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Jeroen van Leeuwen 
Australië, een nieuwe reis  
Na een eerder beschreven eerste reis door Australië in 2009-2010 besloot de 
auteur dat een tweede reis niet uit mocht blijven. In 2012 werd de maand 
september in Australië doorgebracht, met name om de deelstaat Northern Terri-
tory te ontdekken, aangezien deze regio tijdens de eerdere reis volledig overge-
slagen was. 92

Jan en Ina Tuns 
Hyla ebraccata Cope, 1874  
Een van de mooiste kikkers van Peninsula Osa is wel de kleine nachtactieve 
boomkikker Hyla ebraccata, die zeer variabel van kleur en tekening is.  De 
auteurs hebben deze dieren veelvuldig mogen observeren en fotograferen. Zo 
ontstond er bijvoorbeeld een serie foto’s vanaf de amplexus totdat er weer 
nieuwe kikkertjes aan de kant kwamen. 120

Dieter Everaert 
Vaak voorkomende parasieten bij routine-mestonderzoek van reptielen  
Bij reptielen is mestonderzoek een heel belangrijk middel om de gezond-
heidstoestand te controleren. Bepaalde parasieten zoals Oxyuris en flagellaten 
zijn normale darmbewoners bij veel plantenetende reptielen. Door stress kan 
het evenwicht in de darm echter verstoord raken en kunnen ze in te groten 
getale voorkomen, met diarree tot gevolg. 128
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Na een eerste reis door Australië in 2009-
2010, welke beschreven is in eerdere uit-
gaven van dit blad (van Leeuwen, 2011, 
2012a, 2012b), besloot ik dat er nog veel 
te ontdekken was in het enorme land. Een 
volgende reis kon dan ook niet uitblijven. 
Na een tussenliggend jaar, waarin ik veel 
in het buitenland zat voor mijn werk, 
kwam er in 2012 weer een kans voor een 
nieuw avontuur. Na een aantal zaken afge-
wogen te hebben besloot ik om de maand 
september in Australië door te brengen. 
Het doel was vooral het ontdekken van 
de deelstaat Northern Territory, aangezien 
deze regio tijdens de eerdere reis volledig 
overgeslagen was.

Om de kosten van de reis nog enigszins 
binnen de perken te houden besloot ik om 
een retourticket te boeken naar Adelaide, 
en vanaf daar een auto te huren om mee 
rond te toeren. Dit omdat autohuur in 
Northern Territory veel duurder bleek te 
zijn en ook het achterlaten van een elders 
gehuurde auto in Alice Springs of Darwin 
veel extra kosten met zich mee bracht. 
Dan maar enkele duizenden kilometers 
extra rijden om de auto terug te brengen 
naar Adelaide. Grofweg was de route 
Adelaide, Alice Springs, Katherine, Darwin, 
Kakadu NP, Alice Springs, Uluru, Yorke 
Peninsula, Adelaide (zie kaartje op pagina 
95), alles bij elkaar een slordige 9000 
kilometer, afgelegd in vier weken. Dit 
betekende veel uren achter het stuur, met 
daarbij de kanttekening dat er ook op en 
langs de weg natuurlijk veel waarnemin-
gen gedaan werden.

Achteraf gezien was de timing voor 
het vinden van grote aantallen reptielen 
niet ideaal. September is in het zuiden en 
midden van het land het begin van het 
voorjaar. Dit houdt in dat de temperaturen 
overdag met 25-30ºC (oplopend naar 35-
40ºC verder naar het noorden) aangenaam 

warm zijn, maar de nachttemperatuur nog 
blijft steken op ongeveer 10ºC. Dit is voor 
veel reptielen eigenlijk nog wat te koud 
en dit verklaart ook dat ik van de meeste 
soorten die ik tegenkwam maar een of 
enkele individuen vond. Er zullen dus nog 
veel dieren in winterrust zijn geweest. In 
het noorden is september aan het eind van 
de droge tijd. Ook dit bleek niet ideaal, 
aangezien je voor het vinden van veel slan-
gen bijvoorbeeld vochtige nachten nodig 
hebt. Het was echter de beste mogelijkheid 
die ik had door de verschillende klimaat-
zones in Australië en beperkingen op het 
werk. Aangezien ik zelf ook erg geïnteres-
seerd ben in vogels, was er voor mij echter 
genoeg te beleven. In het zuiden bloeiden 
de eerste acacia’s en eucalyptussen, naast 
een groot aantal kleinere planten, wat 
onder andere veel soorten honingeters 
opleverde, terwijl in het noorden de plas-
sen en rivieren droog begonnen te worden, 
waardoor de avifauna sterk geconcen-
treerd was op de plekken waar nog wel 
water te vinden was. Wanneer je echter 
puur voor de reptielen en amfibieën naar 
de regio gaat, zou ik aanraden om bijvoor-
beeld in april-mei te gaan, het eind van de 
zomer, wanneer de aantallen en activiteit 
ongeveer maximaal zijn. 

South Australia
Zoals gezegd begon de tocht in Adelaide. 

Ik haalde op het vliegveld mijn vooraf 
geboekte huurauto op en vertrok een dag 
later, na de nodige inkopen gedaan te 
hebben in noordelijke richting. Ongeveer 
200 km ten noorden van de stad ligt het 
Mt Remarkable National Park, wat mij 
wel de moeite waard leek om eens een 
dag in rond te wandelen. Het park ligt in 
de Gawler Ranges, de heuvelrug die loopt 
van de zuidkust naar de Flinders Ranges 
in het noorden van South Australia (SA), 
en veel van de wandelroutes in het park 
bevatten dan ook grote hoogteverschillen 
en mooie uitzichten. Herpetologisch gezien 
vond ik slechts een paar soorten, midden 
op de dag actief. De eerste die ik tegen-
kwam was Ctenophorus decresii. Aller-

Ctenophorus 
decresii man, 

Mt Remarkable 
NP
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Juveniele 
Ctenophorus 
decresii, 
Mt Remarkable 
NP

eerst een vrouw, die zich verborgen hield 
tussen twee stenen en zich niet fatsoenlijk 
liet fotograferen, maar even later vond ik 
ook een volwassen man. Ook de man was 
vrij schuw, hoewel hij bovenop een rots 
lag te zonnen. Een stukje verderop vond 
ik nog een juveniel dier, dat helemaal niet 
schuw was en tot op centimeters te bena-
deren bleek. Dit gedrag heb ik eerder erva-
ren bij verschillende soorten Ctenophorus 
(waaronder C. caudicinctus, C. nucha
lis, C. decresii, C. pictus). Vermoedelijk 
vertrouwen de jonge dieren volledig op 
hun camouflagekleuren, terwijl de ouders 
het meer van een snelle aftocht moeten 
hebben. Op dezelfde plaats vond ik ook 
een schuwe Egernia striolata, steeds weg-
schietend onder en tussen de rotsen. Deze 
soort heeft een groot verspreidingsgebied, 
vooral langs de oostkust, maar komt dus 

tot in SA voor. De meest algemene skink 
in het gebied was Morethia boulengeri, 
een kleine bruine soort, levend op en in 
de strooisellaag. Toen ik genoeg had van 
het wandelen en het park uit reed, stak er 
een subadulte Varanus varius het pad over. 
Het dier kuierde rustig door toen ik uit de 
auto kwam en verdween aan de andere 
kant van de weg tussen de struiken. 

