namelijk Norops li-
mifrons. We hebben deze dieren bijna dagelijks gezien en genoten 
van hun levendige gedrag.

Jan en Ina Tuns 
Prinses Marijkestraat 16c 

3251 XP Stellendam 
jamanasin@gmail.com 

www.jamanasin.nl 
Foto’s van de auteurs

Norops limifrons is een zeer veel 
voorkomende, kleine soort met lange 

poten. De kleur is grijs/bruin en ze heb-
ben een witte bovenlip. De schubben op 
de buik zijn zacht en licht gekield terwijl 
de schubben op de rug en flanken zwak 
gegranuleerd zijn. De keelwam is klein en 
wit van kleur met een geel/oranje stip aan 
de basis.

Beschrijving
De totale lengte van zowel de mannetjes 
als de vrouwtjes is 156 mm. De staart 
is van gemiddelde lengte en neemt 62 
tot 66% van de totale lengte voor zijn 
rekening. De achterpoten zijn lang en als 
men ze langs het lichaam legt komt de 4e 
teen tussen het oog en de snuit. De buik-
schubben zijn aanmerkelijk groter dan de 
schubben op de rug en flanken. De toppen 
van de tenen zijn duidelijk verbreed met 
28 tot 32 lamellen onder de 4e teen. De 
keelwam is klein en komt bij uitzetten niet 
verder dan de aanzet van de voorpoten. 
De vrouwtjes hebben geen keelwam. De 
grondkleur is grijs/bruin tot olijfkleurig 
en bij de mannetjes zien we vaak donkere 

stippen op het midden van de rug. De 
vrouwtjes zijn vaak hetzelfde gekleurd als 
de mannetjes maar er zijn exemplaren met 
een lichte streep, afgezet met een donkere 
rand, over het midden van de rug. Er zijn 
ook vrouwtjes die net als de vrouwtjes 
van Norops polylepis een diamantvorige 
tekening op de rug hebben.

Verwante soorten
Norops polylepis, Norops altae, Norops 
carpenteri, Norops cupreus.

Leefgebied
Vochtige laagland gebieden en de lagere 
gedeelten van het voorgebergte. Speciaal 
langs bosranden, in secundair bos, cacao 
plantages, bananen plantages, koffie plan-
tages en zelfs in open grasland.

Leefwijze
De leefwijze van Norops limifrons is uitge-
breid bestudeerd in Costa Rica door Corn 
(1981), Fitch (1973a; 1973b; 1975), 
Fitch et al. (1976) en Talbot (1976; 
1977; 1979).

De grootste concentraties van deze soort 
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kan men vinden in open en verstoorde ge-
bieden waar vroeger bos heeft gestaan. Er 
zijn dichtheden waargenomen van 400 per 
hectare in gebieden die de voorkeur van 
deze dieren genieten en tot 100 per hectare 
in gebieden die minder gewenst zijn. In 
Costa Rica zijn ze gebonden aan vochtige 
gebieden en worden ze niet gevonden in 
het tropische droogwoud en het laagland 
van het noordwesten. Ze komen in de 
directe zon om zich op te warmen. Ze zijn 
het meest actief bij een lichaamstempe-
ratuur van 23°C tot 30°C. Deze tempe-
ratuur is slechts een fractie hoger dan de 
omgevingstemperatuur. Ze zoeken hun 
voedsel zowel op bomen en struiken als 
op de grond. Ze zijn dus veelvuldig op de 
grond te zien op enige afstand van bomen 
en struiken. Als ze op bomen en struiken 
zitten doen ze dit op de karakteristieke 
manier met de kop naar beneden op een 
hoogte van 0,25 m tot 5 m. De mannetjes 
zitten hoger dan de vrouwtjes en de jonge 

dieren zitten het dichtst bij de grond. Wan-
neer ze zich bedreigd voelen laten ze zich 
op de grond vallen om zich met een paar 
grote sprongen uit de voeten te maken. Ze 
springen ook van boom naar boom en van 
tak tot tak om aan hun aanvaller te ont-
komen. Ze zijn dag actief en de mannetjes 
spenderen ongeveer 10% van hun tijd met 
sociale bezigheden en 80% met het zoeken 
naar voedsel. Bij de vrouwtjes zijn deze 
percentages bijna gelijk. Het voedsel van 
deze dieren bestaat voornamelijk uit insec-
ten met een grootte van 1 tot 30 mm.

