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Physalaemus pustulosus 
(Cope, 1864)

Jan en Ina Tuns
San Juan de Sierpe

Peninsula Osa
Costa Rica

www.jamanasin.nl
jamanasin@gmail.com

In deze bijdrage vanuit het verre Costa Rica 

gaat het deze keer over een kikkersoort, 

die veel weg heeft van een pad en die 

vanaf de start bij Jamanasin Lodge aanwe

zig is op het terrein rondom de vijver.
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Physalaemus pustulosus is een kleine tot 
middelgrote kikkersoort, welke zeer veel 
weg heeft van een pad. De huid is duidelijk 
gegranuleerd en deze soort heeft een grote, 
opgezette klier, welke loopt vanaf het oog 
tot bijna aan de nek. Ook is duidelijk de 
botachtige uitstulping op de achterpoot te 
zien. Ze hebben geen vliezen tussen vingers 
en tenen en een horizontale, ellipsvormige 
pupil.

Om jullie de morfologische kenmerken 
van deze soort duidelijk te maken wordt 
verwezen naar de tekening van een hand 
en voet van een amfibie. In de tekst zullen 
ook de termen gebruikt worden zoals op 
de tekening is aangegeven. Er is ook een 
verklarende woordenlijst toegevoegd.

Beschrijving
Volwassen mannetjes zijn 25 tot 34 mm 
groot en de vrouwtjes met 26 tot 35 mm 
maar een fractie groter. Het lichaam is 
gedrongen met korte poten. De boven-
zijde is gegranuleerd (wratachtig) en de 
opgezette klieren achter de ogen (paratoid 
glands) zijn goed ontwikkeld. De kop 

van deze dieren is bijna net zo lang als 
breed met een korte iets puntige snuit. 
De ogen zijn groot maar de oren klein 
en bij de vrouwtjes vaag te zien maar bij 
de mannetjes niet. De mannetjes heb-
ben een grote kwaakblaas (zie foto). De 
subarticular tubercles zijn eivormig en 
ook de supernummerary tubercles zijn 
aanwezig. De thenar- en palmar tuber-
cles zijn ongeveer gelijk en ook eivormig. 
Deze dieren hebben geen vliezen tussen de 
vingers en de tenen. De metatarsal tubercle 
is puntig, waarbij de inner veel groter is 
dan de outer. De onderkant van de tarsus 
is bedekt met veel knobbeltjes. Ze hebben 
een duidelijke outer tarsal tubercle en een 
uitstekende tarsal fold.

De grondkleur van deze dieren is bruin-
achtig tot grijs en soms met donkerbruine 
vlekken. Over het midden van de rug loopt 
vaak een streep welke crème tot oranje 
van kleur is. Het kan ook voorkomen dat 
ze in plaats van deze rugstreep twee lichte 
strepen over de flanken hebben. Een com-
binatie van beiden is echter ook mogelijk.

De wratjes op het achterste gedeelte van 

Links:
Physalaemus pus
tulosus, roepend
Rechts: kaartje 
verspreiding
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het lichaam zijn meestal rood, oranje of 
geel van kleur. Vaak bevindt zich tussen de 
schouders een gele vlek. De kwaakblaas 
van de mannetjes is zwart van kleur. De 
borst is donker gekleurd en de boven-
zijde van de arm is voorzien van een 
donkere dwarsstreep. De bovenzijde van 
de achterpoten is voorzien van meerdere 
donkere dwarsbanden. De onderzijde van 
deze dieren is vuil wit met vaak een aantal 
grote donkere vlekken. De iris is bruin tot 
licht bruin.

Verwante soorten
Gastrophryne pictiventris

Stemgeluid
De roep van deze dieren is vrij complex 
te noemen. De simpelste is een gejengel 
van 250 tot 500 milliseconde, welke valt 
in de frequentie van 0,9 tot 0,4 kHz, wat 
elke 2 seconden wordt herhaald. Een kort 
hard “chuck” van ongeveer 2 kHz kan 
aan het gejengel worden toegevoegd als 
een roepend mannetje een ander mannetje 
hoort roepen. Wanneer een mannetje een 
ander mannetje te dicht nadert geeft deze 
een roep wat lijkt op “mew”. Als een soort 
“glug” wordt gehoord, betekent dat, dat 
een mannetje, welke net zijn kwaakblaas 

heeft opgezet, onder water duikt (Rand, 
1983). 

Leefgebied
Open en verstoorde gebieden in de droge, 
vochtige en natte laagland bossen aan de 
Pacifische kant van Costa Rica. Ze worden 
soms ook gezien in natte bossen van het 
voorgebergte.

Meestal worden ze gevonden in natuur-
lijke of kunstmatig aangelegde watertjes 
van zowel blijvende als tijdelijke aard.

Leefwijze
Rand (1983) en Ryan (1985) hebben de 
leefwijze en akoestische communicatie van 
deze algemeen voorkomende soort tot in 
detail onderzocht. Het merendeel van hun 
bevindingen wordt hieronder beschreven.