De globale route: 
Adelaide, Alice 
Springs, Ka-
therine, Darwin, 
Kakadu NP, Alice 
Springs, Uluru, 
Yorke Peninsula, 
Adelaide
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Rondom Alice Springs
Vanuit Mt Remarkable NP ging de weg 
verder naar het noorden. Tot aan Coober 
Pedy viel er eigenlijk weinig te beleven, het 
begon pas weer interessanter te worden 
ten noorden van de opaalmijnen. Omdat 
ik van plan was weinig tijd in dit gebied 
door te brengen waren de enige waarne-
mingen die ik tot aan Alice Springs deed 
enige baardagamen (Pogona vitticeps) op 
de weg, en een vrouwtje van Ctenopho
rus nuchalis. De baardagamen zijn met 
name tussen 10 en 11 op de weg aan het 
opwarmen, daarna verhuizen ze naar de 
bermen en schieten ze snel weg als je met 
de auto stopt. C. nuchalis lijkt daarente-
gen meer warmte nodig te hebben of te 
waarderen, want die vond ik later ook 
steeds tussen 12 en 15 uur, dus echt op 
het warmste moment van de dag. Net 
buiten Alice Springs, aan de rand van de 
West MacDonnell Ranges NP ligt het Alice 
Springs Desert Park. In dit park worden 
een aantal karakteristieke biotopen uit 
de regio getoond. Het bevat een aantal 
volières waarin een groot aantal lokale 
vogelsoorten worden gehouden, wat een 
goede introductie vormt voor de lokale 

vogelfauna. Daarnaast is er ook een rep-
tielenafdeling, waarin in een aantal mooi 
ingerichte en ruim opgezette terraria een 
aantal reptielen (onder andere Cten
ophorus maculosus, Varanus gilleni en 
Strophu rus ciliaris) en nachtdieren worden 
getoond. Hieronder ook een tweetal mo-
lochs (Moloch horridus), wat voor mij een 
eerste kennismaking met de soort in le-
venden lijve betekende. De dieren werden 
hier tweemaal per dag gevoerd met mieren, 
die in het park gevangen werden in blikjes 
waarin dode kakkerlakken werden gelegd. 
In het park zijn er ook een aantal vrij 
levende reptielensoorten te vinden, die 
enigszins gewend zijn aan bezoekers en 
zich redelijk laten benaderen. Ik vond hier 
een baardagame (P. vitticeps) en een man-
netje van Lophognathus longirostris, die 
beiden enigszins verhoogd zaten te zonnen 
(de baardagame op een boomstronk, de L. 
longirostris op een steen). In het park zou-
den ook Varanus acanthurus voorkomen, 
maar die heb ik hier helaas niet gezien. 
Vanuit het park ben ik vervolgens richting 
Mt Gillen gelopen. Deze heuveltop ligt 
net achter het park en vormt de eerste 
piek van de West-MacDonnell Ranges. 

Varanus varius, 
Mt Remarkable 

NP
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Ondanks de hitte midden op de dag vond 
ik net onder de top een juveniele Cteno
phorus caudicinctus sclateri. Het diertje 
was totaal niet schuw en liet zich van 
dichtbij fotograferen. Vermoedelijk door 
de hitte was er verder overdag weinig op 
herpetologisch gebied te vinden. Ik besloot 
na zonsondergang mijn geluk te beproe-
ven op de Larapinta Drive en vooral 
de Namatjira Drive (met name het stuk 
tussen Serpentine Gorge en Glen Helen), 
welke vanuit Alice Springs westwaarts 
lopen. Deze wegen werden mij door een 
aantal Australische vrienden aangeraden 
vanwege de hoge concentratie reptielen-
soorten. De omstandigheden waren niet 
echt ideaal, de temperatuur daalde snel 
nadat de zon wegzakte, maar het heeft me 
toch een aantal soorten opgeleverd. De 
eerste was Suta suta, een redelijk kleine 
slang (tot 60 cm), behorend tot de familie 
Elapidae. De dieren zijn herkenbaar aan 
de donkere bovenkant van de kop, welke 
enigszins vervaagt als de dieren ouder 
worden. Ik vond zowel een juveniel als 
een volwassen dier. Ongeveer een uur later 
vond ik een Furina ornata op de weg. Ook 
deze mooie soort is een klein lid van de 

familie Elapidae (maximale lengte 65 cm). 
De soort is wijdverspreid door centraal 
en noord(west) Australië. Het dier toonde 
zich behoorlijk defensief, wat wel aardige 
foto’s opleverde.

De eerste gekko die de weg kruiste was 
een juveniel van de wijdverbreide Hetero
notia binoei, welke lokaal in verschillende 
verschijningsvormen voorkomt. Het dier 
dat ik vond had de “standaard” bande-
ring op de rug, welke algemeen is op veel 
locaties. Even later vond ik een Strophurus 
intermedius mannetje. Deze soort komt 
vooral verder naar het zuiden voor, dit is 
de rand van het verspreidingsgebied. Ik 
heb er tijdens mijn eerdere reis ook een 
gezien in Flinders Ranges, veel zuidelijker.

Langs Namatjira Drive liggen een aantal 
toegangen tot het West-MacDonnell Ran-
ges NP. Ik ben daar die nacht gaan zoeken 
in Simpson’s Gap, maar voornamelijk 
door de lage temperaturen was er niets te 
vinden. Verderop langs Namatjira Drive 
woedden er behoorlijke berm- en bos-
branden die nacht, waarop ik besloot om 
verder naar het noorden te reizen en het 
mogelijk later op de terugweg nog eens te 
proberen. 
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Furina ornata laat 
defensieve reactie 

zien

Strophurus 
intermedius man, 

Namatjira Drive
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Ten noorden van Alice Springs
Vanuit Alice Springs heb ik de Stuart Hwy 
naar het noorden, richting Katherine 
genomen. Net ten zuiden van Tennant 
Creek liggen de Devils Marbles, een ver-
zameling grote granietblokken. Deze plek 
heeft, zoals veel bijzondere plekken in het 
binnenland van Australië, grote culturele 
waarde voor de aboriginals en is om die 
reden aangemerkt als een Conservation 
Reserve. Het was een interessante plek om 
even kort te zoeken naar lokale reptielen, 
maar doordat ik er in de hitte midden op 
de dag was viel er weinig te zien. De enige 
vermeldenswaardige waarneming was een 
wegschietende Varanus acanthurus, die 
helaas niet meer onder de pol spinifex 
(Triodia sp.) uitkwam. Verder naar het 
noorden kwam ik onderweg nog enkele 
Ctenophorus nuchalis tegen. Na een over-
nachting in mijn tentje langs de weg, heb 
ik de volgende ochtend de warme bronnen 
in Elsey NP bezocht. In het heldere warme 
water was het heerlijk toeven, en ook de 
bossen eromheen waren de moeite. Op de 
bodem ritselden overal kleine Carlia skin-

kjes, vermoedelijk Carlia triacantha. Het 
identificeren van soorten uit het geslacht 
Carlia is erg lastig, zeker als er meerdere 
soorten in hetzelfde gebied voorkomen. Ze 
zijn bijna zonder uitzondering erg talrijk 
waar ze voorkomen en bijna allemaal 
leven ze op en in de strooisellaag. In het 
water zwommen vele schuttersvissen rond 
en vonden ook juveniele schildpadjes 
(Emydura tanybaraga) hun thuis. Deze 
laatste waren echter erg schuw, en zonder 
duikbril ook niet vanuit het water te van-
gen voor een foto.

