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David Rabau 
Een reisverslag van een bezoek aan Panama & Bocas del Toro   
Nadat een eerdere reis van de auteur met zijn vrouw naar Costa Rica en Pa-
nama door enig malheur gedeeltelijk in het water gevallen was, werd besloten 
het gemiste later in te halen. Ze besloten om een reis naar Panama te maken en 
veertien dagen te verblijven op Isla Colón, om vanaf daar de overige eilanden 
te bezoeken. Uiteindelijk werd het verblijf nog verlengd met een weekje extra in 
Panama City op Ancon Hill. 136

J.H.Tai-A-Pin & R. Olivier 
Een rode emmer met witte ratelslangen: Crotalus mitchellii pyrrhus 
(Cope, 1866)  
Ergens in 2006 kregen de auteurs voor het eerst veldfoto’s van extreem witte 
Southwestern speckled rattlesnakes (Crotalus mitchellii pyrrhus) onder ogen. 
Vanaf dat moment hadden ze eigenlijk geen rust meer totdat ze dieren uit deze 
populatie in ons bezit zouden hebben. Verwoed werd dan ook gewerkt aan een 
goede basis om een serieuze kweekgroep op te zetten.  156

J. & I. Tuns 
Phrynohyas venulosa (Laurenti, 1768)  
Dit is een grote robuuste boomkikker die bruin, roodbruin of vaal grijs van 
kleur kan zijn. Op de rug hebben ze vaak een grote donkere vlek, maar er zijn 
ook exemplaren die egaal van kleur zijn. De volwassen mannetjes zijn makke-
lijk te herkennen aan de twee externe kwaakblazen aan de zijkant van de kop. 
Ze onderscheiden zich ook van andere boomkikkers door de groene botten en 
de egale kleur van de flanken.  170
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3200 Aarschot (BE)
anoebis666@hotmail.com
Foto’s:
David Rabau, Sara de Roover, Marcel Degent, 
 Walter de Roover en Chris van der Lingen

Twee jaar geleden maakte ik samen 
met mijn vrouw een begeleide groeps-
reis door Costa Rica met een tussen-
stop van drie dagen in Panama. Door 
een overheerlijke zeevruchtenschotel 
kreeg ik jammer genoeg last van ern-
stige buikloop. Hierdoor kon ik alleen 
Red Frog Beach op Isla Bastimentos 
bezoeken. Toen door een storm ook het 
bezoek aan het Park Corcovado in het 
water viel, stond mijn besluit vast: ik 
moest en zou spoedig terugkeren!

Dit artikel is tevens verschenen in DN magazine en in Terra

Voorbereiding
Twee jaar later was het dan eindelijk zo-
ver. We besloten om een reis naar Panama 
te maken en veertien dagen te verblijven 
op Isla Colón, om vanaf daar de overige 
eilanden te bezoeken. Ik nam contact op 
met Erwin Strouwen om te kijken of we 
hier konden logeren. Helaas kregen we het 
bericht dat Erwin geen logies meer heeft, 
maar alleen nog kikkertours organiseert. 
Na enkele weken zoeken kwamen uit bij 
Playa Bluff Lodge van Reinier en Helene 
Plooijer. Wij stuurden een e-mail en we 
kregen positief nieuws: verblijf gereser-

O. pumilio ‘Ro-
balo’ (La Gloria)
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veerd! Meteen dan ook maar contact op-
genomen met Chris van der Lingen, omdat 
hij toch een specialist ter plaatse is als 
het om pumilio’s gaat. Nadat dit allemaal 
geregeld was konden we na een half jaar 
eindelijk vertrekken! We hadden ondertus-
sen besloten om ons verblijf te verlengen 
met een weekje extra in Panama City op 
Ancon Hill.

Bocas del toro, Playa Bluff Lodge, 
dag 1 
Na een vertraging van drie uur stapten we 
in de jeep van Reinier en Helene en reden 
richting Playa Bluff. Daar aangekomen 
viel onze mond open van verbazing: ‘wat 
een paradijs!’ Een lodge grenzend aan 
de jungle en een prachtig strand vlakbij. 
We kregen een kleine rondleiding in het 
tuintje. Hier viel meteen op dat Reinier een 
passie heeft voor reptielen en amfibieën. Er 
is een tuintje voor Dendrobates auratus, 
een terrarium met Oophaga pumilio, een 

ßß Rio Gloria, 
leefgebied van 
o.a. Oophaga 
pumilio’Robalo’

å O. pumilio 
‘robalo’ (La Gloria)

ß en titelfoto: 
Oophaga pumilio 
‘Robalo’

lacerta71-4bin.indd   139 15-09-13   16:32



n ReisveRslag Panama, Bocas del ToRo

140 Lacerta  Nummer 4 Jaargang 71

kas voor Groene leguanen en een schild-
pad en verder een luiaard die door hen is 
grootgebracht. Verder huppelde O. pumi-
lio “Colón” er her en der vrij rond.

Dag 2
We besloten om de volgende dag zelf-
standig Isla Bastimentos en Isla Solarte te 
bezoeken. Reinier maakte vlug nog een 
plattegrond waar we de pumilio’s konden 
vinden en weg waren we.

We maakten onze eerste stop op Isla 
Solarte bij Hospital Point. Hier namen we 
een pad richting een begraafplaatsje. We 
vonden ontzettend veel oranje gekleurde 
O. pumilio “Nancy” (met en zonder 
stipjes) en zelfs een duo dat larfjes trans-
porteerde vlak aan het strand. Ook enkele 
Allobates talamancae werden gespot. Jam-
mer genoeg werden we verjaagd door een 
knorrige Amerikaan die, zo bleek achteraf, 
de eigenaar is van dit grote gebied. Geluk-
kig waren de foto’s reeds gemaakt.

Dan maar doorvaren naar Isla Basti-
mentos. Hier gingen we richting Wizard’s 
Beach, maar door enorm hoge tempera-
turen en het gebrek aan regen sinds begin 
juli, konden we helaas geen enkele pumilio 
vinden. Wel hebben we veel kleine hagedis-
sen en vlinders gespot. Net als de vele 
muskieten die ons op hun beurt ook weer 
vonden.

Dag 3
We namen het busje op Isla Colón richting 
La Gruta en vervolgens richting Star Beach 
naar Bocas del Drago.

Aangekomen bij La Gruta betaalden 
we een oud vrouwtje één dollar voor een 
bezoek aan de grot. Het had net licht ge-
regend, zodat meteen O. pumilio “Colón” 
tevoorschijn kwam met zijn typische 
bruinachtige pootjes. Ik had geen aandacht 
meer voor de grot en besloot meteen die 
pumilio’s te fotograferen. Vervolgens zijn 
we via een pad naar de achterkant van de 

Oophaga pumilio 
Christobal
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grot gegaan om vanuit hier de vleermuizen 
te bewonderen. Ondertussen hoorden we 
op de achtergrond veelvuldig de manne-
lijke O. pumilio “Colón” roepen.

We liepen verder richting Bocas del Dra-
go en werden na een uurtje opgepikt door 
een busje dat speciaal voor ons rechtsom-
keert maakte. Ondertussen was het erg 
warm geworden (rond de 38°C) en vonden 
we helaas geen pumilio met oranje pootjes. 
Deze hebben we wel later vlakbij de lodge 
gevonden, waar een mix van bruine, grijze 
en oranje poten voorkwam. Dan maar Star 
Beach en Bird Island bezocht.

