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Martin Edelman & Ronald Frank 
Herpetologische natuurreis Peloponnesos, 21 t/m 30 september 2012  
De auteurs gebruikten tijdens hun reis door de Peloponnesos twee uitvalsbases: 
Kardamyli in het zuiden, van waaruit gemakkelijk het gehele schiereiland Mani 
doorzocht kon worden en de omgeving van Pilos bereikbaar was, en Nafplion 
in het noordoosten van de Peloponnesos, van waaruit het oostelijk schiereiland 
en een tweetal stuwmeren bestreken kon worden. Naast reptielen en amfibieën 
ging de aandacht ook uit naar spinnen en schorpioenen en natuur in het alge-
meen. 180

Henk Wallays 
Neurergus crocatus: Observaties en kweekverslag  
Aangezien het aantal in gevangenschap gehouden Neurergus crocatus sinds 
1998 een sterke daling vertoonde is er een Europees centraal stamboek opge-
richt. N. crocatus vertoont in tegenstelling tot N. s. strauchii enkele kenmerken 
die we eerder gewend zijn bij een poeltype salamander: het grotere aantal eitjes, 
gedeeltelijke afzetting op planten en de minder gestroomlijnde vorm van de 
larven (in vergelijking met N. s. strauchii). Juveniele nakweekdieren werden na 
vier jaar geslachtsrijp. Een eerste (en voorlopig enige) geslaagde kweek lukte 
op de leeftijd van vijf jaar. De larven-opkweek leverde geen noemenswaardige 
problemen op. 203

Evert Henningheim 
Gezondheidsscreening en uitzetten in het wild van de Jamaicaanse 
leguaan  
Ooit was de Jamaicaanse leguaan Cyclura collei, die uitlsuitend voorkomt op 
Jamaica, wijd verspreid over geheel Jamaica. In de negentiende eeuw deci-
meerde de populatie op drastische wijze door de op het eiland geïntroduceerde 
mangoest en toenemende cultivering van land. Rond 1948 werd zelfs aangeno-
men dat de Jamaicaanse leguaan in het wild was uitgestorven. Veel later bleek 
echter dat er in Hellshire Hills een populatie van minder dan 100 dieren leefde. 
Door constructieve conservatie wordt er voor gezorgd dat dit bijzondere dier 
het in het wild steeds beter doet. 208

Jaco Bruekers 
Over een rode Hardoen (Laudakia stellio daani)  
In de plaats Fethiye in Turkije zag de auteur een Hardoen die zich in de och-
tendzon koesterde. Hij kon zijn ogen niet geloven, want het was een volledig 
rood exemplaar! De oplossing van het raadsel bleek ontnuchterend. 217
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Herpetologische natuurreis

Peloponnesos
van 21 t/m 30 september 2012

Organisatoren: Marcel Haak en Martin Edelman
Deelnemers: Martin Edelman, Marcel Haak, Ronald Frank, 
Ruud Wolterman, Jur ter Borg en Anton Roeloffzen

Martin Edelman & Ronald Frank
Email: martin.edelman@live.nl
Foto’s M. Edelman,  tenzij anders vermeld
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Tijdens de reis hadden we twee uitvalsba

ses. De eerste was Kardamyli in zuidelijk 

Peloponnesos. Vanuit deze plaats kon 

gemakkelijk het gehele schiereiland Mani 

doorzocht worden en was de omgeving 

van Pilos bereikbaar. De tweede uitvals

basis was Nafplion in het noordoosten van 

de Peloponnesos. Vanuit hier konden we 

het oostelijk schiereiland en een tweetal 

stuwmeren bestrijken. Naast reptielen en 

amfibieën ging onze aandacht ook uit naar 

spinnen en schorpioenen en natuur in het 

algemeen.

lacerta71-5binnen.indd   181 03-11-13   19:32



n PeloPonnesos

182 Lacerta  Nummer 5 Jaargang 71

21 september
We vertrokken met het vliegtuig naar 
de Peloponnesos. Tijdens de trip naar 
ons eerste hotel zijn we in de buurt van 
Tripoli met onze eerste zoektocht begon-
nen. Diverse duizendpoten (Scolopendra 
cingulata) zijn onder stenen aangetroffen. 
Onder een viaduct is een dode Katslang 
(Telescopus fallax) gevonden. Voorts is een 

aantal vluchtende hagedissen gevonden die 
niet konden worden gedetermineerd. Bij 
een volgende tussenstop nabij een rivier-
tje is een Balkanmeerkikker (Pelophylax 
kurtmuelleri) gevonden.

In de schemering, inmiddels bij ons eer-
ste hotel, waren Europese tjitjaks (Hemi
dactylus turcicus) actief.

Balkanmeerkik
ker (Pelophylax 

kurtmuelleri), 
Zacharomeer

ß Pelopon
nesoshagedis 

(Podarcis pelo pon
nesiacus) man, 

Kotronas

Europese tjitjak 
(Hemodactylus 

turcicus), 
Kardamyli
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22 september
Via Areopoli reden we naar het oostelijk 
deel van de Mani. Tijdens de rit stopten we 
bij een vuilnisbelt. Hier zijn onder andere 
een Oostelijke hagedisslang (Malpolon 
insignitus), een Balkantoornslang (Hierop
his gemonensis), Europese tjitjak, Griekse 
berghagedis (Hellenolacerta graeca) en 
een jonge Reuzensmaragdhagedis (Lacerta 

trilineata) gevonden, evenals de allereerste 
schorpioen (Mesobuthus gibbosus).

De volgende stop was in Kotronas. Hier 
vonden we een bijna twee meter lange 
vervelling van een Oostelijke hagedisslang. 
Verder waren hier volop de Griekse berg-
hagedis en de Peloponnesoshagedis (Po
darcis peloponnesiaca) aanwezig. Er zijn 

Oostelijke 
hagedisslang 
(Malpolon insig
nitus) juveniel, 
Stymphalian lake

Balkantoornslang 
(Hierophis gemo
nensis) juveniel, 
tussen Areopoli en
Kotronas
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Griekse bergha
gedis (Helleno
lacerta graeca), 

Kotronas

ook enkele exemplaren van de Egeïsche 
naaktvingergekko (Mediodactylus kotschyi 
bibroni) gevonden.

De volgende stop was een strand en 
strandvlakte in de omgeving van Skoutari. 
In deze omgeving vonden we onder andere 
de Balkanbeekschildpad (Mauremys rivu

lata), Reuzensmaragdhagedis en Slangoog- 
of Johannisskink (Ablepharus kitaibelii). 
Vervolgens zijn we doorgereden naar het 
strand in de omgeving van Trinisa. Een 
dode Balkantoornslang lag op de weg. Bij 
een ruïne troffen we een Peloponnesosha-
zelworm (Anguis cephalonicus) aan. 