Physalaemus pustulosus is een soort 
welke uitsluitend nachtactief is. Dit geldt 
voor zowel de volwassen dieren als de 
larven. Ze leven op de grond en over-
dag verbergen ze zich tussen blad of in 
het gras. ‘s Nachts zijn ze altijd actief en 
worden dan ook niet slapend aangetroffen. 
Physalaemus pustulosus is het grootste 
gedeelte van het droge seizoen (december-
april) in Costa Rica inactief. Ze verbergen 
zich dan diep in de bodemlaag van het 

Voor- en ach
terpoot van een 
amfibie (uit het 

boek van J.M. 
Savage)

Hand:
sat= subarticular 

tubercle
tt= Thenar tu

bercle
pt= Palmar 

tubercle
apt= accessory 

palmar tubercles
snt= supernume

rary tubercle

Voet:
sat= subarticular 

tubercle
snt= supernu

merary tubercle
tf= tarsal fold

mt= metatarsal 
tubercle

plt= plantar 
 tubercles
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droge laagland bos. Physalaemus pustu-
losus beweegt zich al huppend voort en 
zal alleen springen als ze echt bedreigd 
worden. Ze eten hoofdzakelijk insecten en 
hebben geen echte voorkeur voor mie-
ren ondanks dat ze geen tanden hebben. 
Physalaemus pustulosus staat zelf op de 
menulijst bij o.a. diverse slangen, Bufo ma-
rinus, Leptodactylus pentadactylus en de 
kikker etende vleermuis Trachops cirrho-
sus. De vleermuizen, en waarschijnlijk ook 
andere predatoren, lokaliseren deze dieren 
aan de hand van geluid. Ongelukkigerwijs 
zullen dus de mannetjes, welke door hun 
complexe roepen aantrekkelijk zijn voor 
de vrouwtjes, het eerste gegeten worden.

Voortplanting
In Costa Rica begint het broedseizoen 
voor deze dieren vroeg in het natte seizoen 
(mei-juni) en sporadisch in de maanden 
daarna tot aan het begin van de droge 
periode (november). De mannetjes roepen 
al drijvend op het water om de vrouwtjes 
te lokken. Dit roepen begint bij de sche-
mering en gaat door tot 22.00 uur waarna 
het in intensiteit afneemt. De vrouwtjes 
komen alleen naar het water in de nacht 
dat ze eitjes willen afzetten. De vrouwtjes 
voelen zich het meeste aangetrokken tot 
de mannetjes met een complexe roep van 
“chicks” met een lage frequentie. Om deze 
mannetjes te bereiken zwemmen ze vaak 
andere roepende mannetjes voorbij. Physalaemus 

pustulosus in 
amplexus
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Nadat de dieren in amplexus (axillair) 
zijn gegaan worden de eitjes, over een peri-
ode van een half tot een heel uur, afgezet 
in het water. Het mannetje brengt lucht in 
de gelei door snel met de achterpoten te 
bewegen. Hierdoor ontstaat een schuim-
nest waarin 80 tot 450 eitjes kunnen 
zitten. Deze schuimnesten zitten altijd op 
de grens van land en water. Na de paring 
verlaten de ouderdieren meestal de plaats 
waar de eitjes zijn afgezet. De vrouwtjes 
kunnen meerdere legsels produceren tij-
dens het regenseizoen, soms elke 6 weken 
(Davidson & Hough, 1969). De eitjes 
komen na anderhalf tot drie dagen uit en 
de larven wriggelen zich door het schuim 
naar beneden tot in het onderliggende 
water. Als de waterpartij opdroogt verza-

melen de larven zich onder het schuimnest 
en kunnen zo tot vijf dagen overleven. Het 
is wel zaak dat binnen deze vijf dagen het 
water weer wordt aangevuld door bijvoor-
beeld een tropische regenbui.

De larven hebben een lengte van 9,5 
mm en de bovenzijde van het lichaam is 
donker, de onderzijde licht en de staart 
heeft dezelfde kleuren als het lichaam. De 
staartvin is meestal doorzichtig. De larven 
van Physalaemus pustulosus worden 
gegeten door de larven van Leptodac-
tylus pentadactylus en door nimfen van 
de libelle. In een laboratorium vond de 
metamorfose plaats tussen de vijf en negen 
weken. In de vrije natuur zijn de jonge 
kikkertjes na de metamorfose ongeveer 15 
mm groot.

Schuimnest
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Verspreidingsgebied
Atlantische kust van Mexico in Veracruz 
en Campeche en de Pacifische kant van 
Oaxaca tot noordwest Costa Rica. In 
de Golfo Dulce regio in zuidwest Costa 
Rica tot zuidwest Panama en westelijk 
Panama. Oostwaarts van centraal Panama 
tot Colombia. Ook voorkomend aan de 
Atlantische kant van noord Colombia en 
noordwest Venezuela.

Eigen waarnemingen
Deze dieren zijn over een periode van 
één jaar geobserveerd en deze observa-
ties waren er met name op gericht om 
te kijken of de leefwijze van deze dieren 
overeen kwam met hetgeen reeds in de 
literatuur is opgenomen. De afwijkingen 

moeten worden gezien als aanvulling op 
datgene wat reeds is beschreven. Het is 
zeker niet onze bedoeling om betweterig 
te zijn. Hieruit is het volgende naar voren 
gekomen; in tegenstelling tot wat in de 
literatuur staat geschreven over de ac-
tieve- en inactieve periode is Physalaemus 
pustulosus bij Jamanasin Lodge al vanaf 
januari 2008 actief. Vanaf half april tot 
eind mei is het rustig geweest met af en toe 
nog een schuimnest maar vanaf eind mei 
zijn weer diverse schuimnesten gevonden. 
Dit is daarna eigenlijk het hele jaar, met 
uitzondering van de maand december, 
doorgegaan met in september weer een 
verhoogde productie van de schuimnesten. 
De maanden januari en februari 2009 
zijn uitzonderlijk droog geweest en ook 

Physalaemus 
pustulosus; jong 
dier
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toen is de productiviteit wel afgenomen. 
Naar mijn bescheiden mening kan dit het 
volgende betekenen:

a. Op Peninsula Osa is niet echt een 
droog seizoen waarin bijna geen regen 
valt. Hier hebben de dieren zich op aange-
past en is er geen echte inactieve periode.

b. Er is hoofdzakelijk onderzoek gedaan 
naar deze dieren in het drogere noordwes-
ten van Costa Rica en niet of in mindere 
mate op Peninsula Osa.