We eindigden de dag met een etentje 
en een lekkere cocktail in een plaatselijk 
restaurant. Puur genieten!

Dag 4
Deze dag gingen we met Chris van der 
Lingen op stap. We ontmoetten hem in 
de hoofdstraat van Isla Colón. Typisch 
voor Chris: hij had een t-shirt met kik-

kertjes aan. De planning was om Isla 
San Cristóbal, Isla Bastimentos en Isla 
Solarte te bezoeken. We begonnen met San 
Cristóbal. Wederom was het erg warm en 
het had nog steeds niet geregend. Dat was 
ongewoon voor het tropisch regenseizoen.

Chris vertelde me dat de kikkertjes vaak 
bij afgevallen vruchten en verlaten cacao- 
of bananenplantages voorkwamen door de 
rijkdom aan onder andere fruitvliegjes.

Daar aangekomen volgden we een pad 
waar we spoedig een volwassen Phyl-
lobates lugubris samen met een jong dier 
vonden. Chris ving even het volwassen 
dier om later rustig te kunnen fotografe-
ren. En tien minuten later vonden we onze 
eerste O. pumilio “Christóbal:” mooi rood 
met kleine zwarte stipjes en helder blauwe 
pootjes, prachtig gewoon! Een hele poos 
later werd een tweede dier door Chris 
gevonden. Beide dieren werden gefotogra-
feerd en weer vrijgelaten. Meer dieren heb-
ben we helaas door de warmte niet kun-

Hypopachus 
variolosus?
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nen vinden. Op de terugweg hebben we 
nog even de eerder gevangen P. lugubris 
gefotografeerd om daarna  terug te gaan 
met de boot richting Isla Bastimentos. Hier 
zijn we naar een privégebied gegaan, waar 
Chris toestemming had gekregen om aan 
wal te gaan. Er komt daar een populatie 
O. pumilio “Bastimentos” voor die in 
Bromelia’s leeft en deze planten gebruikt 
om de larven af te zetten. Dit lijkt vreemd 
omdat bij gebrek aan Bromelia’s meestal 
dorre blaadjes, aronskelkachtigen of heli-
conia’s worden gebruikt voor het afzetten 
van larven. We vonden diverse kleurvor-
men van O. pumilio “Bastimentos”, zoals  
witte, oranje en rode met stippen en met 
streepjes.

Ook hier vonden we enkele A. talaman-
cae. Vervolgens zijn we richting Isla Solar-
te gegaan dat ook wel Cayo Nancy wordt 
genoemd. Deze naam komt ook terug bij 
de lokale kikker: O. pumilio “Nancy”. 
Ik vroeg Chris om een andere locatie te 
bezoeken dan die welke we reeds bezocht 
hadden op Hospital Point. Dit hebben we 
ook gedaan. We vonden na enige tijd zoe-
ken enkele oranje en dieprode dieren met 
witte voetjes. Het zijn deze pumilio’s die 
je vaak ook op beurzen aangeboden ziet. 
Het zijn bijzonder mooie dieren, die zich 
nu vanwege de warmte schuil hielden in de 
dikke laag bladeren en rottend hout. We 
fotografeerden er een zestal en besloten 
daarna terug te varen richting Isla Colón 
om onze trip te beëindigen.

Dag 5
We besloten een rustdag in te lassen en te 
voet richting Mimitimbi Creek te wande-
len. 

Maar eerst hebben we nog even rustig 
gezwommen in een afgelegen baai waar 
geen enkele toerist kwam. We spotten hier 
onder andere een groene slang (Leptophis 
depressirostris), die we later nog enkele 
keren bij de lodge zouden zien. Ook heb-
ben we veel tropisch vissen, vlinders en 
vogels gezien. Aansluitend bezochten we 
de restanten van de luchthaven van drugs-
baron Manuel Noriega.

Dag 6
Het plan was om vandaag op eigen kracht 
Isla Cayo de Agua en Isla Bastimentos 
Salt Creek te bezoeken. Reinier sprak een 
schipper aan en ik hoorde het woord ‘rana 
roja’ vallen. Toen wist ik zeker dat ik goed 
zat. Onze schipper was afkomstig van Isla 
Cayo de Agua en wist zeer goed waar we 
deze pumilio’s konden vinden.

Na anderhalf uur varen kwamen we aan 
op het eiland. Meteen bleek dat ook hier 
veel grond in privéhanden was van rijke 
mensen. We gingen even verderop aan wal 
bij een prachtig wit strand. Via een klein 
aangelegd pad staken we over richting 
jungle. Na amper vijf minuten lopen wees 
onze schipper naar de bodem en ja hoor, 
hij had ze al gevonden! Meteen zagen we 
op de helling enkele pumilio’s huppelen. 
O. pumilio “Cayo de Agua” was gevon-
den! Camera en fototoestel pakken en 
opnames maken. 

Hierna voeren we naar Salt Creek. De 
bedoeling was om daar de indianen te 
bezoeken, O. pumilio “Bastimentos Salt 
Creek” te vinden en er ter plaatse even 
wat te eten. We kozen voor het pad ‘los 
pelicanos-rana roja’ (wat had je anders 
verwacht). Deze tocht duurde volgens de 
indiaan twee uur, maar het werd uiteinde-
lijk drie uur en één kwartier. Dat kwam 
omdat ik werkelijk elke pumilio die ik 
op dit pad zag heb gefotografeerd (en het 
waren er erg veel).

Na afloop hebben we een lokale maal-
tijd genuttigd en toen, moe maar zeer vol-
daan, zijn we teruggegaan naar Reinier en 
Helene. We lagen maar net in bed toen we 
het bericht kregen dat er zeeschildpadden 
aan het uitkomen waren. We hebben snel 
wat kleding aangetrokken en hup naar de 
locatie aan het strand gegaan. We hebben 
de jonge leatherbacks (Dermochelys cori-
acea) hun vrijheid richting zee gegeven en 
zijn met een erg voldaan gevoel weer terug 
ons bed ingekropen.

ß Oophaga pumi-
lio ‘Christobal’

à boven: Bid-
sprinkhaan

ààVermoedelijk 
Heliconiusachtige 
(Erato petiverano?)

à onder: Cupien-
nius salei en àà 
rechts een niet 
gedetermineerde 
libellesoort
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Dag 7
Ditmaal gingen we weer met Chris op 
pad. We begonnen met een tocht richting 
Dolphin’s bay, waar we veel dolfijnen za-
gen en gefotografeerd hebben. Een beetje 
verderop bezochten we een klein chocola-
defabriekje. Na afloop vertelde Chris aan 
de man dat hij nog even met ons in zijn 
achtertuin naar kikkers ging kijken. We 
volgden de rijkelijk aangeplante tuin tot 
aan de cacaobomen. Hier daalden we naar 
beneden en liepen langs een beekje waar 
ontzettend veel D. auratus zaten.

Onze zoektocht ging echter uit naar de 
populatie Ranitomeya claudiae die hier 
volgens Chris veel voorkomt. Dit kikker-
tje kun je overal in Panama tegenkomen. 
Vaak zie je maar één exemplaar en is het 
meestal een toevallige ontmoeting. Je ver-
wart ze gauw met een jonge Phyllobates 
lugubris.