Nitmiluk NP
Uitgekeken op de kleine Carlia reed ik ver-
der naar Katherine, voor het nabijgelegen 
Nitmiluk NP (Katherine Gorge). Dit park 
wordt gevormd door de diep in zandsteen-
rotsen gesleten Katherine River en het om-
liggende landschap. Door de grote variatie 
aan habitats (rivieroevers, steile rots klif-
fen, heet en droog woodland bovenop de 
rotsen, en her en der regenwoud in diepe 
valleien), is het park rijk aan veel verschil-
lende reptielensoorten en goed voor mooie 

Oude Ctenotus 
coggeri in Nitmi-
luk NP
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wandelingen. Ik heb me hier dan ook een 
paar dagen weten te vermaken.
De eerste soort die ik vond was Carlia 
amax, herkenbaar aan de rugschubben 
met twee kielen, waar bijvoorbeeld de 
ook in dit gebied voorkomende Carlia 
triacantha er drie heeft. De skinkjes waren 
talrijk aanwezig, met name op en onder 
stenen. Van Ctenotus coggeri vond ik twee 
individuen, een jong volwassen dier en een 
wat ouder exemplaar. Bij deze soort verva-
gen de lichte dorsolaterale en midlaterale 
strepen, zodat de dieren over het hele 
lichaam gelig bruin ogen. De skinken vond 
ik onder langs de rivier, onder en tussen 
de rotsen direct langs het pad. Overigens 
vond ik de twee dieren vrij dicht bij elkaar, 
en heb ze de volgende dagen niet meer ge-
zien. Bij een drooggevallen waterval, waar 
nog wel water stond in de rockpool onder-
aan, vond ik veel kleine Litoria meiriana, 
een soort die niet groter wordt dan 21 mm 
(de mannetjes blijven nog iets kleiner) 

en die gebonden is aan kleine poeltjes in 
rotswanden.

Tijdens de eerste nachtelijke zoektocht 
vond ik slechts een aantal Gehyra aus
tralis op het toiletgebouw en een enkele 
Heteronotia binoei. Vermeldenswaardig is 
wel dat het hier om een mannetje van H. 
binoei ging, terwijl het merendeel van de 
populaties zich ongeslachtelijk voortplant. 
Op de voortplantingsstrategieën van deze 
soort zal ik in een later artikel terugkomen.

 In de Katherine River, en dan voorna-
melijk de rustige delen daarvan, zwom 
een groot aantal schildpadden (Elseya 
dentata) rond, zowel volwassen dieren als 
juvenielen. Van de vermoedelijk algemene 
zoetwaterkrokodil (Crocodylus johnstoni) 
heb ik helaas niets gezien. In de Butterfly 
Gorge, een stuk regenwoud in een van 
de valleien langs de rivier, vond ik een 
boomslang (Dendrelaphis punctulatus), 
een soort die eigenlijk in geheel noord en 
noordoost Australië algemeen is. In dit bos 

Carlia amax, 
Kakadu NP

Pagina rechts: 
Oedura 

marmorata  
boven man, 

onder vrouw; 
Nitmiluk NP
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vond ik ook een Morethia ruficauda, een 
mooie kleine skink, met een opvallende 
rode staart. Het diertje verdween helaas te 
snel onder een rotsblok, zodat een foto er 
niet inzat.

Langs een drooggevallen beekloop zat 
een Lophognatus temporalis op de uitkijk. 
In vergelijking met bijvoorbeeld de aga-
men uit het nauwverwante geslacht Amp
hibolurus zijn de langgerekte agamen uit 
het genus Lophognathus een stuk schuwer 
en meestal lastig te benaderen. Bovendien 
hebben de dieren lange, sterke achterpoten 
en ze kunnen daarmee met grote snelheid 
verdwijnen.

De tweede nacht in het park leverde 
me wel op waarvoor ik onder andere 
naar deze plek kwam: een koppel Oed
ura marmorata. Deze soort is behoorlijk 
variabel als het gaat om tekening, waarbij 
de gestippelde vorm uit dit gebied mis-
schien wel de mooiste vorm is. Mannetje 
en vrouwtje zaten nog geen twee meter 
van elkaar, onderaan een grote rotswand. 
Ondanks drie uur doorzoeken vond ik niet 
meer exemplaren van deze soort. 

Fogg Dam
Via een kort bezoekje aan Darwin, waar 

ik verder weinig anders wilde doen dan 
boodschappen, ben ik richting het Kakadu 
NP gereden. Halverwege tussen Darwin 
en het nationale park bevindt zich Fogg 
Dam. Hier heeft men ten behoeve van 
de landbouw (rijst) in de jaren zestig een 
dam gebouwd in het stroomgebied van de 
Mary River. Dit leverde een groot moeras-
sig gebied op, dat bijzonder rijk is aan 
vogels, en daarnaast volgens de informatie 
die ik heb ingewonnen zou moeten barsten 
van de krokodillen (vooral Crocodylus po
rosus, maar ook C. johnstoni) en waterpy-
thons (Liasis mackloti). Toen ik er kwam 
was de dam afgesloten voor voetgangers 
(auto’s waren wel toegestaan) wegens de 
aanwezigheid van een grote C. porosus, 
die mogelijk wandelaars zou kunnen 
aanvallen. Om het dier te vangen waren er 
vangkooien in de plassen gelegd, het dier 
zou vervolgens verplaatst worden naar 
een krokodillenfarm, wat met de meeste C. 
porosus groter dan vier meter gebeurt die 
in toeristenrijke gebieden worden gezien. 
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Heteronotia 
binoei, Kakadu NP

Dendrelaphis 
punctulatus in de 
Butterfly Gorge, 

Nitmiluk NP

ßß Grote foto: 
Ctenophorus 

nuchalis man 
zonnend op de 
weg. Let op de 

opgeheven tenen 
die duiden op een 
hete ondergrond.

Linksboven: 
Juveniele Cteno

phorus caudicinc
tus sclateri, 

Mt Gillen

Rechtsboven: 
Ctenophorus 

nuchalis vrouw 
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Ondanks een zorgvuldige zoektocht, zowel 
overdag als ’s nachts heb ik hier geen 
enkele krokodil kunnen vinden, noch 
waterpythons. Dit zou te maken kunnen 
hebben met de droge nachten in deze tijd 
van het jaar, ik was er aan het eind van de 
droge tijd, maar ik vond het toch vreemd. 
Te meer omdat ik in het naastgelegen 
regenwoud bijvoorbeeld wel een Stegono
tus cucullatus actief vond, toch ook een 
soort die nauw gebonden is met vochtige 
omstandigheden. In de middag waren on-
deraan de uitkijktoren op de rand van het 
moeras een aantal Lophognatus tempo
ralis actief aan het foerageren, waaronder 
een mooi uitgegroeid mannetje. Ook hier 
vond ik in een boom bij het parkeerterrein 
een boomslang (Dendrelaphis punctula
tus). Het stuk regenwoud langs het moeras 
hing volledig vol met zwarte vliegende 
honden (Pteropus alecto), zo vol dat er 
takken met een diameter van soms 20 cm 
afbraken door het gewicht van de vliegen-
de honden! De kolonie vulde een stuk bos 
met een oppervlakte van enige voetbalvel-
den! ’s Nachts vlogen ze rond, dus kon ik 

weer veilig rondlopen zonder geraakt te 
worden door vallende takken, en rustig 
naar kikkers zoeken. Op het vlonderpad 
door het zompige bos gedomineerd door 
palmen vond ik Litoria inermis en Litoria 
bicolor. Beide soorten komen wijdverbreid 
voor in noordelijk Australië. 