23 september
Deze dag vertrokken we vanuit het hotel in 
westelijke richting. In de heuvels maakten 
we bij een olijfboomgaard een tussenstop. 
Hier vonden we de Peloponnesoshagedis. 
Net voorbij Kalamata in de omgeving van 
Messini troffen we de Taurische hagedis 
(Podarcis tauricus). Hierna reden we naar 
de de baai van Pilos. Op een slecht be-
gaanbaar paadje vonden we langs het wa-
ter zowel de Balkanbeekschildpad als de 
Europese moerasschildpad (Emys orbicu
laris). De Afrikaanse kameleon (Chamae
leo africanus), die bij Pilos voorkomt, is, 
ondanks intensief zoeken, niet gevonden. 
Op de terugweg stopten we bij een plaats 
waar een in kleur afwijkende smaragdha-
gedis zou voorkomen (Peek, 2009), maar 
we konden hem helaas niet vinden. 

24 september
Als eerste bezochten we de olijfboomgaar-
den nabij Leftkro. Net als de voorgaande 
dagen waren er niet veel dieren onder 
stenen te vinden. Uiteindelijk vonden we 

Peloponnesos
hagedis (Podarcis 
peloponnesiacus) 
vrouw, Kotronas
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Reuzensma
ragdhagedis 
(Lacerta trilineata) 
juveniel, tussen 
Areopoli en Kot
ronas.

een jonge Zandadder (Vipera ammody
tes) evenals een klokschildpad (Testudo 
marginata, ondersoort weissingeri). Onder 
een steen vonden we een Scolopendra 
cingulata met een buitgemaakte en vrijwel 
opgegeten Gevlekte slangskink (Ophio
morus punctatissimus). 

De tocht werd voortgezet richting 
bergen (Tagetos). Onze eerste stop was 
een beekbedding in Kariovouni. Tijdens 
een vroegere reis had Martin Edelman hier 
de Peloponnesoskielhagedis (Algyroides 
moreotiocus) en een schorpioen (Iurus 
dufoureius) gevonden. Dit keer troffen we 

Peloponnesosha
zelworm (Anguis 
cephalonicus), 
Trinisa
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à
Egeïsche naakt

vingergekko 
(Mediodactylus 

kotschyi bibroni), 
Kotronas

àä Balkanbeek
schildpad (Mau
remys rivulata), 

Baai van Pilos

àæ Europese 
moerasschildpad 

(Emys orbicularis), 
Zacharomeer.

â Zandadder 
(Vipera ammody

tes), Leftkro
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n PeloPonnesos

beide dieren niet aan. Wel zijn veel Griekse 
berghagedissen waargenomen.

De volgende stop was het oude klooster 
van Exochori. Op weg daarheen von-

den we een doodgereden 
Oostelijke hagedisslang. 
Hoewel de omgeving 
van het klooster aan-
trekkelijk leek voor rep-

tielen vonden we slechts 
enkele hagedissen. Wel vonden 

we ettelijke exemplaren van een 
andere schorpioenensoort (van 

het Euscorpius carpathi
cus complex). Op de te-

rugweg stopten we bij 
een smal strand. Hier 
vonden we verschil-
lende leuke vlinders 

en een mannelijke exemplaar Peloponne-
soshagedis. Het aanvankelijke idee dat we 
hier ook de katslang op muurtjes kon-
den treffen is niet bevestigd tijdens onze 
inspectie diezelfde avond. Alleen enkele 
Europese tjitjaks lieten zich zien.  

25 september
We gingen deze dag voor het ontbijt weg 
om vanwege de voorspelde hitte zo vroeg 
mogelijk een goede vindplaats tussen Areo-
poli en Kotronas af te zoeken. De locatie 
oogde zeer hoopgevend. Vrij snel werd de 
Griekse vuurspin (Eresus walckenaerius) 
en een bijna geheel donkere zwarte wedu-
we (Latrodectus tredecimguttatus) onder 
stenen gevonden. Het vinden van herpeto-
fauna wilde echter niet vlotten. Twee van 
onze reisgenoten zagen een niet te deter-

188 Lacerta  Nummer 5 Jaargang 71
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mineren slang wegvluchten. Uiteindelijk 
troffen we een juveniele Balkantoornslang 
onder een grote rode steen evenals een 
Klokschildpad (Testudo marginata) en 
nog een juveniele Balkantoornslang onder 
een stuk metaal langs de kant van de weg. 
Ook een Iurus dufoureius (de grootste 
schorpioen van Europa) is gevonden. Na 
het late ontbijt vervolgden we de trip en 
troffen bij een stortplaats, vanwege de 
hitte en droogte niet verwacht, opnieuw 
twee exemplaren Iurus dufoureius aan. 
Volgens literatuurgegevens en eerdere 
waarnemingen elders heeft deze soort 
voorkeur voor een vochtiger en minder 
warme omgeving. Aansluitend besloten we 
door te rijden naar Kotronas en Skoutari. 
Waarschijnlijk door de hitte vonden we 
alleen nog Peloponnesoshagedissen en 

Griekse berghagedissen.

26 september
Op 26 september gingen we op weg naar 
het tweede hotel. We reden langs Pilos om 
een laatste poging te ondernemen de Afri-
kaanse kameleon te vinden. We zochten  
nog geruime tijd, maar slaagden er niet in 
het dier te vinden.

Het Zacharomeer was de volgende 
bestemming. In de kanaaltjes rondom dit 
meer komt de Griekse poelkikker of Epi-
ruskikker (Pelophylax epeiroticus) voor, 
naast de Balkan meerkikker. We hadden 
alleen de pech dat de sloten net gebag-
gerd waren, waardoor het lastig was om 
kikkers te zien. We hebben verschillende 
kikkers weg zien springen en er nog enkele 
op drijvende waterplanten waargenomen. 

Johannisskink 
(Ablepharus kitai
belii), Stympha
lian lake
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Taurische muur
hagedis (Podarcis 

tauricus), Messini.

àä Klokschild
pad (Testudo 

marginata margi
nata), Stympha

lian lake

Iurus dufoureius, 
tussen Areopoli 

en Kotronas

Schorpioen uit 
het Euscorpius 

carpathicuscom
plex, Exochori

Mogelijk ging het in enkele gevallen om 
de Epiruskikker. De onderscheidende 
kenmerken konden echter niet goed 
waargenomen worden. Grappig was dat 
de plaatselijk voorkomende twee soorten 
waterschildpadden met brood gevoerd 
konden worden. In het water zwom ook 
een Dobbelsteenslang (Natrix tesselata) 
en onder een steen vonden we een Groene 
pad (Pseudepidalea viridis) in warm en 
droog zand.