Het was inmiddels erg hard gaan rege-
nen. Chris stopte de tocht en begon met 
zoeken. Ik had de angst dat door de regen 
dit kleine kikkertje zich zou verstoppen 
en onze zoektocht hopeloos zou zijn. Het 
duurde echter niet lang of we hadden R. 
claudiae gevonden! Al gauw hadden we 
voldoende dieren gevangen voor onze 
fotoshoot. Na het stoppen van de regenbui 
schoten we enkele mooie plaatjes en lieten 
we de kikkers weer vrij. Op de terugweg 
vonden we nog enkele P. lugubris en Co-
losthetus die aanhoudend aan het fluiten 
waren.

Onze trip ging verder richting Punta 
Clara. Hier bevindt zich een mooie popu-
latie O. pumilio “Punta Clara”, die erg 
variabel van kleur en patroon is. Chris 
heeft er voor gekozen deze locatie geheim 
te houden na een slechte ervaring met de 
door hem in 2001 ontdekte O. pumilio 
“Escudo.” Overigens worden sindsdien 
alle door hem ontdekte pumilio’s niet meer 
met locatie vernoemd, zodat smokkelaars 
onmogelijk de plaats kunnen vinden en 
de populatie geen schade toegebracht kan 
worden. Aangekomen op Punta Clara 
wemelde het werkelijk van de pumilio’s. 
De populatie bevindt zich op een relatief 

klein stuk privégrond, maar de hoeveel-
heid is enorm.  Diverse patronen en kleu-
ren doken her en der op. Je merkt dat deze 
pumilio zowel de genen draagt van de O. 
pumilio “Darkland” als van de O. pumilio 
“Cristóbal.”

Op deze plaats kon ik nog erg lang 
blijven fotograferen, maar we hadden 
ons einddoel nog niet bereikt. Terug in 
de boot en richting Split Hill oftewel 
Isla Loma Partida. Het eiland dankt zijn 
naam aan de gespleten heuvel die je van 
ver kunt herkennen. Dit eiland ligt tussen 
het vasteland van Darkland en het eiland 
Popa. De pumilio’s die hier voorkomen 
zijn dan ook blauwgroenig van kleur. We 
meerden aan bij een indianendorpje, en 
dronken voor 60 dollarcent een fris biertje. 
Chris rekende af en gaf de indiaan enkele 
dollars meer en vertelde hem dat we nog 
even naar kikkertjes (O. pumilio “Loma 
Partida”) gingen zoeken.

We kwamen aan bij een kleine ca-
caoplantage van indianen vlakbij een 
beekje. Op de bodem lag een zeer dikke 
laag dorre bladeren. We zochten erg lang 
en werden vaak misleid door de krekels, 
tot ik opeens iets kleins en groenigs zag 
wegduiken onder het loof. ‘Pumilio!’ riep 
ik naar Chris. Met wat moeite hebben we 
het dier gevangen. Uiteindelijk vingen we 
drie diertjes. Ze waren allemaal erg klein 
(de grootte van R. reticulata). Chris ging 
de dieren terugzetten na de gebruikelijke 
fotoshoot en kwam opgewonden terug de 
helling omhoog met een nieuwe kikker in 
het vangpotje. Hier zat een pumilio in die 
dubbel zo groot was! Was dit een andere 
soort, een overgangsvorm of gewoon een 
volwassen dier en waren de drie andere 
kikkers jongen? Chris nam het dier mee 
naar zijn huis om daar grondig te fo-
tograferen en te vergelijken met andere 
exemplaren. Na het thuis fotograferen 
gaat de pumilio in een terrarium, om bij 
een volgende trip naar Loma Partida weer 
uitgezet te worden.

We sloten de dag weer typisch af met een 
drankje in de hoofdstraat van Isla Colón 
en keerden nadien naar de lodge terug. 

ß De vogelspin 
van pagina 148
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Dag 8
Doordat het deze nacht flink geregend 
had, vond Reinier dat deze dag ideaal 
was om eens door zijn achtertuin te 
wandelen. We vonden dit een prima idee. 
Reinier begeleidde ons al kappend met een 
machete in de hand. Op dit pad vonden 
we ontzettend veel O. pumilio “Colón,” 
enkele padden en andere kikkertjes en een 
bruinige slang (Oxybelis aeneus) die snel 
de struiken inkroop alvorens Reinier het 
dier beet had. We hebben helaas geen apen 
of vogels gezien. 

Dag 9
Er was een nieuw uitstapje met Chris 
gepland, ditmaal naar het vasteland. We 
namen de boot richting Almirante, om van 
daaruit een busje te bemachtigen om naar 
het gebied van O. pumilio “Robalo” te 
gaan. Chris vertelde me dat deze pumi-
lio helemaal niet voorkomt aan de Río 
Robalo, maar wel aan de Río Uyama en 
de Río Gloria. Dit had te maken met de 
drie ontdekkers van de pumilio, die wilden 
voorkomen dat de dieren massaal uit het 
gebied gesmokkeld zouden worden. On-
dertussen weten de kikkerliefhebbers wel 
dat er twee kleurvormen aan de bovenge-
noemde rivieren voorkomen.

Toen we arriveerden viel meteen de ri-
vier in het oog; grote bolle rotsblokken in 
het water, grillige waterstroompjes en veel 
bomen met tal van Bromelia’s erin. Deze 
bomen, waarbij deze pumilio vaak te zien 
is, worden ook wel ‘wandelende bomen’ 
genoemd. Dit komt omdat de boom zich 
door het maken van nieuwe steltwortels 
met ongeveer 2 cm per jaar kan verplaat-
sen. Bij onze zoektocht hadden we echter 
niet veel geluk door het massaal voorko-
men van lange rijen mieren die alles op 
hun weg opvraten. We vonden een enkel 
dier dat uitbundig gefotografeerd werd. 

Doodmoe van de inspanning wilde ik 
even rusten en nam de dichtstbijzijnde 
boomtak met men linkerhand vast. Ik 
keek even rond en schrok met rot dat 
mijn hand zich een centimeter onder een 
vogelspin bevond. Ik trok mijn hand snel 

weg en pakte natuurlijk mijn fototoestel 
weer. Na de fotoshoot wilden we nog even 
pootjebaden in het poeltje, maar enorme 
regenwolken gunden ons deze kans niet. 
Drijfnat stonden we te wachten op het 
busje richting Chiriqui, terwijl het maar 
niet ophield met regenen. We stopten bij 
een restaurantje in afwachting van het 
stoppen van de regen.

Eén van de hoofddoelen van deze reis 
was het vinden van O. pumilio “Chiriqui,” 
een soort die nagenoeg verdwenen is in de 
hobby en niet de aandacht krijgt die hij 
wel verdient. 

Na dagen van droogte zou de regen deze 
belangrijke dag wel eens danig kunnen 
laten mislukken. Na drie kwartier en een 
schietgebedje stopte de regen even plots 
als hij gekomen was. Meteen een taxi aan-
gehouden en Chris de coördinaten laten 
instellen en snel naar die populatie. Veel 
tijd was er niet meer. We vingen een drietal 
dieren die we vrijwel meteen vonden (met 
dank aan de eerdere regenbui). 

We fotografeerden één kikker en beslo-
ten de twee overige mee te nemen naar 
Chris zijn huis Finca Rana (welke naam 
had je anders verwacht?). Hier konden we 
dan rustig fotograferen en zou Chris ze 
een tijdje later terug gaan zetten.