De mannetjes beginnen inderdaad bij 
schemering te roepen en door een aan-
tal gasten bij Jamanasin Lodge werd dit 
geluid vergeleken met het geluid van een 
oud computerspelletje, Space invaders ge-
naamd. Dit roepen gaat door tot diep in de 
nacht al neemt na 23.00 uur de intensiteit 
wel af.

Medio mei 2008 zijn veel jonge dieren 
gezien in het gras rondom de vijver. Deze 
zijn waarschijnlijk van legsels van 9 april 
van dat jaar omdat er toen veel schuim-
nesten zijn gevonden na een gigantische 
regenbui. Dit zou betekenen dat de meta-
morfose ongeveer zes à zeven weken heeft 
geduurd.

Overdag houden de dieren zich schuil in 
het gras rondom de vijver. Deze vijver was 
begin december 2007 klaar en een paar 
dagen later was het geroep van deze dieren 
al te horen. Het heeft echter tot januari 
2008 geduurd voordat er daadwerkelijk 
schuimnesten waren.

Bij veel regen in de middag is het roepen 
van deze dieren ook al te horen. Dit geeft 
dus aan dat de dieren niet alleen reageren 
op licht en donker maar ook op veel regen.

Naar mijn bescheiden mening is dit geen 
dier om in een terrarium te houden gezien 
zijn grotendeels nachtelijke en semi-aqua-
tische leefwijze. Hierom ga ik daar verder 
niet te diep op in maar mochten deze 
dieren in de handel komen zijn ze volgens 
mij niet zo moeilijk te houden als rekening 
wordt gehouden met hetgeen hierboven 
staat beschreven. Over het algemeen geno-
men moet men er wel voor zorgen dat de 
dagtemperatuur ongeveer 25°C is bij een 
luchtvochtigheid van 65%. In de nachte-
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lijke uren mag de temperatuur dan dalen 
tot ongeveer 21°C bij een luchtvochtigheid 
van 90%. Indien er direct daglicht in het 
terrarium valt is verlichting niet noodza-
kelijk, alhoewel het wel is aan te bevelen 
om ‘s nachts een 7 watt lampje te laten 
branden. Dit zijn de natuurlijke omstan-
digheden waarin deze dieren bij Jamanasin 
Lodge leven. Indien er mensen zijn die 
deze dieren toch houden of gehouden heb-
ben horen we graag hun bevindingen.
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Verklarende woordenlijst
◊ subarticular tubercles; knobbeltjes 

aan de onderzijde van de vingers en 
tenen onder de verbindingen tussen de 
phalanx.

◊ phalanx; klein botje wat vorm geeft 
aan het skelet van de vingers en tenen 
(kootjes).

◊ paratoid glands; concentratie van huid-
klieren, achter het oog gelegen welke gif 
kunnen produceren.

◊ supernummerary tubercles; knobbeltjes 
aan de onderzijde van de vingers en 
tenen onder de phalanx en tussen de 
subarticular tubercles.

◊ thenar tubercles; knobbeltje aan de 
basis van de duim of eerste vinger.

◊ palmar tubercles; knobbeltje gelegen 
aan de basis van de vierde vinger.

◊ metatarsal tubercle; knobbel op de 
achtervoet (hiel).

◊ tarsal fold; plooi/vouw op de enkel.
◊ tarsus; voetwortel.
◊ amplexus; omklemmende paargreep, 

axillair = voorpoten mannetje net ach-
ter de voorpoten vrouwtje.

◊ semi-aquatische leefwijze; leven langs 
de randen van waterstromen of andere 
vormen van waterlichamen. Het water 
wordt gebruikt om eten te vinden, de 
voortplanting en om in te vluchten bij 
gevaar.

Summary
Physalaemus pustulosus

Physalaemus pustulosus is a small to moder
ate-sized anuran, unmistakable for its toad-like 
appearance, definite paratoid glands, and 
distinct outer tarsal tubercle.
Adult males are 26 to 35 mm. The body is squat 
with short limbs, upper surface with wart-like 
granular concentrations covered with granules 
and pustules. They live in open and disturbed 
areas throughout the lowland dry, moist and 
wet forest and marginally in the premontane 
wet forest of the Pacific versant. Commonly 
found around and in almost any naturel or 

human-made temporary ponds. Physalaemus 
pustulosus is completely nocturnal both as 
larvae and as adults.
In Costa Rica breeding occurs early in the wet 
season (May-June) and sporadically thereafter 
until the dry season begins in November.
At Jamanasin Lodge Physalaemus pustulosus is 
also breeding in the “dry season”. Foam-nests 
are found in January and throughout the rest of 
the year. The reason of this behavior can be that 
there is no typically dry season on Peninsula 
Osa.
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La PalmaVoor de familie van een herpetologisch geïnteresseerde (sommigen 

zeggen fanaat) is het wel eens lastig een rustige vakantie te hebben. 

Een manier om dat te bereiken is een vakantie boeken naar een plaats 

waar maar weinig soorten voorkomen (maar wel originele). Zodoende 

kozen we voor een zomervakantie het Canarische eiland ‘La Palma.’

La Palma is een vulkanisch eiland, be-
staande uit een aantal kraters, waarvan de 
noordelijkste en grootste het beeld van het 
eiland bepaald, maar die inmiddels al zo 
ver is afgekoeld, dat er een hele ecologie in 
is ontwikkeld.