Onze volgende tussenstop betrof de 

twee rivieren Alphios en Erimanthos, nabij 
Tripiti. Hier komt een drietal aan het bin-
nenland gebonden zandloopkevers voor, 
waaronder Calomera fisheri. Een van de 
leden van onze groep vond twee Dobbel-
steenslangen.

27 september
Vanwege de hitte zijn we deze dag de 
bergen ingetrokken. Eerst bezochten we 
het Stymphalische meer. Tijdens de tocht 
stak een Klokschildpad de weg over. Bij 

àæ Dwerg
klokschildpad 

(Testudo margi
nata weisingeri), 

Leftkro

lacerta71-5binnen.indd   190 03-11-13   19:32



PeloPonnesos n

Jaargang 71 Nummer 5 Lacerta 191   

lacerta71-5binnen.indd   191 03-11-13   19:32



n PeloPonnesos

192 Lacerta  Nummer 5 Jaargang 71

lacerta71-5binnen.indd   192 03-11-13   19:32



PeloPonnesos n

Jaargang 71 Nummer 5 Lacerta 193   

lacerta71-5binnen.indd   193 03-11-13   19:32



n PeloPonnesos

194 Lacerta  Nummer 5 Jaargang 71

â Bidsprinkhaan 
(Mantis religiosa), 

Leftkro

à Gevlekte 
slangskink 

(Ophiomorus 
punctatissimus), 

Stymphalian lake

het meer vonden we onder stenen een 
Gevlekte slangskink en een Luipaard-
slang (Zamenis situla).  Even later is nog 
een Dobbelsteenslang gevonden evenals 
Taurische hagedissen en jonge Reuzensma-
ragdhagedissen. Op weg naar het Pheneos-
bassin zijn we op zoek geweest naar de 

Gladde slang (Coronella austriaca) die we 
echter niet hebben gevonden. We troffen 
uitsluitend Peloponnesoshagedissen aan.

De volgende halte was de uitvloeivlakte 
(vgl. delta) van de rivier Olvios in het Phe-
neosbassin. Hier zagen we al vrij snel de 
Egeïsche muurhagedis (Podarcis erhardii). 
Op basis van de gemaakte foto’s ontstond 
hier later  discussie over. De hagedis was 
opvallend groen van kleur en leek daarom 
sterk op een Taurische hagedis. Later 
bevestigde Jeroen Speijbroeck (pers. 
med.) dat het toch Podarcis erhardii be-
trof. Verder vonden we onder andere een 
dode Oostelijke hagedisslang en Griekse 
berghagedis. Op de terugweg stopten we 
bij een drinkwaterbassin waarin vrij veel 
Balkanmeerkikkers aanwezig waren.

28 september
Voor het waarnemen van reptielen waren 
de weersvooruitzichten (stijgende tempe-
ratuur) voor de resterende dagen van onze 
reis niet gunstig. Ondanks de hitte zijn we 
in het laagland op zoek gegaan naar de 
Parelskink (Chalcides ocellatus). Daarvoor 
reden we eerst naar  de omgeving van 
Saronikos Kolpos. Op zich was het een 
prachtige omgeving, maar bij het verlaten 
van de auto bleek de temperatuur te hoog 

ß Luipaardslang 
(Zamenis situla), 

Stymphalian lake 
Foto M. Haak
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te zijn. Zowel in de open lucht als onder 
stenen vonden we niets. Voordat we verder 
gingen troffen we in de schaduw van een 
brug twee Egeïsche naaktvingergekko’s. 
Tijdens een tussenstop nabij een strandje 
vonden we een deel van het skelet van een 
Dikkopschildpad of Onechte karetschild-
pad (Caretta caretta). De terugweg ging 
over de zuidzijde van het ter plaatse aan-
wezige schiereiland. We maakten een paar 
tussenstops langs de kust, maar dat leverde 
niets op. Vanuit de auto is nog wel een 
Klokschildpad waargenomen. Bij Nafplion 
bezochten we het ter plaatse aanwezige 
laaggelegen fort. Afgesproken werd om 
dit fort ’s avonds voor het eten alsnog te 
bezoeken om te kijken of we de Katslang 
konden vinden. Helaas vonden we die niet 
maar wel enkele Europese tjitjaks.

29 september
We bezochten opnieuw de Pheneos-regio. 
Tijdens de rit stopten we opnieuw bij 
het Stymphalische meer, waarbij we een 
Johannisskink vingen. We gingen verder 
en stopten tijdens de rit vanwege een 
overstekende slang. Twee van ons renden 
de bus uit en slaagden er, na een meter of 
twintig teruggerend te zijn, in een onge-
veer één jaar oude Oostelijke hagedisslang 
te vangen.

Het meer boven het Pheneosbassin was 

onze volgende bestemming. We vingen 
een fraai mannetje Peloponnesoshagedis. 
Onder aan de stuwdam nabij het meer za-
gen we enkele waterplassen en een beekje. 
Hier konden we nieuwe soorten aan onze 
waarnemingslijst toevoegen. De Springkik-
ker (Rana dalmatina) en de Muurhagedis 
(Podarcis muralis) zagen we nabij de bus. 
Onder een oud kleed vonden we een juve-
niele Griekse hazelworm (Anguis graecus). 
Voor ons bijzonder was de vangst van een 
volwassen Vuursalamander (Salamandra 
salamandra) onder een relatief klein stuk 

Calomera fischeri 
fischeri, Tripiti

Latrodectus 
tredecimguttatus, 
tussen Areopoli 
en Kotronas
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hout. Aansluitend vonden we onder een 
steen een Groene pad en een Oostelijke 
hagedisslang, en later nog een nest jonge 
Dobbelsteenslangen. Met een voldaan 
gevoel keerden we terug.

30 september
Voor onze terugreis gingen we op weg 
naar Athene. Onze eerste stop was bij het 
begin van het kanaal van Korinthe. Het 
was al erg warm. Onder stenen en afval 
vonden we niets interessants. We reden 
verder langs het kanaal van Korinthe via 
een secundaire weg. Langs deze route 
troffen we, in de buurt van Nea Peramos, 
een locatie met veel stenen en dennen. Al 
snel vonden we een skink, die vanonder 
een steen snel wegschoot, en die op dat 
moment nog niet optimaal te determineren 
viel. Korte tijd later slaagden we er in er 
één te vangen. Het bleek een Parelskink 
te zijn. Ondertussen troffen we ook een 
Groene pad onder een steen. Vervolgens 
vingen we nog drie Parelskinken. Na deze 
succesvolle vangsessie reden we door en 
stopten in de buurt van Athene in een 
bergachtig gebied richting Paleochori. Hier 
vonden we weer een Klokschildpad en een 
zeer platte (dode) Oostelijke hagedisslang. 
Dit was ons laatste wapenfeit van deze 
reis.