Dag 10
We hielden een rustdag en bezochten de 
botanische tuin op Isla Colón. Ik kon het 
toch niet laten en vertelde de vrouw van 
de botanische tuin dat ik al veel kikkertjes 
gezien had. Ze spoorde meteen enkele 
bruine kikkertjes voor me op. Het waren 
Allobates talamancae. Een dag zonder kik-
kers bleek dus onmogelijk.

Dag 11
Dit was onze laatste dag op Isla Colón. 
Door de woelige zee zat een trip naar Isla 
Escudo of Isla Popa er niet in. Spijtig, 
maar dit geeft dan weer een prima excuus 
om hier nog eens naar terug te keren. Dan 
maar een bezoek gebracht aan de vlin-
dertuin op Isla Colón. En omdat het twee 
jaar geleden was dat ik Red Frog Beach 

à
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bezocht, was ik wel benieuwd hoe het daar 
veranderd was in die twee jaar tijd. Daar 
aangekomen viel mij meteen een grote 
jachthaven op met alle nodige luxe, brede 
wegen met kiezeltjes, de nodige golfkar-
retjes en jeeps die op en af reden. Het zag 
er niet goed uit.

Ik vervolgde het pad naar het strand op 
dezelfde manier als ik twee jaar geleden 
deed. Verschillende beekjes waren verdwe-
nen en het grote aantal Basilisken van toen 
was gereduceerd tot een enkel dier langs 

de weg. Ik besloot de jungletrail te volgen 
waar ik destijds veel rode O. pumilio 
“Bastimentos” had gevonden. Dit was nu 
een brede weg geworden en van een trail 
was nog maar weinig sprake. Na heel lang 
zoeken heb ik toch nog een viertal pumi-
lio’s gevonden.

Zwaar aangedaan heb ik besloten dat ik, 
als ik ooit terugkeer, dit gebied niet meer 
zal bezoeken. Ik vrees ook dat de bekende 
populatie rode kikkertjes weldra nog al-
leen in terraria bewonderd kan worden. 

Dendrobates au-
ratus (Playa bluff/ 

Isla Colon)
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Gelukkig komt O. pumilio “Bastimentos” 
over heel het eiland voor en is er voorlopig 
alleen een grote bedreiging voor de rode 
vorm ervan.

Tegen het einde van de avond hebben 
we met Reinier nog even kaaimannen 
gevangen om vervolgens naar bed te gaan. 
Dit was een erg leuke ervaring.

De dag nadien namen we afscheid van 
de lodge en Reinier, Helene en de twee 
kindjes en vlogen we terug naar het vaste-
land.

Panama City
Hier hebben we diverse plaatsen bezocht. 
Die ga ik niet allemaal noemen, omdat 
deze vooral cultuur bevatten en geen na-
tuur en kikkers. De locaties Ancon Hill en 
Isla Taboga wil ik echter wel wat nader 
belichten. 

Ancon Hill
Op deze heuvel (na de Amerikaanse 
bezetting werd deze heuvel als eerste 
vrijgegeven) zagen we tal van agouti’s, 
vogels waaronder de toekan, diverse 

aapjes en eekhoorns. Ik ben er echter niet 
in geslaagd de hier levende D. auratus te 
vinden. Ik heb diverse malen de door Chris 
aangewezen locatie bezocht, maar steeds 
zonder resultaat.

Rhinella marina

Ranitomeya 
claudiae
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Isla Taboga
Na een goed uurtje varen met een ferry 
vanuit Amador causeway kwamen we op 
Isla Taboga aan. Dit is een klein pittoresk 
dorpje waar vooral wat rijkere Panamezen 
een dagje uitrusten of stilte komen zoeken 
aan het strand. Wij kwamen echter om de 
bekende, naar dit eiland vernoemde D. 
auratus te zoeken. Chris had me via mail 
een locatie aangegeven waar deze variant 
zou voorkomen. We volgden zijn richtlij-
nen, maar besloten eerst een bekend pad 
te volgen tot aan de top om even van het 
uitzicht te genieten en vervolgens bij het 
afdalen de locatie even te bezoeken. Hier 
en daar vonden we diverse D. auratus “Ta-
boga.” Vaak vonden we ze per twee in de 
buurt van grote rotsblokken en beeklopen. 
Een enkele keer vonden we een D. auratus 
met een larf op de rug en een jong dier van 
ongeveer een maand oud langs een poeltje. 
Het betreft een duidelijk schuwere variant 
van D. auratus, wat het moeilijk maakte 
om de dieren even te vangen en vervolgens 
te fotograferen. Dan maar ter plaatse zo-
veel mogelijk plaatjes schieten en duimen 
dat er enkele mooie tussen zitten.

Lederschildpad 
Dermochelys 

coriacea

Gonatodes albo-
gularis fuscus
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Summary

Travel report of a journey to  
Panama and Bocas del Toro

The author and his wife made a fourteen day 
herpetological journey to Panama, with special 
attention for the different colour-variants of 
Oophaga pumilio. They stayed in a lodge on Isla 
Colón and made several trips to other locations, 
often with their own colour-variants of this spe-
cies. The variants that were spotted were ‘Colón’, 
‘Nancy’, ‘Cristóbal’, ‘Bastimentos’, ‘Cayo de Agua’, 
‘Bastimentos Salt Creek’, ‘Punta Clara’, ‘Darkland’, 
‘Loma Partida’, ‘Robalo’ and ‘Chiriqui’. Other 
species that were spotted were the frogs Dendro-
bates auratus, Allobates talamancae, Ranitomeya 
claudiae, Phyllobates lugubris and Colosthetus, and 
the snakes Leptophis depressirostris and Oxybelis 
aeneus. Morover the hatching of Leatherbacks 
(Dermochelys coriacea) was seen.

Tot slot
Onze reis was zeker geslaagd. We hebben 
erg veel informatie en hulp gekregen van 
Chris en Reinier. Ook de schippers hebben 

ons graag geholpen. Het weer was een 
meevaller in dit tropische regenseizoen. 
Kortom: een aanrader voor menig kikker-
liefhebber met zin in avontuur.
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Een rode emmer met witte ratelslangen

Crotalus mitchellii pyrrhus 
(Cope, 1866)

J.H.Tai-A-Pin
R. Olivier (co-auteur)
www.ratelslangen.nl

Foto’s van de auteurs

De gespikkelde ratelslang (Crotalus 

mitchellii) is een middelgrote tot 

grote ratelslang. De gemiddelde lengte 

van de mannelijke dieren schommelt 

tussen de 90 en 100 cm. Het vrouwtje 

wordt groter, de langste tot nu toe 

gemeten is 137 cm. De soort is enorm 

variabel in zijn kleurstelling, van 

bruin, blauw-grijs tot rood, zalmroze 

en ze matchen meestal de kleur van de 

rotsen van de leefomgeving. De jonge 

dieren hebben vaak sterk getekende 

zadelvlekken die later veranderen in 

donkergrijze tot zwarte spikkels. De 

staart van de gespikkelde ratelslang is 

vaak gemarkeerd met zwarte ringen. 
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Ondersoorten en verspreiding
Crotalus mitchellii angelensis komt alleen 
voor op het eiland Isla Angel de la Guarda 
(Mexico) in de Californische golf en wordt 
gezien als de grootste ondersoort.

Crotalus mitchellii mitchellii komt voor 
in het zuidelijk gedeelte van de Baja Cali-
fornia peninsula (Mexico).

Crotalus mitchellii muertensis komt 
alleen voor op het eiland El Muerto 
(Mexico) en wordt gezien als de kleinste 
ondersoort met een maximaal gemeten 
lengte van 65 cm.