Kakadu NP
In Kakadu NP aanbeland koerste ik direct 
naar Nourlangie Rock, wat me vooraf 
aangewezen was als een “must see” van-
wege de daar voorkomende gekkosoorten. 
Nourlangie Rock bevindt zich langs de 
rand van het Arnhem Escarpment, een 
zandsteen hoogvlakte die hier steile kliffen 
vormt. De plek staat vooral bekend om de 
rotstekeningen van de Aboriginals die hier 
te vinden zijn. Ik was er vooral ’s nachts 
aanwezig, maar ook overdag is het zeker 
een bezoek waard, waarbij je dan vooral 
de langere of steilere wandelroutes moet 
kiezen om de hordes toeristen te ontlopen. 
Overdag waren er in de strooisellaag weer 
veel Carlia aanwezig, voornamelijk Carlia 
amax, maar ook C. gracilis was soms in 
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Heteronotia plani
ceps, Kakadu NP

àà 
Grote foto:  

De kleine Litoria 
bicolor, Fogg Dam

Links: 
Litoria inermis, 

Fogg Dam
Rechts: 

Litoria meiriana, 
Nitmiluk NP
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droge beekbeddingen te vinden. Het viel 
me op dat de kleine skinkjes behoorlijk 
opportuun zijn als het gaat om foerageren. 
Ik vond een exemplaar dat een grote rups 
te grazen had genomen, waarbij de rups 
bijna dezelfde lengte en omvang had als 
het skinkje zelf. Of de skink zijn prooi 
naar binnen heeft kunnen werken heb ik 
niet kunnen waarnemen, het dier ver-
dween met prooi in een schuilplaats. Hier 
vond ik ook een mooie Ctenotus, met een 
rode kop. Door de grote variatie binnen 
de soorten is het niet duidelijk of het om 
C. inornatus of C. saxatilis gaat, beiden 
komen hier voor in hetzelfde biotoop. 

’s Nachts, wanneer iedereen verdwe-
nen is vormen de rotsen het domein van 
de gekko’s. De eerste soort die ik vond 
was Gehyra nana, een gekko met een 
beige-bruine grondkleur, bespikkeld met 
afwisselende witachtige en donkere ronde 
stippen. De dieren zaten op de rotsen te 
spieden naar prooien, en probeerden bij 
benadering weg te vluchten in spleten in 
de rots. Een stuk verder zat een verwante 
soort, Gehyra pamela. Bij deze soort zijn 
de stippen verbonden tot lijntjes. Een van 
de mooiste soorten Oedura komt hier 
voor, O. gemmata. Een van de weinige 
soorten uit dit geslacht die, voor zover ik 
weet, niet in de hobby te vinden is. Dit 
zal voornamelijk komen door het kleine 
verspreidingsgebied van de soort, hij komt 
alleen maar voor langs de randen van het 
Arnhem Escarpment, waarbij Nourlan-
gie Rock de enige plek is waar je zonder 
vergunning kunt komen (Arnhemland is 
eigendom van aboriginal-stammen, hier 
kom je alleen maar met een goede reden 
binnen). Ik vond slechts één dier van deze 
soort, en wel een dier dat er niet al te 
gezond uitzag. Vermoedelijk was het een 
keer gegrepen door een roofdier, aangezien 
een van zijn achterpoten een vreemde 
zwelling had en de staart geregenereerd 
was. Toch was het dier nog steeds erg 
mooi. Ik vond het onderaan een vrij lig-
gend rotsblok, na een paar uur zoeken. 
Waar overdag de strooisellaag bewoond 
wordt door Carlia en Ctenotus, is dit ’s 

nachts het domein van Heteronotia. De 
dieren zijn dan ook het makkelijkst door 
het geritsel tussen het dode blad te vinden. 
Op deze plek komen twee soorten uit het 
genus voor: een geslachtelijk voortplanten-
de populatie van H. binoei, en H. plani
ceps. H. planiceps is te herkennen aan de 
duidelijke scherpbegrensde bandering over 
het lichaam, maar vooral aan de “tuber-
cles” (grove schubben) die in rechte lijnen 
over het lichaam lopen, waar deze bij H. 
binoei onregelmatig verdeeld zijn.

Om toch nog enige krokodillen te kun-
nen zien (en een groot aantal vogelsoor-
ten) besloot ik een cruise te boeken op de 
Yellow Waters, in de zuidwesthoek van 
het Kakadu NP. Deze cruise is vermaard 
om zijn wildlife experience, en dat kan ik 
alleen maar beamen. Doordat dit gedeelte 
van het park alleen maar per boot te 
bereiken is, is het gebied goed beschermd. 
De cruises worden meerdere malen per 
dag uitgevoerd, waardoor de krokodil-
len hieraan gewend geraakt zijn en hun 
schuwheid verloren hebben. Daarnaast is 
de visstand in de Yellow Waters bijzonder 
hoog, waardoor er veel te eten is en de 
dieren dus behoorlijk uit kunnen groeien. 
Deze hoge visstand bevordert natuurlijk 
ook de populatie watervogels (welke hier 
overigens weinig tot niets te duchten heb-
ben van de krokodillen: vissen zijn beter 
verteerbaar). Vele reigers, ijsvogels en 
witbuikzeearenden zijn dan ook van rede-
lijk dichtbij te bekijken. Tijdens de 2,5 uur 
durende cruise heb ik een stuk of twintig 
zoutwaterkrokodillen kunnen observeren, 
het blijven toch indrukwekkende dieren! 
Op een van de bomen langs het water 
vond ik nog een skinkje uit het genus 
Cryptoblepharus, vermoedelijk C. metal
licus, maar identificatie van deze soorten is 
alleen mogelijk door naar de schubben op 
de onderkant van de tenen te kijken. 

Weer zuidwaarts
Doordat de dagen snel vorderden besloot 
ik weer richting het zuiden te rijden, om 
nog voldoende tijd over te houden om te 
zoeken naar reptielen rondom Uluru. Voor 

Lophognathus 
temporalis man, 
Fogg Dam

Volgende pagina:
Boven:
Gehyra nana 
op een rots bij 
Nourlangie Rock, 
Kakadu NP

Midden:
Gehyra pamela 
op een rots bij 
Nourlangie Rock, 
Kakadu NP

Onder:
Oedura gemmata 
vrouwtje met 
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predatieschade, 
Nourlangie Rock, 
Kakadu NP
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een laatste poging om Hooded parkieten (Psephotus dissimillis) te kun-
nen zien, een van mijn wenssoorten voor deze vakantie, heb ik de rest van 
de middag in een parkje in het dorpje Pine Creek doorgebracht, waar de 
vogels vaak vlak voor zonsondergang komen drinken. Tijdens het wach-
ten zag ik vanuit mijn ooghoek een slang vlak achter mij langs kruipen, en 
toen ik me omdraaide kon ik nog net vaststellen dat het om een Eastern 
brown snake (Pseudonaja textilis) ging, voordat hij in het riet verdween. 
Gelukkig was mijn eerste reactie deze keer niet om erop te duiken voor 
ik goed gekeken had, en dat bleek een verstandige keus. Maar ik heb 
daardoor helaas geen foto kunnen maken. Na het bekijken van de 
gewenste parkieten ben ik op weg gegaan naar het zuiden.