ßß en á
Groene pad (Pseu

depidalea viridis), 
Pheneosbassin

Egeïsche 
muurhagedis (Po

darcis erhardii), 
Pheneosbassin
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Dobbelsteenslang 
(Natrix tessellata), 
Pheneosbassin

Nawoord
Onze dank gaat uit naar Benny Trapp, die 
ons heel veel nuttige zoekplekken en tips 
heeft verschaft. Helaas hadden wij in de 
vakantie te maken met extreem hoge tem-
peraturen voor de tijd van het jaar en geen 
neerslag. De zomer was ook al extreem 

heet en droog verlopen. Waarschijnlijk 
waren de meeste dieren nog in zomerrust. 
Dit verklaart voor een groot deel waarom 
we zo weinig dieren onder stenen of afval 
vonden.

Peloponnesosha
gedis (Podarcis 
peloponnesiacus) 
man, Stympha
lian lake
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Parelskink (Chalcides ocellatus),  
Nea Peramos (buiten de Peloponnesos).

Griekse hazelworm (Anguis graecus), 
Pheneosbassin

Vuursalamander 
(Salamandra 
salamandra), 
Pheneosbassin
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Lijst van reptielen en amfibieën
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Score Gebieden

1  Vuursalamander Salamandra salamandra X Pheneosbassin
2 Groene pad Pseudepidalea viridis X Zacharomeer en Pheneosbassin
3 Boomkikker Hyla arborea geluid Baai van Pilos
4 Balkanmeerkikker Pelophylax kurtmuelleri X Diverse plekken waar water was

5 Griekse poelkikker Pelophylax epeiroticus X Zacharomeer
6 Springkikker Rana dalmatina X Pheneosbassin
7 Onechte karetschildpad Caretta caretta † Nabij Poros
8 Europese moerasschildpad Emys orbicularis X Baai van Pilos en Zacharomeer
9 Balkanbeekschildpad Mauremys rivulata X Skoutari, Zacharomeer en baai van Pilos
10 Klokschildpad Testudo marginata marginata X Wijde omgeving van Nafplion
11 Dwergklokschildpad Testudo marginata weisingeri X Leftkro
12 Egeïsche naaktvingergekko Mediodactylus kotschyi bibroni X Mani en omgeving Nafplion
13 Europese tjitjak Hemodactylus turcicus X Mani en omgeving Nafplion
14 Peloponnesoskielhagedis Algyroides moreoticus ? Kotronas
15 Griekse berghagedis Hellenolacerta graeca X Mani en Pheneosbassin
16 Reuzensmaragdhagedis Lacerta trilineata X Mani, Stymphalian lake
17 Taurische muurhagedis Podarcis tauricus X Messini, Pheneosbassin, Stymphalian lake
18 Egeïsche muurhagedis Podarcis erhardii X Pheneosbassin
19 Muurhagedis Podarcis muralis X Pheneosbassin
20 Peloponnesoshagedis Podarcis peloponnesiacus X Mani en wijde omgeving Nafplion
21 Johannisskink Ablepharus kitaibelii X Skoutari, Stymphalian lake
22 Parelskink Chalcides ocellatus X Nea Peramos (buiten de Peloponnesos)
23 Gevlekte slangskink Ophiomorus punctatissimus X Skoutari, Stymphalian lake
24 Peloponnesoshazelworm Anguis cephalonicus X Trinisa
25 Griekse hazelworm Anguis graecus X Pheneosbassin
26 Balkantoornslang Hierophis gemonensis X Mani
27 Slanke toornslang Platyceps najadum ? Mani 
28 Luipaardslang Zamenis situla X Stymphalian lake
29 Katslang Telescopus fallax † Tripoli
30 Dobbelsteenslang Natrix tessellata X Zacharomeer, Tripiti, Pheneosbassin
31 Oostelijke hagedisslang Malpolon insignitus X Mani en Pheneosbassin
32 Zandadder Vipera ammodytes X Leftkro

? = Mogelijk gezien, maar waarneming niet voldoende om zekerheid te hebben Muurhagedis  
(Podarcis muralis), Pheneosbassin
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Summary

Herpetological trip to the Peloponnesos, 
from September 21 until 30, 2012.

Six nature lovers made a ten day trip to the Peloponnesos, Greece. The 
trip was organized by two of the participants and special attention was 
given to the reptiles and amphibians. They stayed in two different hotels 
from where the surrounding part of the Peloponnesos was explored. 
The southern part was explored from Kardamyli, the northern part from 
Nafplion. Moreover on the return trip to the airport of Athens, some 
complementary observations were made along the eastern coast, just 
outside the Peloponnesos.
The period in question and the preceding months were very warm and 
dry, so the number of reptiles and amphibians spotted was a bit small, 
but there were still some very interesting observations. 
A table is given with the species found and the corresponding locations.

Kolibrivlinder,  
Exochori. 

Foto R. Wolterman.
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Deze grote (16-18 cm) en fraaie sala-
mander komt voor in de bergstreken 

van het grensgebied tussen Noordwest-
Iran en Noord-Irak (Kurdistan) op hoog-
tes van 500 tot 1700 meter. De zwarte 
grondkleur wordt opgefrist met grote 
ronde groengele vlekken. Deze zijn, in ver-
gelijking met de verder oranjegele vlekken 
van Neurergus strauchii, flink wat groter. 

Naarmate mijn dieren ouder werden nam 
de grootte en het aantal van deze vlekken 
verder toe, waardoor deze dieren uiteinde-
lijk een adembenemende pracht tentoon-
spreidden. Hierdoor zijn deze dieren onder 
de liefhebbers — spijtig genoeg — ook 

sterk gezocht. Spijtig genoeg, omdat het 
duidelijk geen ‘echt makkelijk’ te verzor-
gen dieren zijn. Terwijl deze soort in de pe-
riode van 1995 t/m 1998 nog sporadisch 
voorkwam bij verschillende Europese 
liefhebbers, werd in de twee erop volgende 
jaren snel aan de alarmbel getrokken: 
bij heel wat houders stierven de dieren 
plots af. Bij de dissectie van een dergelijke 
gestorven man door F. Pasmans (RUG, 
Gent) werd een sterk gedegeneerde lever 
aangetroffen. De oorzaak hiervan is nog 
steeds onduidelijk. Uiteindelijk belandden 
we per eind 1999 in een onrustwekkende 
positie waar minder dan dertig dieren in 
gevangenschap vertoefden. Hiertoe werd 

Neurergus crocatus
Observaties en kweekverslag

Henk Wallays
Henk.wallays@pandora.be

Foto’s van de auteur
Dit artikel is eerder verschenen in Terra

Titelfoto: 
Juveniele N. cro
catus, 2 jaar oud
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verkregen en opgekweekt in een halfnatte 
omgeving. Een klein terrarium (30×25×25 
cm) bevatte 5 cm water en een hoop op 
elkaar gestapelde stenen. Het water werd 
minstens maandelijks ververst. De jonge 
dieren verbleven zowel op het land als 
in het water. Na vier probleemloze jaren 
werden ze uiteindelijk geslachtsrijp.