Crotalus mitchellii pyrrhus komt voor 
in het zuidwestelijke deel van de Vere nig-
de Staten, met name westelijk Arizona, 
zuidelijk California, het uiterst zuidelijk 
puntje van Nevada en in zuidwestelijk 
Utah, maar ook de noordelijk Baja regio 
van Mexico. 

Biotoop
De gespikkelde ratelslang komt met name 
voor in onherbergzame woestijngebieden 
met veel rotspartijen en schaarse vegetatie. 
Soms kunnen zo ook in gemengde naald-, 
eiken- en loofbossen gevonden worden, 
mits er een rotsachtige ondergrond is. De 
soort voelt zich thuis op hoogtes van 300 
tot 2200 meter. 

Dieet
In de vrije natuur worden met name kleine 
knaagdieren zoals kangeroeratten (Dipo-
domys), zakmuizen (Peromyscus, Perogna-
thus), eekhoorns, maar ook andere kleine 
zoogdieren en vogels gegeten.

Sommige populaties staan er bekend 
om dat ze ook vleermuizen eten. Jonge 
dieren eten met name hagedissen zoals Uta 
stansburiana, Cnemidophorus tigris en 
Eumeces skiltonianus.

Gif
Het gif van C. mitchellii is, net zoals de 
vele kleuren die ze kunnen hebben, enorm 
divers. In sommige populaties is het Moja-
ve toxin in het gif aanwezig, maar over het 
algemeen heeft het gif een proteolytische 
(eiwitafbrekende) werking en bevat het 
hemotoxinen, die met name effect hebben 
op de rode bloedlichaampjes.

Het is ons wel ter ore gekomen dat het ge-
bruikelijke geadviseerde serum Crofab voor 
behandeling van beten, bij dieren van onze 
lokaliteit weinig tot geen uitwerking heeft.

Onze dieren
Ergens in 2006 kregen we voor het eerst 
veldfoto’s van extreem witte Southwestern 
speckled rattlesnakes (Crotalus mitchellii 
pyrrhus) onder ogen. Vanaf dat moment 
hadden we eigenlijk geen rust meer totdat 
we dieren uit deze populatie in ons bezit 
zouden hebben. 

Er werd onmiddellijk contact gezocht 
met de fotografen van deze prachtige 
dieren, maar er bleken niet veel liefhebbers 
te zijn die ze in hun bezit hadden. De vind-
plaats werd angstvallig geheim gehouden 
uit angst dat deze kleine en kwetsbare 
populatie helemaal zou worden weg-
gevangen. Iets waar we veel begrip voor 
kunnen opbrengen. Het gaat hier om een 
sterk geïsoleerde populatie in een zeer heet 
en ontoegankelijk berggebied. Zoals met 
wel meer soorten slangen uit bergstreken 
het geval is betreft het een dwergvorm van 
de soort. Gemiddeld worden mannelijke 
dieren ± 60 cm terwijl vrouwelijke dieren 
± 80 cm blijven.

Verspreiding
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Uiteindelijk kwamen we in contact met 
een handjevol liefhebbers die meldden 
dat men deze dieren gekweekt had of dat 
alsnog hoopte te gaan doen, en al snel 
werd er nakweek toegezegd zodra deze 
beschikbaar zou zijn. Dat duurde echter 
nogal even en pas eind 2008 werden we 
benaderd of er interesse was in een (sub)
adult nakweek koppeltje. Hier hoefde niet 
lang over nagedacht te worden. De uit-
eindelijke deal omvatte iets meer dan het 
eerst aangeboden koppeltje: in totaal zes 
dieren. De avond voor verzending kregen 
we vanuit de VS een foto opgestuurd met 
alle dieren samen in een rode emmer.  Het 
wachten was begonnen. De import naar 
Nederland verliep allerminst van een leien 
dakje. Na een paar obstakels gepasseerd 
te hebben en flink wat slapeloze nachten, 
is het gelukt en zijn ze door een kennis uit 
de VS in maart 2009 meegebracht naar 
Hamm, waar wij ze met veel plezier opge-
haald hebben (dank aan degenen die ons 
hielpen!). Tot de avond voor Hamm bleef 
het echter onzeker of het ook allemaal 

daadwerkelijk zou lukken, in verband met 
de timing van de diverse vluchten!

Oorspronkelijk zouden we 3.3 krij-
gen; 1.2 adulte onverwante dieren die bij 
verschillende kwekers vandaan kwamen 
en 2.1 juvenielen uit één nestje. Deze juve-
niele slangen waren wel weer onverwant 
aan de adulte.

Rob nam de 1.1 adulte onder zijn hoede, 
een mannetje NK 2006 het vrouwtje NK 
2005 en ik kreeg een adult NK vrouwtje 
uit 2006 en een juveniel mannetje uit 

De rode emmer
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2008. De andere twee diertjes NK 2008 
zijn in bezit van vrienden.

Al met al hebben we zo met elkaar een 
goede basis om een serieuze kweekgroep 
op te zetten!

Huisvesting
Nieuwe dieren kregen hier standaard 
een quarantaineperiode van zo’n drie à 
vier maanden, wat voor mij inhield een 
curverbak in een andere kamer dan waar 
mijn collectie stond, met eigen “gereed-
schap” en een medisch onderzoek mocht 
hier aanleiding toe zijn. Beide dieren 
werden apart gehuisvest, sowieso voor 
een beter overzicht, maar ook gezien het 
lengteverschil, daar deze dieren van nature 
ook reptieleneters zijn. De curverbakken 
waren vrij summier ingericht; lignocel 
als bodembedekking, een stuk schors als 
schuilplaats en een altijd gevuld waterbak-
je. De boel werd verwarmd door middel 
van een warmtekabel aangesloten op een 
thermostaat die afgesteld stond op 32ºC, 
wat resulteerde in een mooi gradiënt van 
20-32ºC. 

Het vrouwtje nam gretig de dode muis 

tot zich bij de eerste voerpoging en heeft 
nooit een voerbeurt overgeslagen. Het 
mannetje zat tegen een vervelling aan en 
ik besloot met zijn eerste voerbeurt te 
wachten, maar na deze vervelling ac-
cepteerde het mannetje helaas geen dode 
of levende pinkies. Daar ratelslangen er 
bekend om staan dat ze grotere prooien op 
kunnen dan je op eerste oog zou verwach-
ten, heb ik ook dode fuzzen geprobeerd, 
maar ook deze liet hij liggen. Uiteindelijk 
is na diverse pogingen via een bevriende 
slangenhouder, die zijn eigen voedseldieren 
kweekt, een levende fuzz geregeld. Deze 
werd meteen gegrepen en vastgehouden 
totdat deze dood was en werd gelukkig 
ook opgegeten. Inmiddels eet het man-
netje dode fuzzen zonder problemen. Dit 
is bereikt door geleidelijk over te stappen 
van levende naar goed opgewarmde dode 
fuzzen, door die op een speelse manier 
aan te bieden tot er werd gebeten gevolgd 
door wegleggen, tot alleen wegleggen en 
niet meer opwarmen. De dieren van Rob 
hadden geen “problemen” met het aange-
boden voer.

Na de quarantaineperiode heb ik beide 
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dieren in mijn collectie opgenomen, de 
vrouw kreeg een terrarium met zand en 
een paar stenen omdat het toch voorname-
lijk rotsbewoners zijn. Het kleine mannetje 
hield ik nog even in een curverbak, gezien 
zijn grootte en met dezelfde setup als 
voorheen.