Na een dag rijden bracht ik de nacht ongeveer 150 km ten zuiden 
van Tennant Creek door. Tijdens een korte wandeling parallel langs de 
weg vond ik mijn eerste Strophurus ciliarisvrouwtje, zittend onderaan 
de stam van een Acaciastruik. Dit dier is tot nog toe de enige door mij 
gevonden Strophurus die niet op de weg zat, en dat na tientallen indivi-
duen in zes verschillende soorten. Dat zegt wellicht wat over de tijd die 
ik op de weg doorbracht, maar ik denk vooral over de camouflage van 
de dieren wanneer ze zich in hun natuurlijke habitat bevinden, want 
gezocht naar de dieren heb ik zeker. 

Op dezelfde plek vond ik ook een mannetje van Gehyra purpuras
cens, op de achterkant van een informatiebord. G. purpurascens heeft 
een paarsige grondkleur met daarop, als het aanwezig is, een netvormig 
donker patroon, zonder lichte vlekken. De soort komt voor in een groot 
deel van centraal Australië, en is daar algemeen op allerlei menselijke 
structuren, zoals gebouwen, borden, omheiningen etc.

De volgende ochtend vond ik kort na vertrek een Moloch (Moloch 
horridus) die de weg overstak. Eindelijk de soort die bovenaan het 
wenslijstje stond! Overigens verwachtte ik de soort pas een stuk 
verder naar het zuiden, deze waarneming was echt aan de noordgrens 
van het verspreidingsgebied. Na een uitgebreide fotosessie vervolgde ik 
mijn weg. Ik kwam terug bij het West-MacDonnell Ranges NP en heb 
nogmaals een avond/nacht besteed aan spotlighting op Namatjira Drive. 
De enige soort die avond op de weg was een iets meer dan een meter 
lange Mulga snake (ook wel King brown genoemd, Pseudechis australis), 
welke over de weg kronkelde. Het betrof een dier met de mooie geschubde 
tekening (elke schub heeft zwarte randen) op een geelbruine grondkleur, 
die vooral rondom Alice Springs voorkomt. Het dier was erg snel, en liet 
zich helaas niet fotograferen. Bij de kleine slangensoorten lukt het nog wel 
om met een hand (dan wel haak) het dier in bedwang te houden en met de 
andere hand te fotograferen, maar bij grote soorten zoals de Mulga snake 
lukt dat slecht. Bovendien is de dodelijke beet van de soort voldoende 
reden om voorzichtig te zijn... 

Ik heb ook Ormiston Gorge bezocht voor gekko’s en kikkers, maar de 
nacht was wederom koud. De enige gekko’s die ik tegenkwam waren 
 Gehyra variegata en G. purpurascens, welke het toiletgebouw bij Ormis-
ton Gorge bewoonden. Overigens is het niet toegestaan om na zonson-
dergang in het park te vertoeven, en na contact met een beheerder hield 

Strophurus ciliaris-vrouw, ten zuiden van Tennant Creek
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ik het daar maar voor gezien voor die 
nacht. De volgende dag heb ik de wan-
delingen eens met daglicht gelopen, maar 
vanwege de grote aantallen toeristen daar 
was dat niet echt de moeite waard, hoewel 
het landschap zeker mooi is.

Uluru- Kata Tjuta NP en omgeving
Iets verder naar het zuiden leidt de Las-
seter Highway de toeristen naar Uluru-
Kata Tjuta NP. De route loopt grotendeels 
door een vlakte, begroeid met lage struik-
jes en Triodia sp., met hier en daar wat 
vuurrode zandduinen. Vooral het laatste 
stuk voor je het NP inrijdt is erg interes-
sant. Hier heb ik dan ook enkele nachten 
doorgebracht, en zowel na zonsondergang 
(voor de nachtactieve dieren) als net na 
zonsopkomst (voor de dagactieve soorten) 
rondgewandeld en gereden. Het eerste 
wat ik vond was een doodgereden Tiliqua 
multifasciata. Helaas heb ik geen levende 
exemplaren van deze soort gezien. Ook 

Strophurus ciliaris komt hier voor, met een 
kop-romplengte van 89 mm de grootste 
soort uit het genus. S. ciliaris heeft een 
groot verspreidingsgebied, lopend vanaf 
het noordwesten van New South Wales tot 
een groot gedeelte van Western Australia. 
De dieren zijn dan ook behoorlijk variabel 
van kleur, van vrijwel wit tot bruin met 
oranje vlekken. De dieren die ik gevonden 
heb waren vrijwel allemaal witachtig tot 
grijzig van kleur. Bovenop een zandduin 
vond ik een vrouwtje van Nephrurus lae
vissimus. Het diertje zat op een stuk open 
zand tussen pollen van Triodia-soorten. ’s 
Morgens vond ik op diezelfde zandduin 
een Ctenotus brooksi, en binnenin een 
graspol nog een andere Ctenotus-soort 
die niet nader te identificeren, of goed te 
fotograferen, bleek. Een stuk verder tussen 
de duinen vond ik een dode Ctenotus ocel
latus, die nu de mieren als voer diende.

Rondom Uluru (beter bekend als Ayers 
Rock) was er vrij weinig aan reptielen te 

ßß
Moloch horridus 

vrouwtje

Onder: 
vooraanzicht
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vinden. Dit zal gedeeltelijk te maken heb-
ben met de belachelijke aantallen toeristen 
die hier elke dag weer aanwezig zijn. Ik 
moet toegeven, een mooie zonsondergang 
op deze plek is een onvergetelijk beeld. De 
Valley of the Winds wandeling tussen de 
rotsen van Kata Tjuta (de Olga’s) leverde 
me een andere droomsoort op: een Peren-
tie (Varanus giganteus). Het betrof een 
volwassen dier van ongeveer 1,30-1,40 m 
totale lengte, dat rustig tussen de toeristen 
door het wandelpad overstak. Dieren van 
dit formaat staan aan de top van de voed-
selketen en hoeven zich dus weinig druk 
te maken over andere dieren of mensen in 
hun omgeving, behalve als het om voedsel 
gaat.

Op de terugweg over Lasseter Hwy 
vond ik nog enige baardagamen, waar-
onder een Pogona minor. Dit dier was te 
herkennen aan de slankere bouw, slechts 
een enkele rij van spaarzame stekels langs 
de flanken (waar de flanken bij Pogona 
vitticeps dicht bezet zijn met stekels), en 
een smalle, weinig gestekelde kop. 