Kweekervaringen
De eerste eiafzet  gebeurde  reeds in 1999, 
doch zoals dat wel meer voorvalt, blijkt 
het eerste legsel geen echt succes te zijn 
(zoals ook bij Hynobius retardatus en H. 
dunni): geen enkel eitje ontwikkelde zich. 
Na deze teleurstellende ervaring kwam 
hierin in het voorjaar van 2000 gelukkig 
verandering. Toen lukte in dezelfde bak 
de derde opeenvolgende nakweek van 
Neurergus strauchii strauchii en de eerste 
nakweek met N. crocatus. Juist omdat 
beide parentale groepen in dezelfde bak 
(120×40×40 cm) verbleven, laat dit een 
gemakkelijke vergelijking toe.

Bij temperaturen van 11-13°C wordt 
N. s. strauchii als eerste actief. Ongeveer 
2º ‘later’ wordt N. crocatus actief. In te-
genstelling tot N. s. strauchii maken de N. 
crocatus-wijfjes gebruik van de aanwezige 
planten: fonteinmos (Fontinalis sp.) werd 
veelvuldig gebruikt. De rest van de eitjes 
werd zoals gewoonlijk afgezet onder ste-
nen. Ook Timofeev (1997) meldt dat veel 
eitjes afgezet werden op planten, namelijk 
Ceratophylum.

Terwijl de eitjes van N. s. strauchii eer-
der donker gekleurd zijn, geven de N. cro
catus eitjes een veel blekere indruk; ze zijn 
eerder geelbruin. N. crocatus zet volgens 
de literatuur ongeveer het dubbele aantal 
eitjes af van N. s. strauchii (resp. 200 en 
100 stuks). N. s. strauchiieitjes zijn ons in-
ziens gevoeliger voor Saprolegnia-infecties 
dan die van N. crocatus, zij het dat ook bij 
deze soort, ondanks bewegend en gefilterd 
water, veel eitjes verloren gingen. Ook dit 
wordt door Timofeev (1997) vermeld.

De doorlooptijd tot exovatie vertoont 
voor beide soorten geen opmerkelijke 
verschillen, de larven daarentegen wel: N. 

Neurergus 
crocatuslarven. 

Onderste foto: 
kort voor de me

tamorphose

uiteindelijk door G. Schultschick een 
stamboek opgezet, waartoe de schrijver 
ook toetrad.

Herkomst
De volledige kweekgroep bestaat uit 
nakweek van 1995 van S. Steinfartz. 
De dieren werden in hun eerste levensjaar 
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s. strauchii-larven zijn langer en donkerder. 
Boris Timofeev (1997) vergelijkt de lar-
ven van N. crocatus zelfs met larven uit de 
Triturus vulgaris-groep. De larven werden 
grotendeels per soort apart opgekweekt, 
doch bij wijze van experiment werden 
later toch enkele larven van N. s. strauchii 
ingezet bij N. crocatus. Het was al snel 
duidelijk dat de N. crocatus-larven de N. 
s. strauchii overtroefden in eetlust, groei en 
agressiviteit. Nauwelijks een week na het 
inzetten waren alle staarten van de N. s. 
strauchii-larven afgebeten, de staarttippen 
van N. crocatus bleven onaangeroerd. De 
N. s. strauchii-larven werden uiteindelijk 
terug apart gezet.

Het grootste deel van de larven werd uit 
de moederbak gehaald, doch een kleinere 
groep lieten we bewust in de moederbak 
steken. Neurergus-larven zijn overigens 
bliksemsnelle larven, terwijl de ouderdie-
ren, in tegenstelling tot de meeste andere 
salamanders, eerder trage eters zijn. Door 
het gebruik van een vijversubstraat be-
staande uit geplofte kleikorrels, in plaats 
van de eerdere zandbodem, konden de 
larven zich goed verstoppen in de tus-
senliggende holtes (waartussen ook kleine 
voedseldieren staken). Ik kon gedurende 
de hele ontwikkeling geen predatie, noch 
pogingen daartoe van de ouderdieren 
waarnemen.

Juvenielen-opkweek
Na metamorfose vertonen de juvenielen 

een sterk corrosieve huid (vergelijkbaar 
met bijvoorbeeld Triturus marmoratus). 
Vanuit deze observatie en de eerdere 
ervaringen met N. s. strauchii-juvenielen 
(Wallays, 2000) werd gekozen voor een 
droge opzet. Tussen de juvenielen noteer-
den we twee groepen: de omvangrijkste 
groep bevatte grote dieren, een tweede 
groep bevatte kleinere dieren. De eerste 
groep vertoonde met de ‘droge opzet’ 
geen problemen, de tweede groep kwam 
daarentegen zwaar in de problemen: ze 
droogden als het ware uit. Daarom werden 
deze eerst overgezet in een paludarium 
(half land, half water) waar ze nog tot 
twee maanden extra in vertoefden. Maar 
zelfs dan gaf dit nog problemen, zodat 
uiteindelijk vooral in de tweede groep de 
slachtoffers vielen. Eén larve haalde de 
metamorfose niet in het eerste levensjaar. 
Ze bleef qua lengte hopeloos achterop 
en overwinterde uiteindelijk als larve. Ze 
behield het larve-kleurenpatroon tot begin 
juni van het jaar erop, waarna uiteindelijk 
ook de gele en zwarte kleurpigmenten 
doorbraken. Uiteindelijk metamorfo-
seerde ook deze nakomer probleemloos 
in de eerste week van juli als een forse 
nakweek. De ‘droge’ opkweekbak bestaat 
uit bosgrond /bladafval waarin isolerende 

Neurergus croca
tus, volwassen
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bakstenen half ingegraven liggen. De jonge 
dieren schuilen bijzonder graag in de 
isolatie-openingen van deze stenen en ver-
kiezen duidelijk die holtes die half onder 
de grond steken (temperatuurbuffer?).

Als voeding werden buffalowormen, 
regenwormen, vliegenmaden, pissebed-
den, kleine slakjes tot zelfs muggenlarven 
aangeboden.