Kweekpoging 2009-2010
Omdat Rob het adulte koppel en het 
grootste vrouwtje in bezit had leek het ons 
het best hiermee te beginnen. Paringen van 
ratelslangen vinden meestal in het voor- en 
najaar plaats, dus september 2009 werden 
beide dieren samen gezet. Op wat kop-
schudden na werden er geen activiteiten 
waargenomen. Eind november zijn alle 
volwassen dieren in winterslaap gegaan. 
Het kleine mannetje (NK08) heb ik expres 
niet in winterslaap gedaan, om toch door 
te kunnen blijven voeren en daarmee het 
groeiproces wat te versnellen. Na de win-
terslaap werden de twee volwassen dieren 
van Rob weer samen gezet, maar helaas, 
weer geen overduidelijke paarpoging. Met 
het idee dat het misschien aan de vrouw 
zou kunnen liggen besloten we om de 

“man” van Rob bij mij onder te brengen, 
in combinatie met mijn kleine mannetje 
dat inmiddels al aardig was gegroeid. Dit 
zou voor extra stimulans kunnen zorgen 
om alsnog paringsactiviteiten te kunnen 
bewerkstellingen. Dat was halverwege 
maart 2010.

Toen de drie dieren allemaal samen 
zaten viel me op dat mijn kleine mannetje 
erg actief was bij mijn vrouwtje, maar er 
verder geen aanzet was bij het diertje van 
Rob. Hoewel we alle dieren visueel hadden 
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gecheckt op de sekse begon ik toch te twij-
felen of het grote mannetje niet misschien 
een vrouwtje kon zijn. De enige manier om 
hier zeker van te zijn was om te sonderen, 
dus voor de zekerheid samen met mijn 
vriendin alle drie de slangen getubed en 
gesondeerd. Bij mijn vrouwelijke slang 
kwamen we net twee à drie subcaudalen 
diep en bij mijn kleine mannetje tien à 
twaalf subcaudalen. Maar bij de man van 
Rob kwamen we, helaas, ook maar twee à 
drie subcaudalen diep, wat dus betekende 
dat deze volwassen man een vrouwtje was. 

Alle drie de dieren toonden zich erg 
verdraagzaam tegenover elkaar dus heb 
ik ze ook zo gelaten. Behalve met voeren, 
dan haalde ik ze tijdelijk uit elkaar. Helaas 
heb ik geen paringen kunnen waarnemen 
en de courtships die af en toe wel plaats 
vonden waren altijd maar van korte duur. 
Om onze kansen op eventuele nakweek 
toch nog groter te maken heb ik in april 
ook nog het grote vrouwtje van Rob 
hierheen gehaald, een beetje laat, maar 
wie weet. Deze heb ik wel apart gehouden 
van de andere vrouwtjes, vier dieren in een 

terrarium van 80x60cm is wel erg veel. 
Eenmaal samen met het mannetje was er 
wel de nodige stimulans te zien, maar ook 
nu heb ik ze niet vast zien liggen. Al met al 
was niks zeker.

Halverwege mei vond ik dat mijn 
vrouwtje er iets voller uit begon te zien, 
maar ook weer niet zo uitgesproken dat ik 
zeker van mijn zaak was. Voor de zeker-
heid, en aangezien dat ook makkelijker 
werkt, heb ik alle dieren eind mei geschei-
den en apart gehuisvest.

Midden juni zag ze er nog steeds 
hetzelfde uit, een volle indruk, maar nu 
was de scheiding tussen de cloaca en 
staartbasis duidelijk zichtbaar. Dit gaf ons 
goede hoop, maar ik was nog steeds niet 
overtuigd. Ik kweek al een aantal jaren 
met diverse ratelslangen en ik zag hier niet 
het “gebruikelijke” zwangere lichaam en 
ook het gedrag klopte niet helemaal. Bij de 
overige twee vrouwen heb ik geen bijzon-
derheden opgemerkt. 

Begin juli merkte ik op dat mijn vrouw-
tje geregeld gedurende lange tijd buiten de 
schuilplaats lag. Dit kan aan het warme 

Druppels drinken 
van de cage mate
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weer hebben gelegen, maar de overige 
dieren vertoonden dit gedrag niet. Helaas 
is het hierbij gebleven en werden we niet 
verrast met baby’s. Op naar 2011, met 
hopelijk meer geluk.

Kweek 2010-2011
Met de herfst in aantocht en natuurlijk 

met de hoop op paringen werden alle die-
ren weer samen in een terrarium geplaatst. 
Meteen was er een verhoogde activiteit, 
vooral bij het mannetje dat schokkend 
over de vrouwen begon te kuipen, “kop-
jes” te geven en halfslachtige staartom-
klemmingen deed, maar na een paar dagen 
verdween dat gedrag weer. Na het voeren, 
dat afzonderlijk gebeurde, vond er wel 
een opleving plaats, maar dat ebde ook 
weer vrij snel weg. Al met al heb ik de hele 
periode geen paringen gezien.

Ik was gewend om buiten de parings-
tijd al mijn dieren apart te huisvesten, 
maar, kijkend naar hoe onze Amerikaanse 
vrienden het deden, hield ik deze dieren 
nu gedurende de hele periode tot voorjaar 
2011 samen. De afbouw van temperatuur 
en licht begon eind oktober en medio no-

vember lag alles donker en koud. Hoewel 
de temperatuur soms fluctueerde was de 
gemiddelde temperatuur tijdens de win-
terslaap 8ºC. Eind januari begon ik weer 
met opwarmen en medio februari lag alles 
warm en klaar om gevoerd te worden.

Na de eerste voerbeurt, die zonder 
problemen verliep, werden alle dieren even 
apart gehuisvest om te zien of de eerste 
ontlasting goed was. Vervolgens werd weer 
alles samen gezet. De man heb ik de eerste 
periode extra gevoerd omdat mannetjes, 
als de paringen daadwerkelijk beginnen, 
soms het voer vergeten. Maar op wat kop-
stootjes en schokjes na heb ik niks gezien.

Begin april dacht ik te zien dat het 
kleinste vrouwtje (NK06) dikker en voller 
toonde en een paar weken later wist ik het 
wel bijna zeker – hier zit meer in dan al-
leen wat muizen. Halverwege april merkte 
ik ook een korte gedragsverandering bij 
een van de andere vrouwen. Normaal 
bewegen ze vrij actief en maken ze gebruik 
van de temperatuur gradiënt maar nu 
bleef ze vooral aan de koele kant van de 
bak hangen. Het feit dat ze ook lichtelijk 
“opgeblazen” leek, subtiele verdikking 

Omklemming
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halverwege het lichaam, in combinatie 
met een “glowing look” (veelal bekend 
bij Python regius), deed mij denken aan 
een ovulatie. Of dit inderdaad zo was zou 
zich nog moeten uitwijzen. Na ovulatie 
vindt normaal de bevruchting plaats, 
waarna een dier daadwerkelijk zwanger is. 
De duur van een zwangerschap verschilt 
enigszins per ratelslangensoort, gemiddeld 
genomen vier tot vijf maanden. Dus de 
vooruitzichten waren goed en het wachten 
was begonnen. Een opmerkelijk feit is wel 
dat al de dieren pas eind mei voor het eerst 
vervelden na de winterslaap.