Meer naar het zuiden zijn er kleinere 
vulkanen, waarvan de laatste nog in 1970 
een eruptie heeft gehad. Her en der zijn er 
nog onbegroeide lavavelden. Verder is het 
eiland waar dat mogelijk is in een – al dan 
niet overdekte – bananenplantage veran-

Peter Mudde
p.m.mudde@quicknet.nl

à Tarentola
â La Palma, 

kaartje
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derd. Die plantages worden bevloeid met 
water dat wordt verzameld uit stroompjes 
op de bergen. Aan de oostkant gaat dat 
beter dan aan de westkant en daar is dus 
meer ‘open water’.

Hoewel de bananenplantages – en zeker 
de overdekte – een smet op het landschap 
lijken, zijn ze een zegen voor het eiland. 
Doordat de ontwikkeling zich op ‘bana-
nen’ concentreert en omdat die hogerop de 
bergen niet groeien, zijn de hoger gelegen 
gebieden min of meer beschermd tegen 
ontginning en worden hoger gelegen ak-
kers verlaten en aan de natuur overgelaten. 
Daardoor neemt de hoeveelheid ‘natuur’ 
op het eiland eerder toe, dan af. 

Blauwbaarden
Officieel kent La Palma twee soorten 
’herpetofauna’: Tarentola delalandii en 
Gallotia galloti palmae. De eerste is met 
veel moeite nog mis te lopen, de tweede 
absoluut niet. Deze hagedissen zijn over 
het hele eiland in alle soorten van vegetatie 
te vinden, van zeeniveau, in het spatwa-
ter van de oceanische golfslag, tot op het 

hoogste punt van het eiland, de Roque de 
Muchachos, op 2400 meter. Deze hagedis-
sen heten bij de plaatselijke bevolking ook 
wel “blauwbaard” vanwege de blauwe 
keelvlek van de mannen. 

Er is geen plek op het eiland, of hij komt 
er voor. Toegegeven; er zijn plekken waar 
er minder voorkomen… Daar waar weinig 
menselijke activiteit is, lijkt hij in ieder 
geval minder algemeen. Maar waar er wel 
sprake is van ‘cultuur’ en het niet uit de 
hand loopt, zoals in een stad, is hij heel 
algemeen. Ik telde er bijvoorbeeld dertig 
langs een stuk weg – wit op de kaart, dus 
weinig gebruikt – van 100 meter.

De dichtheid lijkt lager waar er minder 
‘cultuur’  is. In tuinen en langs de plan-
tages is de dichtheid ongelofelijk groot, 
maar in het echte ongerepte landschap 
lijkt het in ieder geval minder. Dat kan een 
vertekend beeld zijn, omdat de hagedissen 
in zulke natuurlijke terreinen veel schuwer 
zijn en daarom minder opvallen. Even stil-
zitten en dan blijkt ook zo’n ogenschijnlijk 
door hagedissen verlaten gebiedje vol te 

ß Gallotia galloti, 
mannetje

à Tarentola met 
meloen

â Kolonie 
gekko’s rond een 

lamp
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zitten. 
Gallotia 

galloti is ken-
nelijk nogal ongedul-

dig en nieuwsgierig. Binnen 
een minuut verschijnen de eerste 

kopjes tussen de stenen en schuiven er 
hagedissen in beeld. 

Eilandhagedissen hebben in het algemeen minder 
keuze dan ‘vasteland’-hagedissen. Ondanks hun grote aantal-

len is het aanbod aan voedsel schaars en misschien daarom eten 
deze hagedissen zo’n beetje alles dat ze voor de bek komt. Zo zaten we 

op een terrasje in het noordelijke laurierbosgebied toen ik een stukje brood 
naar een hagedis gooide. Dat werd meteen aangevallen en opgepakt door de dichtst-

bijzijnde hagedis. Die rende er mee weg, maar werd gevolgd door een aantal anderen die 

Een zwarte 
vreemde
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pogingen deden hem het stukje brood 
uit de bek te trekken. Ineens bleken er 
overal op het terras hagedissen te zijn, die 
plotseling een buitengewone interesse in 
onze aanwezigheid vertoonden. Natuurlijk 
gooide ik nog een stukje brood en ook dat 
werd aangevallen en opgeslokt. Een stukje 
patat onderging hetzelfde lot – waarna 
we besloten dat deze hagedissen duiven in 
vermomming waren.

Opvallend was het enthousiasme 
waarmee de hagedissen elkaar de stuk-
ken brood probeerden af te snoepen en 
ook dat die dieren die een stukje veroverd 
hadden daar ook snel mee wegliepen. Dat 
gaf soms wat hilarische scenes als een 
grote ‘blauwbaard’ met een stuk brood 
op de loop ging voor een nog niet half zo 
groot, gestreept halfwasje dat hem dat 
brood wilde afpakken. Bischoff (1985c ) 
beschrijft overigens soortgelijke scenes. 

Lacertidae zijn in het algemeen over-
dag actief, maar Gallotia galloti lijkt ook 

in de schemering en zelfs in de nacht nog 
behoorlijk actief te zijn. Bischoff (1985c) 
vertelt van een collega die in de nacht zijn 
knaagdierenvallen regelmatig van Gallotia 
moest ontdoen. 

Tarentola delalandii
De ‘La Palma’ gekko is ook heel algemeen 
en eigenlijk overal te vinden waar op wat 
rustiger plaatsen ’s nachts een lamp brandt 
en zich insecten verzamelen. Overdag is 
hij een heel enkele keer aan te treffen, 
per ongeluk, achter een fotolijstje in huis 
of zo. Maar in het algemeen komt deze 

Gallotia vrouwtje
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soort pas te voorschijn na de schemer. Dan 
kunnen ze op sommige huismuren in grote 
aantallen voorkomen.