Voortplanting
Norops limifrons plant zich het gehele jaar 
door voort maar in de droge periode (de-
cember tot maart) worden er aanzienlijk 
minder eitjes afgezet. In de natte periode 
zetten de vrouwtjes om de zeven tot tien 
dagen één eitje af en in de droge periode 
is dit elke drie weken. De jonge dieren zijn 
18 mm groot als ze uit het ei komen en 

Norops limifrons 
parend op Tec

tona grandis
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zijn binnen vier maanden vruchtbaar. De 
meeste dieren worden niet ouder dan één 
jaar.

Verspreidingsgebied
Laagland en de lagere gedeelten van het 
voorgebergte aan de Atlantische kant van 
oostelijk Honduras tot centraal Panama en 
aan de Pacifische kant van Costa Rica tot 
oostelijk Panama.

Eigen waarnemingen
Wij hebben deze soort bijna dagelijks 
gezien rondom Jamanasin Lodge en met 
name in het deel waar de teakbomen staan. 
De leefwijze zoals hiervoor beschreven 
kunnen wij geheel beamen. We hebben ze 
ook veelvuldig op de grond gezien tussen de 
kruidenvegetatie. Ze leven hier samen met 
Norops polylepis en hebben beide soorten 
vaak naast elkaar op boomstammen gezien. 
Norops polylepis komt echter veel minder 
vaak op de grond voor. Als we ‘s morgens 
rond 07.00 uur aan het ontbijt gingen zaten 
de mannetjes al druk naar elkaar en naar 

Twee ruzie ma-
kende mannetjes
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de vrouwtjes te vlaggen. Zoals reeds eerder 
aangegeven in ons artikel over Norops 
polylepis is ons niet duidelijk of beide soor-
ten met elkaar kruisen. In december 2010 
zijn we weer bijna twee weken aanwezig 
geweest op onze Lodge en hebben weer veel 
Norops limifrons mogen aanschouwen. 
Opmerkelijk was wel dat ze verder de tuin 
in waren getrokken. Zagen we ze meestal in 
het dal waar de teak bomen staan, nu zagen 
we ze in feite door de gehele tuin heen.

Terrarium
Indien deze dieren in een terrarium 
gehouden worden zijn een aantal dingen 
belangrijk voor het welzijn van de dieren 
namelijk; het moet een hoog terrarium 
zijn met veel verticale verblijfplaatsen voor 
de dieren. Er moet voldoende onderbe-
groeiing zijn waar de dieren naar voedsel 
kunnen zoeken. Gezien het eetpatroon 
dient er voldoende klein voedsel aanwezig 
te zijn zodat de dieren naar behoeven kun-

Vlaggende man 
op Tectona 

grandis
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nen eten. De temperatuur moet gemiddeld 
tussen de 24°C en 27°C zijn met een spot 
waar de dieren zich kunnen warmen. ‘s 
Nachts mag de temperatuur niet onder 
de 20°C komen en de luchtvochtigheid 
moet overdag gemiddeld 55 a 60% zijn en 
‘s nachts mag deze oplopen tot boven de 
90%. De dieren kunnen het beste koppels-
gewijs of in een trio gehouden worden (een 
man met twee vrouwen).

Het dag- nachtritme is ongeveer 13 uur 
licht en 11 duur donker.