Het verschil in  groeiritme  tussen de 
beide groepen werd gemeten op de leeftijd 
van ongeveer één jaar, de resultaten zijn 
eigenlijk vrij spectaculair. In het voorjaar 
van 2001 konden we in onze tuin nog een 
ontsnapte juveniel terugvinden. Deze bleek 
uiteindelijk nog een behoorlijk stuk groter 
te zijn. Ik ben daarom de mening toege-
daan dat deze soort zich in een correct 
ingericht buitenterrarium uitstekend moet 
weten te handhaven.

Uit deze opkweek werden uiteinde-
lijk 67 dieren grootgebracht. Ze werden 
verdeeld onder andere liefhebbers en voor 
opvolging meegenomen in het stam-
boek. Indien de dieren aan deze snelheid 
doorgroeien duurt het mogelijk geen vier 
jaar alvorens ze de adulte lengte bereiken. 
Mogelijks heeft dit dan ook zijn weerslag 
via een vervroegde nakweek.

Problemen, ziektes
Na de voortplanting bleek het man-
netje dat verantwoordelijk was voor de 
nakweek het plots erg moeilijk te hebben. 
Het dier was sterk vermagerd, de huid was 
ongebruikelijk glad en nat. Ondanks goede 
zorgen konden we in deze situatie geen 

verandering brengen, zodat het dier uitein-
delijk in de zomer van het erop volgende 
jaar stierf. Gedurende de hele looptijd 
bleef het geïsoleerde dier wel eten. 

Het tweede mannetje vertoonde in het 
erop volgende voorjaar nog geen neiging 
tot paren en wist daarbovenop tijdens het 
voorjaar (tijdelijk) te ontsnappen. Het 
dier werd ongeveer twee maanden later 
in blakende gezondheid teruggevonden in 
de tuin. Het lijkt dus dat zich qua hou-
ding zekere parallellen voordoen tussen 
Neurergus-dieren in het algemeen en 
enkele Triturus-soorten, zoals bijvoorbeeld 
T. vittatus en T. marmoratus. Deze dieren 
hebben (ook) een (erg) korte aquatiele 
voortplantingsperiode met daarna een 
strikt droge landfase. Dit idee wordt nog 
versterkt door de enge phylogenetische 
verwantschap die tussen beide families ligt 
(Steinfartz, 1995; Herre, 1932; Frey-
tag, 1957). Mogelijk komt een deel van 
de problemen in gevangenschap (net als 
bij twee voormelde Triturus-soorten) voort 
uit een te vochtig houden?

Samenvatting
Sinds 1998 vertoonde het aantal in ge-
vangenschap gehouden dieren een sterke 
daling, zodat een Europees centraal stam-
boek werd opgericht. N. crocatus vertoont 
in tegenstelling tot N. s. strauchii enkele 
kenmerken die we eerder gewend zijn bij 
een poeltype salamander: het grotere aan-
tal eitjes, gedeeltelijke afzetting op planten 
en de minder gestroomlijnde vorm van de 
larven (in vergelijking met N. s. strauchii). 
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Juveniele nakweekdieren werden na vier 
jaar geslachtrijp, wat in het eerste jaar re-
sulteerde in onbevruchte eieren. Een eerste 
(en voorlopig enige) geslaagde kweek lukte 
op de leeftijd van vijf jaar. De larven-
opkweek leverde geen noemenswaardige 
problemen op. De snelle, sterke larven 
groeien bij voldoende voeding snel op en 
vertonen voor de metamorfose reeds het 
bekende geelgroene vlekkenpatroon. Eén 
larve overwinterde en metamorfoseerde 
probleemloos het jaar erop.

N. crocatus, 
volwassen

Summary
Observations and breeding-report concerning Neurergus crocatus

Since 1998 the number of animals of this species 
kept in captivity decreased notably, so an Euro
pean central studbook was founded.  Neurergus 
crocatus, in contrast with N. strauchii strauchii, 
displays some characteristics we rather expect 
with some Triturus species, large number of 
eggs, partial deposition of eggs on plants and  a 
less streamlined shape of the larvae.  Captive
bred offspring was fertile after four years, which 
resulted the first year in unfertilized eggs, 
however. The first successful reproduction was 
achieved when they were five years. Rearing 
the larvae posed no problems worth mention
ing. They are growing fast when enough food is 

available and already display their characteristic 
pattern of yellowgreen spots before metamor
phosis.  One larva hibernated and metamor
phosed the following year without problems.
It seems that the adult animals should be kept 
under dryer conditions outside the breeding 
season than is commonly assumed. Rearing the 
juvenile salamanders should occur likewise, re
sulting in a faster growth and a (possibly) earlier 
reproduction. We can observe a certain parallel 
with for instance Triturus marmoratus and Tritu
rus vittatus. In the end 67 animals were reared. 
They were added to the before mentioned 
studbook of this species.

Het lijkt erop dat de dieren buiten de 
voortplanting droger gehouden moe-
ten worden dan algemeen aangenomen 
werd. Ook de opkweek van de juvenielen 
gebeurt best droog, hierdoor groeien ze 
sneller, wat (mogelijk) een vroegere kweek 
betekent. In die zin noteren we een zekere 
parallel met de houding van bijvoorbeeld 
Triturus marmoratus en T. vittatus. Uit-
eindelijk lukte de opkweek van 67 dieren. 
Deze werden opgenomen in het voormelde 
stamboek van deze dieren.
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Ooit was de Jamaicaanse leguaan Cy
clura collei, die uitlsuitend voorkomt 

op Jamaica, wijd verspreid over geheel Ja-
maica. In de negentiende eeuw decimeerde 
de populatie op drastische wijze door de 
op het eiland geïntroduceerde mangoest, 
een katachtig roofdiertje, en bevolkings-
toename en het daarmee samenhangende 
gebruik van land, wat ten koste ging van 
het leefgebied van deze dieren. Uiteinde-

lijk werd er rond 1948 aangenomen dat 
de Jamaicaanse leguaan in het wild was 
uitgestorven. Echter zowel in 1970 als 
in 1990 werd er door jachthonden een 
leguaan gevonden en een daaropvolgend 
onderzoek bracht de aanwezigheid van een 
populatie leguanen in Hellshire Hills van 
minder dan 100 dieren aan het licht. Door 
constructieve conservatie van deze hagedis, 
waaronder het gecontroleerd opkweken 

Gezondheidsscreening en uitzetten in het wild van de

Jamaicaanse leguaan

Een record: 
52 leguanen zijn in het wild teruggeplaatst

Evert Henningheim
Evert.henningheim@sdgl.org
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in Hope Zoo te Kingston, wordt ervoor 
gezorgd dat dit bijzondere dier het in het 
wild steeds beter doet.