Ik heb deze soort op verschillende 
plaatsen in wisselende aantallen aangetrof-
fen. Meestal zijn ze grijswit met een beetje 
donkere tekening. Natuurlijk zitten ze 
rond de lamp om daar insecten te verza-
melen, maar die zijn er eigenlijk weinig 
op la Palma. Zodoende kan er geen mot 
landen, of hij wordt te pakken genomen. 

Eventueel zijn de gekko’s ook niet vies 
van wat ander voedsel: stukjes waterme-
loen happen ze op en slikken ze gedeelte-
lijk in. Om daarna op typisch gekko-ach-

tige wijze de resten van hun snuit te vegen 
of te slaan. Ook banaan lusten ze wel. 

Het lijkt soms, alsof een groepje gekko’s 
rond een lamp een pact gesloten heeft. Je 
ziet dan dat de dieren rond de lamp niet 
zo heel erg op elkaar reageren, maar wel 
op een gekko die van buiten de lichtkring 
komt. Die wordt meteen door een van 
de vaste lichtkringbewoners bestormd en 
weggejaagd. Als de verjager terugkeert in 
de lichtkring wordt hij aanvankelijk ook 
even bestormd, maar als hij eenmaal op 
‘zijn’ plek is, keert de rust weer.. Dat geeft 
de indruk, dat deze dieren elkaar als indi-
vidu kunnen herkennen. 

Hyla 
meridionalis
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Chalcides
Op een aantal andere Canarische eilan-

den worden skinkjes gevonden. Van oor-
sprong komen die niet op La Palma voor, 
maar er zijn meldingen dat deze dieren 
zijn uitgezet in de omgeving van de Llanos 
de Aridane. Ik heb geen skinkjes kunnen 
vinden op het eiland. 

Gallotia auaritae
In oudere boeken worden er van de Cana-
rische eilanden vier soorten genoemd. De 
twee algemene Lacerta galloti en Lacerta 
atlantica en twee grote  soorten waarvan 
er één,  Lacerta simonyi, ‘is uitgestorven’ 
(Klemmer, 1973. In die tijd werden deze 
hagedissen nog onder ‘Lacerta’ gerekend) 
en de andere nog zeldzaam op Gran 
Canaria voorkomt (Lacerta stehlini). In 
deze situatie is door iets meer onderzoek 
enige verandering gekomen. Zo blijkt de 
hagedis van Hierro (Gallotia simonyi) nog 
wel degelijk te hebben overleefd, maar niet 
op het eiland waar hij oorspronkelijk werd 
gevonden, maar op het ‘vasteland’ van El 
Hierro. Op Gomera is intussen ook een 
reuzenhagedissensoort gevonden (Gallotia 
gomerana). Op La Palma zijn subfossiel 
iets meer dan 500 jaar oude resten gevon-
den van een reuzenhagedis die de naam 
Gallotia auaritae kreeg. Misschien is het 
daarom niet zo vreemd dat er in 2007 een 
waarneming gemeld werd van een enkel 
dier. 

Met de zeer weinige informatie hierover 
in de hand hebben we wat rondgekeken, 
maar omdat we weinig van de gebaande 
paden zijn afgeweken, had ik al weinig 
hoop deze hagedis te vinden.

Een andere afwijkende hagedis
De zuidpunt van het eiland, in een gebied 
met vooral vulkanische as en gestolde 
lava- stromen, vond ik een paar nogal 
afwijkende hagedissen. Gezien het feit dat 
alle Gallotia galloti ondersoorten nogal op 
elkaar lijken is een hagedis met een heel 
ander kleurschema afwijkend. We vonden 
een bijna zwarte hagedis zonder opval-
lende tekening. .

Toch ook amfibieën!
Op oceanische eilanden van vulkanische 
oorsprong worden kikkers niet geacht 
voor te komen. De eilanden zijn spontaan 
uit de oceaan opgerezen en amfibieën 

à en volgende 
pagina: Pelo
phylax perezi
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kunnen niet met zeestromen mee migreren, 
omdat ze zout water niet kunnen verdra-
gen. Daarom komen er geen kikkers op La 
Palma voor… in theorie. Ik kon ook niet 
in de mij toen bekende literatuur terugvin-
den dat er boomkikkers leefden. Bischoff 
(1985a) zegt expliciet ze ondanks naspeu-
ringen in mei en juni op het eiland niet 
gevonden te hebben. 

Het was daarom nogal verbazend om 
de eerste de beste avond, op weg naar een 
restaurant, al langs verschillende boom-
kikkerkoren te lopen. In het noordoosten 
zijn her en der tussen de bananenplanta-
ges stroompjes waarvan het water wordt 
opgevangen in betonnen waterbakken. Als 
voorraad irrigatiewater voor de bananen. 
In die bakken hoorden we dus op verschil-
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lende plaatsen koren van boomkikkertjes. 
Bij ander onderzoek bleken het Hyla me-
ridionalis te zijn, maar een voor die soort 
opvallend klein type. Ik ken deze soort uit 
Zuid Frankrijk, Zuid-Spanje en Portugal 
en op alle plaatsen waar ik ze gevonden 
heb waren ze aanmerkelijk groter dan op 
La Palma. 