Afsluiting
Net ten noorden van Coober Pedy heb ik 
nog een paar uur besteed aan het zoeken 
naar skinken in drooggevallen beken, 
waar ik een volwassen Delma australis 
onder een graspol vond. Het genus Delma 
bevat kleine pootloze gekko’s, hoewel 
de taxonomische indeling van de familie 
Pygopodidae discutabel blijft. De meeste 
soorten zijn specialistische mieren- en ter-
mieteneters, die grotendeels onder graspol-
len en bladafval leven, wat vermoedelijk 
heeft geleid tot het verliezen van poten in 
de evolutie.

In de botanische tuin van Port Augusta, 
waar ik voornamelijk was om te zoeken 
naar verschillende soorten honingeters, 
die hier talrijk zijn door de vele bloeiende 
struiken, vond ik een zonnende brown 
snake. Helaas heb ik niet kunnen zien 
of het hier om een Western (Pseudonaja 
nuchalis) of Eastern brown snake (P. tex
tilis) ging. Beide soorten overlappen hier 
in verspreiding, en doordat beide soorten 
erg variabel in kleur en tekening zijn geven 

Nephrurus laevis
simus vrouwtje 
op een zandduin 
vlakbij Uluru-
Kata-Tjuta NP

àà
Grote foto:
Mannelijke baar-
dagame (Pogona 
vitticeps) langs de 
weg.

Linkerpagina 
boven: 
Pogona minor 
man, Lasseter 
Highway

Rechter pagina 
linksboven: 
Close up van de 
kop van een Po
gona minor man, 
Lasseter Highway

Rechts:
Dit mannetje van  
Pogona vitticeps 
liet erg felle stress 
kleuren zien bij 
hanteren
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uiterlijke kenmerken weinig houvast voor 
soortidentificatie. Het enige zekere ken-
merk is de kleur aan de binnenzijde van de 
bek: zwart (P. nuchalis) of roze (P. textilis). 
Helaas laten snelheid en giftigheid voor 
deze bepaling te wensen over. 

De botanische tuin is ook erg rijk aan 
Dennenappelskinken (Tiliqua rugosa aspe
ra), waarvan ik er zes binnen een uur vond. 
Deze soort was ook de enige reptielen-
soort die ik nog algemeen ten zuiden van 
hier vond, op het Yorke schiereiland, net 

ten noorden van Adelaide. Na aankomst 
in Adelaide was mijn tweede rondreis door 
Australië ten einde. Ondanks een subop-
timale timing in de seizoenen heb ik in de 
krappe vier weken dat ik hier was meer 
dan veertig soorten reptielen en amfibieën 
kunnen vinden, waaronder een aantal 
speciale soorten die ik al lange tijd eens in 
de vrije natuur wilde zien. Al met al weer 
een geweldige ervaring! Het wordt tijd om 
de komende jaren weer eens andere delen 
van de wereld te verkennen.

Delma australis, 
vlakbij Coober 

Pedy

Pseudonaja sp., 
botanische tuin 

van Port Augusta
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Summary
Australia, a new journey

The author travelled in September 2012 through the states 
South Australia and especially Northern Territory. Despite 
the suboptimal climatic conditions (the nights were too cold 
in the south/central parts, generally too dry in the north), he 
found several interesting reptile and frog species. He rented 
a car from Adelaide airport, and followed largely the route 
Adelaide – Alice Springs – Katherine – Darwin – Kakadu 
NP – Alice Springs – Uluru – Yorke Peninsula – Adelaide. 
Emphasis was laid on the areas around Uluru-Kata Tjuta NP, 
Alice Springs, Nitmiluk NP (Katherine) and Kakadu NP, pre-
senting a large variety of landscapes ranging from spinifex 
deserts with sand dunes to river gorges and vast wetlands. 
This also brought a large array of species. Several interest-

ing geckos were found, among others Strophurus ciliaris and 
Nephrurus laevissimus in the southern deserts and Oedura 
marmorata, O. gemmata, several Gehyra sp. and Heteronotia 
planiceps in the rocky northern areas. Considering agamids, 
the most spectacular finding was a Moloch horridus on the 
road, while also several Lophognathus species were found. 
A Varanus giganteus was found in Kata Tjuta, while lots of 
saltwater crocs were present at the Yellow Waters in Kakadu 
NP. Some elapid snakes were found, such as Pseudonaja tex
tilis, Pseudechis australis, Suta suta and Furina ornata, while 
tree snakes (Dendrelaphis punctulatus) were common in the 
north. Despite numbers of individuals per species were low, 
it was again an amazing trip down under!

Dennenap-
pelskink Tiliqua 
rugosa aspera 
langs de weg, 
Yorke Peninsula
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Dit is een gemiddeld kleine kikker welke 
bij veel liefhebbers tot de verbeelding 
spreekt door zijn mooie kleuren en vari-
abele rugtekening. Op de rug hebben ze 
vaak donkere blokken met gele stippen. 
Vanaf de lip loopt een lichte streep welke 
uitmondt in een lichte vlek onder het oog. 
Vanaf het oor loopt meestal een donkere 
band over de flank tot halverwege het 
lichaam.

Beschrijving
De volwassen mannetjes zijn 23 tot 
27 mm groot terwijl de vrouwtjes met 30 
tot 35 mm aanmerkelijk groter zijn. De 
rugzijde is glad, maar de buikzijde is licht 
gegranuleerd. De kop is bij deze dieren 
iets breder dan lang en de snuit is kort. Ze 
hebben grote ogen en de gehooropening is 
duidelijk zichtbaar met een diameter van 
¼ deel van de diameter van het oog. De 
volwassen mannetjes hebben een externe 
kwaakblaas. De vingers zijn kort en breed 
met grote vingertoppen. De vingertop van 
vinger III is iets groter dan de diameter 
van de gehooropening. De distal subarti
cular tubercle onder vinger IV is meestal 
enigszins gesplitst, ze hebben geen nuptial 
pads en de vliezen tussen de vingers en 
tenen zijn groot. De palmar tubercle is plat 

Hyla ebraccata
Cope, 1874

In dit artikel willen wij een van 
de mooiste kikkers van Penin-
sula Osa onder jullie aandacht 

brengen. Het gaat hierbij om een 
kleine nachtactieve boomkikker 

die zeer variabel van kleur en 
tekening is. We hebben 
deze dieren veelvuldig 

mogen observeren en fotografe-
ren. Zo hebben we foto’s vanaf de 

amplexus totdat er weer nieuwe 
kikkertjes aan de kant kwamen.

Roepend mannetje vlak boven het water in gezel-
schap van een Physalaemus pustulosus

Jan en Ina Tuns 
Prinses Marijkestraat 16c 

3251 XP Stellendam 
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en de inner metatarsal tubercle is laag, plat 
en elliptisch van vorm. De outer metatar
sal tubercle is klein en ze hebben een inner 
tarsal fold.
De rugzijde is vaak geel, geelbruin of wit 
met donker bruine vlekken (overdag). De 
zijkant van de kop is donkerbruin met een 
witte tot gele streep van de lip tot onder 
het oog waar deze streep overgaat in een 
lichte vlek. Meestal hebben ze een donker 
bruine band langs de flank vanaf het oog 
tot in de lies. Deze band is vaak aan de 
bovenzijde afgezet met een smalle gele 
streep. De flanken, bovenarmen, handen 
en voeten zijn vaal geel terwijl de dijen 
helder geel tot oranje zijn. De kwaakblaas 
is ook helder geel en de buikzijde is crème 
wit. De iris is roodbruin tot brons met 
rode vlekjes.