Geboorte en opfok 
Op 8 augustus 2011 om 17:30 uur 
constateerde ik dat het kleinste vrouwtje 
daadwerkelijk bezig was met bevallen. 
Liggend aan de koele kant met haar staart 
naar binnen gekruld, zag ik het hoe de 
eerste embryonale zak naar buiten geperst 
werd. Met Rob aan de telefoon en de 
groter en groter wordende zak zag ik er 
een lichaampje in. Opeens plopte het kopje 
door de zak en zag ik de eerste tongflik. 
Mijn vreugdekreten over deze geslaagde 
kweek waren waarschijnlijk op straat te 
horen. Daarna heb ik nog twee diertjes 
geboren zien worden, maar helaas heb ik 
niet het hele proces kunnen volgen, omdat 
de lampen om 20:00 uur uit gingen. De 
totale score liet dus nog een (slapeloos) 
nachtje op zich wachten. De volgende 
ochtend lag het vrouwtje lekker opgerold 
op te warmen, met vijf flinke diertjes in de 
bak, die de omgeving aan het verkennen 
waren.

Deze 20 tot 22 cm lange jonge dieren 
worden grijs-crèmeachtig geboren, maar 
met elke vervelling kleuren ze steeds meer 
naar het witte toe. 

De verdere opfok van deze diertjes 
leverde nog wel de nodige hoofdbrekens 
op. Elk diertje werd apart gehuisvest in 
een curverbakje met de nodige ventilatie. 
Als bodembedekking lignocel, een stuk 
schors als schuilplaats en een dopje water 
tot hun beschikking. Met de bakjes half op 
een warmtemat werd een mooie warmte-

gradiënt van 22-30ºC gevormd. Het eerste 
diertje vervelde op 19 augustus waarna de 
rest binnen twee dagen volgde. De eerste 
voederpoging werd gedaan met dode ba-
bymuisjes en er was een initiële interesse, 
maar deze verdween heel snel. De tweede 
voerpoging was met levende pinkies, maar 
helaas werd hier ook niet naar omgeke-
ken. Ook nadat de trukendoos open ging 
bleven vier van de vijf diertjes weigeren. 
Het ene diertje dat wel at, pakte medio 
september opeens levende pinkies, maar de 
overige dieren bleven weigeren en moesten 
uiteindelijk gedwangvoederd worden. 

Medio december zijn de jonkies voor de 
tweede keer verveld. Een van de vervelde 
diertjes heb ik een dag na vervelling een 
goed opgewarmde pinkie gegeven, waar 
na wat aandringen in gebeten werd, maar 
dat niet meteen werd gegeten. Aangezien 
het avond was heb ik het zo gelaten, maar 
ik constateerde de volgende dag dat het 
pinkie alsnog opgegeten was.

Hoewel we alle diertjes hebben achter-
gehouden, dit in verband met het ver-
groten van het aantal van deze bijzonder 
mooie dieren, viel de seksratio niet erg 
gunstig uit. Alle dieren hadden een sub-
caudale telling tussen de 19-21 range wat 
inhield dat het allemaal vrouwen zouden 
zijn. Onze hoop was eigenlijk dat er meer 
mannen dan vrouwen in zouden zitten, 
maar klagen doen we niet.

Kweek 2011-2012
De winter was streng en lang, en dat was 
ook te merken aan veel van mijn dieren. 
Hoe dan ook, hetzelfde principe als dat 
van 2010-2011 werd aangehouden en op 
5 maart zag ik een staartenomklemming 
maar geen paring (wat me tot op heden 
ook nog niet gelukt is). Ook nu werd na 
een korte separatie van de man een ople-
ving gezien in het gedrag.

In juni zag ik dat twee dieren wat dikker 
werden maar ik twijfelde over de “kleine” 
vrouw welke vorig jaar jongen had gege-
ven. Op 27 juli, de avond waarop ik met 
vakantie ging, zag ik iets voor 5 uur dat er 
over de grootste vrouw een baby kroop en 
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dat er een tweede op komst was. Meteen 
heb ik weer iedereen geïnformeerd, even 
mijn camera gepakt, maar jammer genoeg 
heb ik door de vakantievoorbereidingen 
niet het hele proces kunnen volgen. 

Het andere vrouwtje heeft niks meer 
gedaan, maar wie weet is zij in 2013 “aan 
de beurt”. Totale score zes mooie, flinke 
dieren in de ratio drie mannen en drie 
vrouwen.

Gezien de ervaring van vorig jaar zijn 
we na de eerste voerpoging met dode 
fuzzies meteen overgegaan op levende, en 
met goed gevolg: de meeste jongen gingen 
zonder problemen zelfstandig eten.

Al met al weer een succes. Het is ook 
een aantal andere Europese collega’s ge-
lukt om met dieren van dezelfde lokaliteit 
te kweken en we zullen dieren uitwisselen 
om onverwante lijnen te behouden. Er zul-
len vermoedelijk steeds meer van deze die-
ren aangeboden worden in de toekomst.

Bijzondere dank aan degenen die ons de 
kans gaven deze dieren in bezit te krijgen 
evenals Harold v/d Ploeg en Pascal Kamp 
voor de goede zorgen!

Summary

A red bucket with white rattlesnakes, 
Crotalus mitchellii pyrrhus (Cope, 1866)

This article is based on Crotalus mitchellii 
pyrrhus, which is an extremely colour variable 
rattlesnake.  Here the focus is on the white 
coloured speckled rattlesnake, found at one 
specific (withheld) location. Some general 
species information is given and the author 
describes the acquirement of the animals as 
well as personal husbandry conditions, feeding 
and breeding experiences.
This locality type animal comes from an ex-
tremely hot and almost inaccessible mountain 
range. Like many isolated reptile populations 
they appear to be dwarfed and reach a maxi-
mum length of ± 80cm for a big adult female. 
The author managed to breed successfully 
in 2011 and 2012, each time with a different 
female. From the juveniles half would start 
feeding without problem after their first shed, 
whereas the rest needed to be force-fed for a 
period of time. 
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Phrynohyas venulosa (Laurenti, 1768)

Hierbij weer een bijdrage over een 
grote boomkikker van Peninsula 
Osa, Costa Rica. Het heeft enige tijd 
geduurd voordat we deze kikker hebben 
gespot. We hoorden hem wel vaak roepen 
vanuit het bos aan de overkant van de weg 
maar konden hem niet vinden. Na een dag van 
veel regen in augustus kwamen ze echter massaal 
uit de bomen naar beneden om te gaan paren in een 
grote waterpartij bij onze buurman.