Pelophylax perezi blijkt ook op La 
Palma geïmporteerd te zijn. Dat wordt ook 
door Bischoff (1985a) genoemd. Bij het 
lezen van een beschrijving van een wande-
ling door de ‘Caldeira’ door de ‘Baranco 
de Angustias’ werd er verwezen naar de 
grote hoeveelheden kikkers in een riviertje, 

dat daar stroomde. Dat is ook de vind-
plaats die Bischoff aangeeft. En inder-
daad, het zat er vol... Elke stap langs het 
riviertje deed twee, drie kikkers wegsprin-
gen. Soms wel tien tegelijk. Ook hier was 
het weer opvallend, dat de kikkers veel 
kleiner waren, dan we gewend waren van 
het vasteland. Ander opvallend verschil, 
voor groene kikkers waren de kikkers van 
La Palma opvallend weinig groen. Bruin, 
grijs, blauw zelfs, maar relatief weinig 
groen. Alsof er een selectie tegen het ‘geel’ 
was opgetreden. In ieder geval, eind juli 
hielden ze er nog een luid kwakend kik-
kerkoor op na.

Eindwoord
La Palma bleek achteraf toch nog een stuk rijker aan Herpetofauna dan ik aanvankelijk 
bedacht had en het fotograferen van de vele versies van Gallotia galloti was een boeiende 
bezigheid. Al met al waren de twee vakantieweken op La Palma ook in dat opzicht de 
moeite waard.
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Summary
Tales. Herpetofauna of La Palma

The author has visited La Palma, one of the Canary Islands of Spain.  Gallotia galloti palmae is ubiquitous 
on the island, living in high densities, from the beach until the highest point (about 2400 m above sea-
level). These lizards are not very shy and will eat extraordinary foods like bread and french fries.
The La Palma gecko (Tarentola delalandii) is common by night around streetlights. A kind of group 
territoriality is described:  a group of geckos within a light-circle of a lamp accept each other, but any 
other intruder is scared away – as is the gecko that did the scaring and returned, initially. There has been 
a report of a ‘giant’ lizard on La Palma. The author hasn’t searched for these, but did observe another 
aberrant lizard - being almost black - at the southernmost part of the island.  No skinks – supposedly 
imported on the island – were found. 
On a volcanic oceanic island, frogs are not expected. Therefore, tree frogs were a surprise-find and 
though belonging to Hyla meridionalis, the specimen were much smaller than those from the mainland  
Another species – the green frog (Pelophylax perezi), has also been imported on the island and was 
observed by the author. 
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Dit artikel verscheen eerder in ‘Terra’

Kris Slaets
krisslaets@gmail.com

Foto’s van de auteur

5 juli: Arusha, Tanzania
We komen aan in Ilboru Safari Lodge, een 
mooi bungalowcomplex dat gerund wordt 
door een sympathieke Nederlander. Jawel, 
ze bestaan echt, sympathieke Nederlan-
ders.

Dit exemplaar is welbespraakt, wat 
natuurlijk niet uitzonderlijk is voor een 
Hollander, maar is bovendien bescheiden 
en zeer behulpzaam. Deze laatste twee 
eigenschappen worden zelden aangetroffen 
bij bewoners van het land ten noorden van 
ons. Misschien ligt het aan het feit dat de 
man al heel lang geleden is weggetrokken 
uit de koude en zich aangepast heeft aan 
zijn nieuwe habitat. Het waarom van zijn 
vreemde gedrag is niet echt belangrijk, wel 
het feit dat ik er voordeel van had.

Al bij de aankomst is het bingo. In de 
overdekte hal staat een bloempot met een 
grote plant en daarin zit de eerste kame-
leon die ik zie op Tanzaniaanse bodem: 
Kinyongia tavetana. Deze vondst maakt 
me direct euforisch, we zullen dit hotel 
gebruiken als uitvalsbasis voor een safari 
en de beklimming van de Kilimanjaro en 
het betekent dat ik me in de tussendagen 
niet ga vervelen.

6 juli: Op weg van Arusha naar 
Tarangire National park
We stoppen bij een snake farm die slecht 
onderhouden is. Het is niet echt mijn ding, 
er zitten een hoop slangen, maar geen ka-
meleons. Aan de balie hangt wel een poster 
van alle kameleons van Tanzania en die 
bestudeer ik grondig.

Arusha

Kinyongia ta
vetana, vrouwtje 
in aankomsthal
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12 juli, Arusha
De safari zit er op. Buiten enkele aga-
men, wat skinken, een Hemidactylus, een 
Mabuya en nog wat padjes heb ik geen 
reptielen of amfibieën gezien. Natuurlijk 
ging de aandacht vooral naar het groot 
wild, maar ik heb toch niet nagelaten om 
als de gelegenheid zich voordeed ook naar 
kleinere beestjes te speuren.
We zitten nu twee dagen in onze lodge 

en dus ga ik ongetwijfeld weer heel wat 
tavetana’s zien.

20 juli, Arusha
De Kili is bedwongen. Vandaag en morgen 
zijn we nog bij mijn Nederlandse vriend en 
dan vliegen we terug naar huis. Ik profiteer 
van deze laatste dagen om in de omgeving 
rond te trekken. In de namiddag stelt Ad, 
zo heet de uitbater van het etablissement, 

Poster in snake 
farm
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zijn chauffeur ter beschikking om een uur-
tje verder naar een snake farm te rijden die 
ik, volgens hem, wel ga appreciëren.