Beschrijving
De Jamaicaanse leguaan Cyclura collei 
is endemisch en komt alleen nog voor in 
Hellshire Hills, gelegen ten zuidwesten van 
Kingston. Dit unieke droogbos op kalk-
steengrond heeft een totale oppervlakte 
van ongeveer 114 km2, maar deze leguaan 
komt alleen voor in een tegen mangoesten 
beschermd gebied, diep in Hellshire Hills 
gelegen, en dit beslaat minder dan 10 km2. 

Deze hagedissoort is middelgroot tot 
groot, waarbij de mannen een kopromp-
lengte kunnen bereiken van 428 mm en 
de wijfjes van 378 mm. De algemene 
lichaams kleur is groen tot blauwachtig 
grijs. Vanaf de rugkam lopen over de 
gehele rug olijfbruinkleurige driehoe-
kige vlekken richting de flanken. De rug 
en flanken zijn strokleurig gevlekt. De 
rugkam is helderder blauwgroen van 
kleur dan de rest van het lichaam. Wilde 
dieren, met name nestende wijfjes, lijken 
vaak diep roodbruin van kleur, wat echter 

veroorzaakt wordt door het graven van 
legholen in de roodbruinkleurige ijzerhou-
dende grond van de Hellshire Hills. Deze 
hagedissensoort is voornamelijk herbivoor, 
maar neemt ook dierlijk materiaal op, 
waaronder slakken. Jonge dieren jagen op 
kevers en spinnen

Kritiek bedreigd
In 1996 kreeg deze zeldzame leguaan 
zijn notering als ‘kritiek bedreigd’ op de 
IUCN Red List. De bedreiging wordt 
veroorzaakt door invasieve diersoorten, 
zoals zwerfhonden, katten, wilde varkens 
en mangoesten. De laatstgenoemde is een 
nestenrover en doet zich te goed aan de 
leguanen-eieren. Varkens doen dit even-
eens, maar in veel mindere mate. Honden 
en katten jagen op juveniele Jamaicaanse 
leguaantjes. 

Een ander belangrijk probleem is het 
illegaal kappen van bomen in het bos voor 
de productie van houtskool, een lokale 
industrie die een inkomen verschaft voor 
grote groepen Jamaicanen. Ongeveer 
eenderde van de Hellshire Hills is inmid-
dels gekapt en waar gekapt is keert geen 

Jamaican Iguana 
Recovery Group 
(JIRG) met de 
leider van het 
onderzoek, 
professor Byron 
Wilson en zijn 
zoontje Adam
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Een groot exemplaar gaat 
de ondezoeksmolen in

Provisorisch laboratorium

Bloedafname

Bekonderzoek
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Onderzoek

Sonderen

Terug in de transportzak

Medisch team
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droogbos meer terug, daar de groei van dit 
soort bomen ongeveer 400 jaar duurt en 
dit alleen in absolute rust gebeurt. Andere 
problemen zijn de kalksteenwinning en het 
oprukken van menselijke nederzettingen. 
Aan de oostelijke zijde van het eiland is 
toerisme de bedreigende factor voor dit 
unieke en vrijwel niet meer op de wereld 
voorkomende tropische droogbos. Hoewel 
enkele lokale kalksteengroeven mogelijk 
slechts een beperkte impact op de leguanen 
en hun habitat hebben, zorgen de nieuwe 
wegen, aangelegd ter vereenvoudiging van 
het mijnbouwproces, er tevens voor dat 
varkensjagers, houtskoolwinners en andere 
bosproductengebruikers eenvoudiger het 
bos in kunnen migreren. Cyclura collei is 
appendix 1-genoteerd volgens de Conven-
tion on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Gezondheidsscreening 
opkweekdieren 
In 1996 werd in Hope Zoo te Kingston, 
Jamaica een opkweekfaciliteit in ge-
bruik genomen door de Jamaican Iguana 
Recovery Group. Hier groeien juveniele 
leguanen beschermd en gecontroleerd op, 
zodat deze uiteindelijk in het wild terug-
geplaatst kunnen worden, waarbij zij niet 
meer zo laag in de voedselketen staan als 
heel jonge exemplaren. Voor terugplaat-
sing dienen de individuen aan een aantal 
criteria te voldoen. Dieren dienen een 
leeftijd te hebben tussen de vijf en zes jaar 
met een minimaal gewicht van 900 gram. 

Tevens moeten ze vrij te zijn van ziekten 
en parasieten, zodat deze niet in het wild 
worden overgedragen. 

Elke leguaan gaat een heel proces door. 
Eerst wordt de hagedis gescand op de 
aanwezigheid van een ‘pit tag.’ Deze tag 
heeft een uniek nummer waarmee de 
leguaan geidentificeerd wordt. Indien de 
pit tag ontbreekt wordt de leguaan alsnog 
voorzien van een identificatienummer. 
Daarna wordt er bloed afgenomen. Een 
deel van het bloed wordt gebruikt om 
het totale eiwitgehalte vast te stellen, wat 
inzicht geeft in het functioneren van met 
name nieren, lever en darmen. Van het 
overgebleven deel bloed wordt de hema-
tocrietwaarde onderzocht om bij lage 
waarden bloedarmoede, bloedingen en 
worminfecties op te sporen. Een verhoogd 
aantal rode bloedcellen kan bijvoorbeeld 
uitdroging blootleggen. Vervolgens wordt 
de leguaan gewogen en opgemeten. De 
kop-romplengte wordt genoteerd, alsmede 
de staartlengte en eventueel het geregene-
reerde deel van de staart. Hierna is de kop 
en de bek aan de beurt en worden deze 
onderzocht op aandoeningen, parasieten, 
vliegeitjes e.d. Waar nodig wordt de legu-
aan behandeld. De poten worden bekeken 
en missende teennagels, teenkootjes en 
ontbrekende tenen worden geregistreerd.

Elk dier wordt vervolgens gesondeerd 
voor geslachtsbepaling. De buikholte 
wordt bevoeld op aanwezigheid van bij-
voorbeeld blaassteen of andere niet in de 
holte thuishorende ongerechtigheden. Als 
laatste wordt de body conditioning score 
bepaald op een schaal van 1 tot 5, waarbij 
1 staat voor uitgemergeld en 5 voor obe-
sitas. In totaal zijn er in de maand april 
259 leguanen onderzocht, geregistreerd en 
indien nodig behandeld. Dit is het totale 
aantal hagedissen dat in de opgroeifacili-
teit van Hope Zoo zit. 