J. & I. Tuns 
jamanasin@gmail.com
www.jamanasin.nl
Foto’s van de auteurs, 
tenzij anders vermeld
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Beschrijving
De volwassen mannetjes zijn 70 tot 
101 mm groot en de vrouwtjes met 93 tot 
114 mm aanmerkelijk groter. De huid is 
dik met veel klieren en zacht tot gegranu-
leerd bij volwassen dieren, maar extreem 
gegranuleerd bij de jonge dieren. De kop is 
breder dan lang met gemiddeld grote ogen 
en grote gehooropeningen (½ tot ¾ van 
de diameter van het oog). De mannetjes 
hebben twee externe kwaakblazen aan de 
zijkant van de kop. De vingers zijn kort en 
robuust en de schijven aan de toppen van 
de vingers zijn groot en rond van vorm. 
De inner metatarsal tubercle  is gemiddeld 
groot en rond van vorm, terwijl de outer 
metatarsal tubercle conisch van vorm is. 
Ze hebben geen duidelijk zichtbare tarsal 
fold  en op de duim van de mannetjes zit 
een bruine nuptial pad. De rugzijde van 
deze dieren is geelbruin, bruin, roodbruin 
of vaal grijs. Op de rug zit meestal een gro-
te donkere vlek, welke in sommige gevallen 
de gehele rugzijde bedekt. Op de poten zijn 
duidelijke donkere banden zichtbaar, maar 
op de flanken hebben deze dieren over het 
algemeen geen markeringen. De buikzijde 
is vuil lichtbruin tot crèmekleurig. Als de 
mannetjes de kwaakblazen vullen met 
lucht zijn deze vaalbruin tot olijfbruin van 
kleur en anders zijn ze donkerbruin tot 
zwart. Tussen de vingers zitten gemiddeld 
grote zwemvliezen, maar tussen de tenen 
zijn dit zeer grote zwemvliezen.

Soorten met grote gelijkenis: Smilisca 
baudinii, Smilisca phaeota, Smilisca sila, 
Osteopilus septentrionalis.

Leefgebied: Droog, vochtig en nat laagland 
bos.

Dit is een grote robuuste boomkikker die 
bruin, roodbruin of vaal grijs van kleur 
kan zijn. Op de rug hebben ze vaak een 
grote donkere vlek, maar er zijn ook 
exemplaren die egaal van kleur zijn. De 
volwassen mannetjes zijn makkelijk te 
herkennen aan de twee externe kwaakbla-
zen aan de zijkant van de kop. Ze onder-
scheiden zich ook van andere boomkikkers 
door de groene botten en de egale kleur 
van de flanken.

Verklarende woordenlijst
Metatarsal tubercle: knobbel op de achter-

voet (hiel), graafknobbel.
Tarsal fold: plooi/vouw op de enkel.
Nuptial pad: een dik ruw kussentje op de 

huid, meestal op de duim, bij seksueel 
actieve mannetjes.
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Leefwijze
Phrynohyas venulosa is boombewonend 
en nachtactief in de droge tijd. Ze worden 
weinig gezien, behalve tijdens de paartijd 
in het natte seizoen. In het droge seizoen 
verbergen ze    zich in Bromelia’s, holen 
in bomen en onder/tussen de schors van 
bomen. Ze worden dan ook gevonden in 
de bladoksels van bananen en Heliconia’s. 
’s Nachts komen ze tevoorschijn en zijn 
dan te spotten op takken op zoek naar 
voedsel. Net zoals sommige Agalychnis-
soorten en leden van de Hyla tuberculosa 
groep kunnen deze dieren goed zweven 
(Cott, 1926). Tijdens een veldexperiment 
liet een exemplaar zich van een hoogte 
van 42 meter vallen en landde 27 meter in 
een horizontale lijn. Het huidgif van deze 
kikkers veroorzaakt irritatie, zwellingen en 
pijn aan de ogen. In Belize wordt deze kik-
ker de Pepper frog genoemd, omdat zijn 
huidgif zou aanzetten om te gaan niezen.

Stemgeluid
Een luid gegrom dat met korte intervallen 
wordt herhaald. De roep duurt 230 tot 
400 milliseconde en wordt 42 tot 67 keer 

per minuut herhaald. De meest dominante 
frequentie is 1,39 tot 2,5 kHz (Duellman, 
1970; Lee 1996).

Voortplanting
Phrynohyas venulosa plant zich explo-
sief voort in het natte seizoen na hevige 
regenbuien. De mannetjes roepen zittend 
of drijvend in het water om de vrouwtjes 
te lokken. De kwaakblazen zwellen dan op 
tot ballonnen aan de zijkant van de kop. 
De amplexus vindt plaats in het water 
en de eitjes worden als een film op het 
water afgezet en bedekken dan ongeveer 
1½ m². De eitjes en de gelei zijn ongeveer 
3½ mm in diameter (Zweifel, 1964). De 
larven kunnen na één dag al uit de gelei 
komen en zijn dan 3,8 tot 4,4 mm groot. 
De totale metamorfose duurt 37 tot 47 
dagen (Zweifel, 1964; Pyburn, 1967) en 
de kleine kikkertjes zijn dan 13 tot 17 mm 
groot.

Larven
De larven zijn met 41 mm gemiddeld 
groot. Het lichaam is robuust met een 
gemiddeld grote staart, hoge vinnen en een 

â Volwassen 
mannetje in tuin 

Jamanasin Lodge

ß Paartje in 
amplexus in het 

water.  Foto: 
Dick Klees

ä Roepend 
mannetje in het 

water

æ Volwassen 
mannetje op 

de weg richting 
waterpartij
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puntig tipje van de staart. Het lichaam is 
aan de bovenzijde bruin en crèmekleurig 
aan de onderzijde met bruine vlekjes. Ze 
hebben een donkerbruine lengtestreep op 
de flank en poten. Deze streep op de poten 
zit er nog direct na de metamorfose, maar 
verdwijnt na enkele dagen.

Verspreidingsgebied
Laaglanden van Midden-Amerika van 
Sinaloa in Mexico tot oostelijk Panama. In 
Costa Rica komen ze voor in de Pacifische 
laaglanden en in het noorden in de uitloop 
van de Rio San Juan (Atlantische kant). 
In Zuid-Amerika worden ze gevonden in 
Ecuador, Venezuela, Trinidad en Tobago 
tot in noordoost Brazilië. 

Eigen waarnemingen
Het heeft een hele tijd geduurd voordat wij 
deze kikker hebben gespot. We hoorden 
ze vaak roepen in het bos aan de overzijde 
van de weg, maar konden ze niet zien. Het 
eerste exemplaar dat we zagen kwam naar 
onze vijver en roepend in de beplanting 
konden we hem eindelijk spotten. We 
hebben de mannetjes ook vaak zien roepen 
vanaf beplanting en dus niet alleen in het 
water. We hebben deze soort meerdere 
malen gezien in onze eigen tuin, maar het 
ging hierbij altijd om solitaire mannetjes. 
Tijdens en na hevige regenval in augustus 
vonden we tientallen exemplaren op weg 
naar een grote waterplas bij de buurman. 
Het orkest dat de vele mannetjes geven 
is oorverdovend en over grote afstand te 
horen. We hebben ze in de droge periode 
herhaaldelijk horen roepen, maar nooit 
gezien. Aan de hand van de roep hebben 
we wel kunnen opmaken dat ze niet al te 
hoog in de bomen zaten.

Terrarium
Gezien de leefwijze en stemvolume tijdens 
de paartijd is dit volgens ons geen geschikt 
terrariumdier en daarom raden wij het af 
om deze dieren in gevangenschap te gaan 
houden.

Summary

Phrynohyas venulosa (Laurenti, 1768)

A large, rather robust tan, reddish brown, or pale 
gray tree frog usually marked with a large dark 
dorsal blotch covering most of the back. Adult 
males 70 to 101 mm in standard length, adult fe-
males 93 to 114 mm. They are nocturnal arboreal 
frogs and most commonly encountered around 
temporary ponds during the breeding season (the 
rainy season). Amplexus takes place in the water 
and the eggs are laid as a surface film covering 
about 1,5 m². In Belize they call this frog the Pep-
per frog because its skin-secretion is thought to 
stimulate sneezing.
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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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