15 uur. Arusha snake farm
De farm ligt aan de voet van Mount Meru, 
bekende habitat van Kinyongia tavetana,  
Trioceros jacksoni merumontanum en Tri-
oceros sternfeldi. Ik krijg een rondleiding 
waarbij eerst een hele collectie gifslangen 

getoond worden. Tussendoor passeren 
wat schildpadden de revue en tenslotte 
begeleidt de gids me naar de houten bak-
ken waarvoor ik gekomen ben. Op de 
grootte van een half voetbalveld staat een 
tiental rijen van wel twintig bakken naast 
elkaar. Tegenslag. Er zitten maar twee 
soorten kameleons in: Kinyongia tavetana 
en Chamaeleo dilepis. De reden voor het 
beperkte aanbod zou te vinden zijn in de 

Schildpad 
(Pelusios?) in de 
MBT-farm
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tijd van het jaar. De dieren worden vooral 
gevangen in het regenseizoen en nu is het 
droge seizoen al even bezig, dus zijn vele 
dieren verkocht.

De gids kan me wat uitleg geven over 
de manier waarop de dieren hier verzorgd 
worden. Boven de bakken ligt een dunne 
slang met gaatjes in. In het droge seizoen 
jaagt men daar eenmaal per week water 
door. In het regenseizoen wordt de voor-
ziening niet gebruikt. Voedselverstrekking 
gebeurt op een wel heel primitieve manier. 
Boven elke bak staat een plastiek pot met 
wat kipafval. Dit lokt een heleboel vliegen. 
Af en toe wordt op de pot een deksel 
gelegd en hij wordt dan terug geopend in 
het terrarium. Dat is het enige voedsel dat 
de volwassen kameleons krijgen. Voor de 
kleintjes is het nog eenvoudiger. Er wordt 
gewoon een stuk banaan in de kooien 
gelegd. Daar komen fruitvliegen op af.

De juist gevangen dieren worden paars-
gewijs bij elkaar gehouden gedurende één 

à twee maanden, tot het vrouwtje eieren 
heeft gelegd. Ze heeft daartoe ongeveer 
15 cm grond ter beschikking, wat ik nogal 
weinig vind. Na deze paarperiode wordt 
de man apart gezet en bij het uitkomen 
van de eitjes worden de kleintjes uit het 
terra van de moeder gehaald en in een 
ander terrarium gezet. 

Wat me opvalt is dat de bakken op 
poten van ongeveer een meter hoog staan 
en de onderste helft telkens een plastic 
bedekking heeft. Ik vermoed dat het is om 
te verhinderen dat knaagdieren de houten 
poten doorbijten. Bij het buitengaan zie ik 
de poster van de Tanzaniaanse kameleons 
die ook in de andere slangenfarm hing. Hij 
kan hier gekocht worden, wat ik dan ook 
doe. Ik merk dat de samensteller dezelfde 
is als de eigenaar van de farm: Joe Ber-
raducci. De naam doet bij mij een belletje 
rinkelen. Deze man is de grootste uitvoer-
der van Afrikaanse kameleons. Hij blijkt 

De bakken in de 
snake farm van 

Arusha

àKinyongia ta
vetana, man aan 

zwembad
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bovendien in Arusha te wonen, maar de 
oppasser kan me zijn adres niet geven. Er 
staat wel een telefoonnummer op de poster 
vermeld.

17 uur 30
Terug in het hotel probeer ik de eigenaar 
te bellen om een gesprek te versieren. Het 
opgegeven telefoonnummer bestaat echter 
niet meer. De mensen in het hotel proberen 
het juiste nummer te pakken te krijgen, 
maar slagen daar niet in. We blijven nog 
maar één dag in Tanzania.  Als ik de man 
morgen wil ontmoeten, zal ik moeten 
overschakelen naar de hulplijn. In mijn 
geval is dat Tom Verbraeken. Ik mag op 
de hotelcomputer en stuur hem een mail. 
De computer is traag en het is een qwerty-
toetsenbord. Het versturen neemt een half 
uur van de, op dit ogenblik, zeer kostbare 
tijd in beslag.

22 juli, 2 uur ’s nachts
De gsm laat weten dat er een bericht is 
aangekomen. Mijn vrouw schrikt wak-
ker en vraagt met lichte paniek in haar 
stem wat er gebeurt. Tom heeft een ander 
telefoonnummer gevonden.

9 uur
Ik laat in het hotel bellen naar dit vaste 
nummer en krijg de secretaresse van Joe 
Berraducci aan de lijn. Een ontmoeting 
blijkt echter niet zo simpel, want de heer 
Berraducci moet dringend naar de bank. Ik 
moet later nog maar eens terug bellen.

12 uur
Na nog twee telefoontjes vanuit een tele-
foonwinkel in Arusha Town heb ik mijn 
afspraak vast. Ik wacht buiten de zaak en 
enige minuten later stopt een wagen. De 
man naast de chauffeur stapt uit en vraagt 
of ik Kris Slaets ben. Je kan niet geloven 
hoe blij ik ben dat ik inderdaad zo heet. 

We gaan achter een hoog gebouw in een 
tuin zitten. Joe lijkt me iets ouder dan ik. 
Het is zo’n soort man dat je maar één keer 
gezien moet hebben om twintig jaar later 

Kinyongia tave
tana, vrouw
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direct te herkennen. Hij vraagt wat naar 
mijn achtergrond en is dan bereid om te 
praten. Een uurtje, meer tijd heeft hij niet. 
Ik mag echter niets opnemen, wel notities 
maken.