Stemgeluid
Het stemgeluid lijkt veel op dat van een in-
sect (“wreek”) en dan vaak gevolgd door 
één tot vier klikgeluidjes. De primaire roep 
duurt 90 tot 290 milliseconde met een 

aantal van 5 tot 25 per minuut. De meest 
dominante frequentie is 2,5 tot 3,4 kHz 
(Duellmann, 1970; Wells & Schwartz, 
1984; Lee, 1996).

Verwante soorten
Hyla microcephala, Hyla phlebodes

Leefgebied
Ze worden meestal gevonden rondom 
tijdelijke watertjes in vochtig en nat bos in 
het laagland en nat bos van het voorge-
bergte. Ze worden marginaal gevonden in 
het regenwoud van het voorgebergte.

Leefwijze
Deze kikker is een van de meest ge-
ziene en gehoorde soorten in de vochtige 
laaglanden. Op veel plaatsen zijn tijdens 
het regenseizoen de roepende mannetjes 
in de nachtelijke uren te horen. Meestal 
beginnen ze rond 18:00 uur te roepen tot 
ongeveer middernacht met een piek rond 
22:00 uur. Ze zijn nachtactief en tijdens 
de dag zitten ze verstopt in de beplanting 

Mannetje van 
Hyla ebraccata
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rondom het water. De mannetjes roepen 
meestal vanuit de beplanting in of rondom 
het water en zitten dan ongeveer 1 tot 2 
meter van elkaar af. Ze verdedigen hun 
territorium fanatiek tegen indringers. In 
eerste instantie wordt dit gedaan door de 
roep te veranderen en als dat niet helpt 
volgt fysiek geweld.

Voortplanting
De vrouwtjes verschijnen meestal tussen 
18:00 uur en 22:00 uur door het roepen 
van de mannetjes. Het kan wel enkele uren 
duren voordat een vrouwtje een keuze 
heeft gemaakt met welk mannetje ze wil 
gaan paren. Ze maakt haar keuze kenbaar 
door haar kop op te richten en in de rich-
ting van het gekozen mannetje te kijken. 
Vervolgens springt ze in zijn richting. Dit 
gedrag wordt herhaald totdat het vrouwtje 
op een afstand tussen de 30 en 6 cm is. Ze 
draait dan zo dat haar flank in de richting 
van het mannetje wijst. Het mannetje 

brengt zichzelf dan parallel aan het vrouw-
tje en kort daarna gaan ze in amplexus 
(Miyamoto & Cane, 1980a). Indien er 
grote aantallen bij elkaar zijn, en dat is 
meestal het geval, zitten er ook mannetjes 
stil tussen de roepende mannetjes en deze 
bespringen dan gauw een vrouwtje dat op 
weg is naar een roepend mannetje (Mi-
yamoto & Cane, 1980b). De amplexus 
is axillair en vindt plaats buiten het 
water. De eitjes worden op bladeren van 
kruidachtige beplanting in of boven het 
water afgezet. De grootte van de legsels is 
15 tot 296 eitjes. De eitjes zijn geelachtig 
met een kleine zwarte stip. Als de larven 
uit de gelei komen zijn ze ongeveer 6 mm 
groot. De larven kunnen 13 uur buiten het 
water in leven blijven (Valerio, 1971). De 
meeste kleine kikkertjes worden gevonden 
in het begin van de droge periode (januari) 
maar ook in augustus en september wor-
den nog jonge dieren gezien (Donnelly & 
Guyer, 1994).

Vrouwtje van Hyla 
ebraccata
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Verspreidingsgebied
Ze komen voor in de vochtige laaglanden en aansluitend het 
voorgebergte aan de Atlantische kant. We vinden ze vanaf 
zuidelijk Mexico tot Belize en van noordoost Honduras tot 
westelijk Panama aan de Pacifische kant, van centraal Costa 
Rica tot west Panama, in oostelijk Panama en het noorden 
en westen van Colombia (2-1320 meter)

Eigen waarnemingen
We hebben deze dieren in groten getale gezien tijdens de 
voortplantingsperiode in augustus/september. Ze komen 
tijdens hevige regenbuien massaal uit de beplanting richting 
waterpartij om zich voort te planten. De mannetjes hebben 
we zien roepen vanaf beplanting (gras) in het water op een 
hoogte van nog geen 10 cm tot beplanting welke verder van 
het water was verwijderd en dan op een hoogte van 1 tot 1½ 
meter. Tijdens een autorit in de avond na een hevige regenbui 
hebben we ze ook op veel plaatsen langs de weg gehoord 
waar water aanwezig was. Ook op eigen terrein hebben we 
ze rond de vijver waargenomen maar niet in groten getale. 
We hebben wel een koppel in amplexus  aangetroffen op 
het reuzengras vlak langs de vijver. In het kader van experi-
menteren hebben we een legsel geprobeerd onder geconditi-
oneerde omstandigheden uit te laten komen. We hebben wel 
kikkervisjes gehad maar geen enkel kikkervisje is uitgegroeid 
tot een klein kikkertje. Dit experiment is dus mislukt.

Terrarium
Deze prachtige kikkers zijn goed in een terrarium te hou-
den als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. De 
temperatuur moet overdag tussen de 25 en 32º C zijn bij 
een luchtvochtigheid van 50 tot 55%. In de nacht mag de 
temperatuur zakken tot minimaal 21º C bij een luchtvochtig-
heid van boven de 90%. Het dag/nacht ritme is 13 uur licht 
en 11 uur donker. ’s Nachts kan een 7 watt nachtlampje aan 
gedaan worden, omdat het in de natuur ook nooit helemaal 
donker is. Een terrarium voor een groepje van deze kik-
kers zoals vier mannetjes en twee vrouwtjes moet naar onze 
mening minimaal 60x50x80 cm (b×d×h) zijn met daarin 
een flinke waterpartij. Het terrarium moet dicht beplant zijn 
zodat de dieren zich overdag goed terug kunnen trekken. Om 
ze in de stemming tot voortplanting te brengen is het nodig 
om overvloedig te gaan sproeien.

Koppel in amplexus
bovenste inzet: Legsel van Hyla ebraccata
onderste inzet: Larve van Hyla ebraccata
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Verklarende woordenlijst

Amplexus: omklemmende paargreep, axillair = 
voorpoten mannetje net achter de voorpoten 
vrouwtje

Distal: op een afstand liggend van de basis van 
een structuur.

Subarticular tubercle: knobbeltjes aan de 
onderzijde van de vingers en tenen onder de 
verbindingen tussen de phalanx.

Nuptial pad: een dik ruw kussentje op de huid, 
meestal op de duim, bij seksueel actieve 
mannetjes.

Palmar tubercle: knobbeltje gelegen aan de basis 
van de 4e vinger.

Inner Metatarsal tubercle: binnenste knobbel op 
de achtervoet (hiel).

Outer Metatarsal tubercle: buitenste knobbel op 
de achtervoet (hiel).

Tarsal fold: plooi/vouw op de enkel.