Summary

Norops limifrons, Cope 1862

Norops limifrons is an extremely abundant very 
small, long-legged grey brown anole with a 
white upper lip. The total length of these ani-
mals is 156 mm with a moderate tail, 62 to 66% 
of the total length. The males have a small dull 
white dewlap with a distinct basal orange spot.
They are strictly diurnal and live on trees but 
often you can find them on the ground, where 
they search for food.
Their habitat is humid lowland areas and lower 
portions of the premontane belt. Reproduction 
occurs throughout the year but egg production 
is reduced in the drier season  (December to 
March). Essentially this is an annual species in 
which very few individuals live longer than one 
year. At Jamanasin Lodge you can see many 
Norops limifrons in the garden.

Norops limifrons man met opgezette rugkam
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Beknopte richtlijnen voor het aanleveren van artikelen voor Lacerta

Aanlevering
Manuscripten bij voorkeur insturen per email, online upload (toegangsgegevens via email aanvragen bij redactie@lacerta.
nl) of op cd, in een gangbaar tekstverwerkersformaat (bij voorkeur Microsoft Word docformaat). Geen opmaak toepassen, 
anders dan cursivering (voor wetenschappelijke namen en om tekst te benadrukken). Voeg illustraties en tabellen toe als aparte 
bestanden en refereer daarnaar in de tekst als volgt: ***tabel1.doc***, ***iguana.tif***. Voeg een apart bestand bij met bij
schriften, of neem deze op onder de hoofdtekst van het artikel, met bestandsnaam en daaropvolgend het bijschrift, bijvoorbeeld: 
“***iguana.tif***De groene leguaan is een van de meest bekende reptielensoorten.” Zie verder ‘Stijl en indeling’ (hieron
der).
Typ nooit te publiceren tekst in een emailbericht zelf, maar voeg deze altijd bij als een bijlage. Illustraties niet in het tekst
document plaatsen, maar eveneens los bijleveren. Digitale (c.q. gedigitaliseerde) foto’s bij voorkeur in het TIFFformaat, 
eventueel JPG, minimale resolutie 2048x1536 (3 megapixels). Getekende afbeeldingen, lijntekeningen e.d. bij voorkeur in 
AI, PDF of EPSformaat. In verband met de omvang kan het aanbeveling verdienen illustraties niet per email te verzen
den, maar op cd of via upload. Als richtlijn geldt dat emailberichten inclusief bijlagen niet groter moeten zijn dan 3 MB. 
Foto’s (dia’s of fotoafdrukken) en tekeningen kunnen ook als origineel worden ingestuurd en door de redactie worden 
ingescand. Originelen worden door de redactie met grote zorg behandeld en uiteraard teruggestuurd. Nummer de origine
len duidelijk en verwijs naar deze nummers bij de bijschriften.

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

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

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

Bij boeken met  
per hoofdstuk 
verschillende auteurs:

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

Een uitgebreidere versie van deze richtlijnen is op de website van Lacerta (www.lacerta.nl) te vinden.
Neem in twijfelgevallen of bij vragen contact op met de redactie voor afspraken over de aanlevering.

Bent u meer dan de gemiddelde Nederlander geïnteres
seerd in slangen? Of heeft u misschien zelf slangen in 
een terrarium? Word dan lid van de Europese Slangen 
Vereniging. U ontvangt dan vier keer per jaar het tijd
schrift Litteratura Serpentium en krijgt bovendien gra
tis toegang tot de Europa’s grootste slangenbeurs, de 

Voor meer informatie: www.snakesociety.nl of neem contact op met de 
secretaris: JanCor Jacobs, W.A. Vultostraat 62, 3523 TX Utrecht. 

Tel.: 0302801115. Email: secretary@snakesociety.nl

Europese Slangen Vereniging
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www.jamanasin.nl info@jamanasin.nl

Jamanas in  Lodge
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, cabi
nas 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.

De Noesten 44, 9431 TC Westerbork

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

E-mail info@refona.nl

Meer informatie? www.refona.nl

Refona levert
natuurlijk veel meer!

• Dutchy’s®, die natuurlijk
bloedmijten bestrijden.

• Refona Mite Booster, is een
gepatenteerd uitzetsysteem voor
Dutchy’s®. Minimale arbeid met
maximaal resultaat!
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