Terugplaatsen in het wild
Dat de opkweekfaciliteit steeds beter 
functioneert blijkt uit het feit dat een 
record aantal Jamaicaanse leguanen in het 

Het volladen 
van de boot met 
leguanen in Port 

Royal
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wild uitgezet kon worden. Van de totale 
opkweekgroep leguanen zijn 52 exempla-
ren, waarvan 23 wijfjes en 29 mannen, 
geschikt bevonden om in het wild uitgezet 
te worden. Dit is een groot record afgezet 
tegen 17 uitgezette leguanen in 2012. De 
totale wildpopulatie van ongeveer 200 
dieren krijgt door deze aanvulling een 
enorme boost. 

Daarnaast is er nog een andere mijlpaal 
te melden. Na de start van het opkweek-
programma in 1996 is met de laatste 
groep uitgezette leguanen in april 2013 
tevens het 200ste exemplaar vrijgelaten 
door het health screen team bestaande uit 
Tandora Grant (San Diego Zoo), Carlos 
Sanchez (Fort Worth Zoo), Sherri Hug-
hes (Smithsonian Conservation Biology 
Institute) en Evert Henningheim (Dutch 
Iguana Foundation). De verblijven zijn on-
dertussen aan het eind van hun levensduur. 
Gelukkig komen er nieuwe kooien aan, 
maar deze zullen, in tegenstelling tot nu, 
afgeschermd worden van het publiekelijk 
toegankelijke deel van de dierentuin.

De uitgezette dieren werden op de 
rechterachterpoot voorzien van een paarse 
stip, zodat ze op de dag van transport 
makkelijk geïdentificeerd en gevangen 

konden worden. Elke leguaan werd 
vervolgens voor transport in een katoenen 
zak gestopt. Na controle of alle dieren 
gevangen waren werden ze vervoerd naar 
het uiterste puntje van het schiereiland 
ten zuiden van Kingston, waar het vis-
sersdorpje Port Royal ligt. Aldaar bevindt 
zich het Port Royal Marine Laboratory, 
onderdeel van de University of the West 
Indies, waar onze boten liggen. Het plan 
was om heel vroeg te vertrekken, omdat de 
zee de afgelopen weken extreem ruw was 
door de lentewind en daardoor moeizaam 
bevaarbaar. De weergoden waren die dag 
echter meer dan gunstig gestemd en de 
groep trof een zeer kalme zee aan, wat 
gunstig was voor de medewerkers, maar 
nog meer voor het transport van de legua-
nen. Aangekomen te Manatee Bay werden 
de  dieren over de rugzakken verdeeld en 
moesten deze, te voet, naar het laaggele-
gen nestgebied in Hellshire Hills gedragen 
worden. Er is geen looppad, en deels werd 
er geklommen over de kalkstenen heuvels, 
waarbij de hitte het extra zwaar maakte. 
Een val zou de leguanen kunnen verwon-
den of doden.

Aangekomen in het nestgebied werd elk 
dier opnieuw met de PIT-reader uitgelezen, 
geregistreerd en voorzien van een cijferco-

Alvorens ze 
worden vrijge
laten worden 
ze nog één keer 
gecontroleerd 
op pitnummer 
en voorzien van 
nummer op de 
flanken
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Aangekomen op de Cyclura colleinestplaats, alwaar de 52 leguanen zullen worden 
vrijgelaten

De leguanen worden lopend naar het nestge
bied diep in Hellshire Hills gebracht
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Tandora laat een leguanen vrij

Evert laat een leguaan vrij die 
niet weg wil
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dering aan de flanken en daarna werd elk 
individu vrijgelaten. Het was duidelijk te 
merken dat hun nieuwe omgeving ze van 
slag maakte. De leguanen vertoonden geen 
vluchtgedrag, maar bekeken de omgeving 

zich schijnbaar afvragend waar hun kooi 
was gebleven en het dienblad met voer. Ze 
zullen echter snel wennen aan hun vrijheid 
en territorium gaan claimen. 

Summary

Health-screening and release of the Jamaican iguana

Cyclura collei is an iguana endemic to Jamaica. Due to invasive predators, human population 
increase and habitat loss their numbers dwindled and in 1948 this animal was thought to 
be extinct. However at the end of the previous century a population was rediscovered in a 
remote area of Jamaica, Hellshire Hills. This species is still critically endangered, according to 
I.U.C.N., so a breeding program was started in Hope Zoo in Kingston, in order to be able to 
increase the number of animals in the wild population. In 2013 a record number of 52 animals 
was released after a thorough healthscreening.De eerste vrijgela

ten dieren, zoals 
deze, zoeken een 

mooi plekje

Vier leguanen 
op weg naar een 
leven in het wild

lacerta71-5binnen.indd   216 03-11-13   19:32



Jaargang 71 Nummer 5 Lacerta 217 

rode hardoen n

Jaco Bruekers
fam.bruekers@home.nl

Als je tijdens vakanties op zoek gaat naar reptielen dan stuit je soms 

op vreemde, opzienbarende taferelen. In de plaats Fethiye (Turkije) 

zag ik in mei 2011 op een muur bij een speeltuintje een Hardoen die 

zich in de ochtendzon koesterde. Ik kon mijn ogen niet geloven; het 

was een volledig rood exemplaar!

Dit beest was bijzonder waakzaam en 
vluchtte steeds snel in zijn schuilplaats. 
Toch lukte het mij om één foto te maken.
De vraag die zich aandiende was natuur-
lijk of hier van een speling van de natuur 

sprake was. Of zou er iets anders aan de 
hand zijn? Het duurde niet zo lang voor 
dat ik dit mysterie kon verklaren. Eigenlijk 
verraadde de muur waarop de hardoen 
leefde wat er aan de hand was.

Over een rode Hardoen
(Laudakia stellio daani)
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n rode hardoen

De holle betonnen bouwelementen 
waren behandeld met een soort kleurstof. 
Aan de binnenzijde van die elementen zag 
ik hier en daar plekjes, waarop een laagje 
rood poeder lag. Volgens mij waren het 
(door regen uitgewassen?) restanten van 
de kleurbehandeling. Het leek op rode 
klei of leem. Aangezien de hardoen trouw 

deze holle bouwelementen als schuilplaats 
gebruikte, werd de hagedis natuurlijk ook 
met een dat rode poeder bedekt.

Enkele dagen later zag ik dit exemplaar 
nog eens en bemerkte dat het op de staart 
al weer vervelde. Op die plek kwam de 
normale zwartgrijze tekening weer te 
voorschijn. 

Summary

Regarding a red Starred agama (Laudakia stellio daani).
The author found a red Starred agama ( Laudakia stellio daani) in 
Fethiye (Turkey) in May 2011. Could it be a mutation?
No, the lizard was simply covered with a kind of  red powder (clay?) 
that was used to dye the concrete building blocks.
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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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