Summary

Hyla ebraccata COPE, 1874
Hyla ebraccata is a moderately small frog and a 
jungle jewel much favoured as a photographic 
subject because of its usually vivid dorsal co-
loration of one or more bold dark brown blot-
ches. Adult males are 23 to 27 mm in standard 
length, adult females 30 to 35 mm. They are 
typically found around temporary ponds in 
lowland moist and wet forests and premontane 
wet forest. They are nocturnal and the males 
usually call from emergent vegetation in the 
ponds. Axillary amplexus takes place outside of 
the water, and eggs are laid above the water in a 
single layer on leaf surfaces. The metamorphosis 
takes place in about 3 to 4 months.

Links:
Hyla ebraccata 
in Cano Negro in 
het noorden van 
Costa Rica

Rechts:
Jong dier in 
augustus
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Vaak voorkomende parasieten 
bij routine-mestonderzoek van reptielen

Dieter Everaert, dierenarts 
Foto’s van de auteur

Bij reptielen is mestonderzoek een heel belangrijk middel om de gezond-
heidstoestand te controleren. Bepaalde parasieten zoals Oxyuris en 
flagellaten zijn normale darmbewoners bij veel plantenetende reptielen. 
Door stress kan het evenwicht in de darm echter verstoord raken en 
kunnen ze in te groten getale voorkomen, met diarree tot gevolg.

Ook bij importdieren is het belangrijk om 
mestonderzoek te doen, omdat bij deze 
dieren vaak tropische wormen voorkomen.
Mest moet liefst zo vers mogelijk onder-
zocht worden.
• Bij schildpadden kan men gemak-

kelijk een verse staal krijgen door ze 
even in een lauw badje te zetten.

• Bij hagedissen kan men eventueel een 
spoeling van de cloaca doen.

• Een meststaal bij slangen kan men 
verkrijgen door heel zachtjes de clo-
aca te masseren.

Meststalen worden enerzijds rechtstreeks 
onderzocht door een druppel mest te men-
gen met een druppel fysiologisch serum, 
daarnaast kan er een deeltje mest onder-

zocht worden door een flotatie-methode.
Rechtstreeks onderzoek is belangrijk 
voor onderzoek van flagellaten. Deze zijn 
te herkennen doordat ze bewegen in het 
preparaat. De flotatie-methode wordt 
gebruikt voor onderzoek op wormeieren. 
Een mestonderzoek gebeurt liefst twee 
keer per jaar.

1. Protozoa

1.1. Flagellaten
Zoals reeds vermeld zijn flagellaten 
normaal aanwezig in de darmen, dus is 
een beperkt aantal ook normaal aanwezig 
in de mest. Het is dan ook belangrijk om 
ervaring te hebben met mestonderzoek om 
te beoordelen of er al dan niet een teveel 
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aan flagellaten aanwezig is in de mest. 
Hexamita is bij schildpadden geassocieerd 
met nierfalen. Belangrijk is om op zoek te 
gaan naar de onderliggende reden van de 
flagellateninfectie. Dit is meestal een ma-
nagementsfout die stress heeft uitgelokt.

1.2. Ciliaten
Balantidium en Nyctotherus (foto 1) 
zijn net als flagellaten in kleine aantallen 
normaal aanwezig in de mest. Echter een 
te groot aantal dient wel behandeld te 
worden. Balantidium is geassocieerd met 
een fading syndroom bij jonge landschild-
padden.

1.3. Entamoeba
Entamoeba invadens is geassocieerd met 
een enteritis bij slangen. Diagnose wordt 
gesteld door het zien van vierkernige 
cysten of motiele trophozoieten bij recht-
streeks onderzoek.

1.4. Coccidia
Coccidiose komt zeer vaak voor bij 
jonge baardagamen met diarree of die 
het gewoon niet goed doen. Coccidiën 
(foto 2) hebben een directe levenscyclus 
daarom is het belangrijk om herbesmetting 
te voorkomen door ook de omgeving te 
behandelen.

Foto 1: Balantidium bij Testudo hermanni

Foto 2: Coccidiën bij baardagaam (Pogona vitticeps)

Foto 3: Oxyuris ei
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1.5. Cryptosporidium
Cryptosporidium serpentis komt regelma-
tig voor bij slangen. Typische symptomen 
zijn verdikking van het lichaam ter hoogte 
van de maag.

Cryptosporidium is de meest voorko-
mende parasiet bij Luipaardgekko’s (Eu
blepharis macularius). Luipaardgekko’s 
die vermageren ondanks toch nog redelijk 
te eten zijn zeer sterk verdacht. Diagnose is 
door aantonen van cysten op een zuur-
vaste kleuring van mest of maagspoeling. 
Deze cysten worden echter slechts inter-
mitterend uitgescheiden en zijn niet altijd 
gemakkelijk te herkennen.

2. Wormen

2.1. Nematoden
Oxyuridae komen zeer vaak voor bij 
plantenetende reptielen. Ze zouden als 
commensaal helpen met de vertering van 
plantaardig materiaal. Een teveel aan Ox
yuris wormen (foto 3,4) kan echter diarree 
of een verstopping veroorzaken.
Bij landschildpadden komen daarnaast 
ook Ascaridae voor, deze zijn meer 
pathogeen, aangezien hun migratie letsels 
kan veroorzaken in inwendige organen 
zoals lever en longen.

2.2 Cestoden
Cestoden (foto 5) komen regelmatig voor 
bij baardagamen. Diagnose kan gebeuren 
door macroscopisch aantonen van pro-
glottiden in de mest, of door de karakteris-
tieke eieren bij microscopisch onderzoek.

Dit artikel is eerder verschenen in Terra, het 
blad van de Belgische Vereniging voor Ter-
rariumkunde en Herpetologie, uitgave 47/2.

Summary
Often occuring parasites in routine faeces-

analysis of reptiles

Routine faeces-analysis is an important method in assessing the state 
of health in reptiles. Some parasites are normal inhabitants of the in-
testines in reptiles, but sometimes these organisms can cause health-
problems too. Other parasites are almost always pathogenic. Several 
protozoa, for instance flagellata, ciliata, entamoeba, coccidia and 
cryptosporidia, but also parasitic worms like nematoda and cestoda, 
can be recognized to a certain extent in a stool-sample.

Foto 5: Lintwormei Groene leguaan (Iguana iguana)

Foto 4: volwassen Oxyuris worm



Jamanas in  Lodge

U overnacht in comfortabele kamers, cabinas 
genaamd, met warm water en elektriciteit. ’s Morgens 
kunt u eerst genieten van een heerlijk Costaricaans 
ontbijt voordat uw dagprogramma start. In overleg 
kunnen Jan en Ina u helpen om een leuk programma 
samen te stellen, zodat u optimaal geniet van al het 
moois dat Costa Rica u te bieden heeft.































































is gelegen in het zuidwesten 
van Costa Rica op het prach

tige schiereiland Osa. De 
Lodge is eigendom van Jan 

en Ina Tuns en het ideale ver
trekpunt voor een onbezorgde 

en onvergetelijke vakantie.

Bent u meer dan de gemiddelde Nederlander geïnteresseerd 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 gratis toegang tot de 

Europa’s grootste slangenbeurs, de Slangendag in Houten.                                                        
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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