Hij blijkt een vlotte prater te zijn die 
weinig vragen nodig heeft. Hij voert naast 
kameleons ook andere reptielen en zoog-
dieren uit, maar heeft een voorkeur voor 
de tongschieters. Dat hij hiervoor meer 
dan gepassioneerd is, blijkt in de loop van 
het gesprek, doordat hij voortdurend bo-
ven mijn hoofd in de bomen zit te kijken. 
Als ik hem daar opmerkzaam op maak, 
zegt hij dat het ook de reden is waarom 
hij zelf de auto niet bestuurt. Hij zou een 
gevaar op de weg zijn, omdat hij steeds de 
omgeving afspeurt. Ik kom ogenblikkelijk 
te weten waarom er op de farm bijna geen 
kameleons meer zitten: de mieren eten 
’s nachts de kameleons op. Dit is ook de 
reden waarom er rond de poten van de 
bakken plastic is gedaan. De maatregel 
blijkt echter maar een halve oplossing te 
zijn, er vallen nog steeds doden.

De kameleons zijn bijna allemaal 
verhuisd naar zijn privétuin, die helemaal 
ommuurd is en waar hij persoonlijk de 
spuitbus kan hanteren. Al zijn dieren 
worden buiten gehouden en ook de eieren 
worden daar uitgebroed in de grond.

Voor de kameleons gebruikt hij nooit 
een broedstoof. Het uitbroeden gaat heel 
gemakkelijk. Zelfs schimmel op de eieren 
verhindert het uitkomen niet, alleen te 
lage temperaturen kunnen op dat moment 
problemen geven.

Terwijl wij in onze terraria vooral pro-
blemen hebben met licht en temperatuur, 
zijn hier de natuurlijke vijanden de groot-
ste doodsoorzaak: vogels, mieren, slakken 
en spinnen. Zwarte weduwen (soorten van 
het geslacht Latrodectus) kruipen als ze 
klein zijn in de kooien en als ze volgroeid 
zijn eten ze kameleons. Slakken  kruipen ’s 
nachts over de kameleons en leggen er een 
slijmlaag over. Kleine kameleons overleven 
dit vaak niet.

De dieren worden over heel Tanzania 
gevangen, zowel ’s nachts als overdag. 
Op Mount Meru vinden ze Kinynogia 
tavetana, hoger op de berg eerst Trioceros 
sternfeldi en dan pas Trioceros jacksoni 
merumontanus, terwijl ik de volgorde 
andersom verwacht zou hebben. Vol-
gens mijn gesprekspartner komen zowel 
Kinynongia tavetana als Chameleo dilepis 
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veel voor in deze streek. Nochtans heb 
ik geen enkele dilepis in het wild gezien, 
terwijl tavetana zowat in elke struik te 
vinden was. Joe beweert dat de verklaring 
te vinden is in het feit dat tavetana met 
zijn schutkleuren niet veel moeite doet om 
zich te verbergen, terwijl dilepis, die feller 
gekleurd is, zich diep in de struiken moet 
verstoppen. De komende jaren verwacht 

hij een ware explosie van nieuwe soorten 
uit Kenia, omdat  daar nu pas grondig  
gezocht wordt.

Ik manoeuvreer het gesprek richting 
Kinyongia matschei, omdat dit het laatste 
jaar één van de hot topics op de website 
was. Deze worden volgens hem heel hoog 
in de bomen aangetroffen. Hij vermoedt 

Volwassen vrouw 
Chamaeleo dilepis
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dat ze niet alleen aan de woudrand zitten, 
maar ook midden in het bos. Om te zon-
nen moeten ze daar echter helemaal naar 
boven en daarom zouden ze er onopge-
merkt blijven. Aan de bosrand kunnen 
ze ook de open zijkanten gebruiken. De 
mannen worden er vaak opgemerkt op de 
stam. Doordat ze dikwijls van de takken 
getrokken worden bij de vangst, missen ze 
nogal eens tenen. Daarbij komt het slechte 
transport door sommige handelaars en 
vliegtuigmaatschappijen en dat verklaart 
waarom vele dieren niet in goede conditie 
aankomen.

In het algemeen graven de eileggers twee 
maal per jaar, soms zelfs maar eenmaal. 

Matschei’s hebben een incubatietijd van elf 
maanden en de eieren worden uitgebroed 
bij 21 à 24°C.

Het klimaat van hun habitat, de East 
Usumbara mountains, wordt gekenmerkt 
door twee regenperiodes: in februari-
maart hevige regens met dagtemperaturen 
die zakken tot 12 à13°C en een korte 
regentijd in oktober-november. In decem-
ber en januari klimt de temperatuur tot 
vooraan in de 30°C, in de schaduw onge-
veer 10°C minder. Oppassen bij te warme 
temperatuur: de kameleon zal wel mooi 
geel gekleurd zijn, maar dit wil zeggen dat 
hij oververhit is.

Bijlage
Voor diegenen die Kinyongia tavetana in 
het terrarium houden kan het misschien 
interessant zijn om de bijgaande tabellen 
te raadplegen. De flanktemperatuur werd 
gemeten met behulp van een infrarood-
thermometer ogenblikkelijk als het dier 
gevangen werd en geeft een indicatie van 
zijn lichaamstemperatuur.

Wat mij opviel is dat deze kameleons 
dikwijls hoog in de bomen gezien werden. 
Het feit dat ze van een afstand moeilijker 

te spotten zijn, betekent waarschijnlijk dat 
we ze heel dikwijls niet bemerken en dat 
ze veel talrijker zijn dan we vermoeden.

Als je de klimaatomstandigheden in 
Arusha vergelijkt met die in België moet 
het volgens mij mogelijk zijn om in de 
zomermaanden Kinyongia tavetana buiten 
te houden. Van juni tot september valt er 
in België meer neerslag en het is hier wat 
warmer dan in Arusha, maar het scheelt 
allemaal niet zo veel.
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Tabel 1

Geslacht Vindplaats Hoogte UV index Temperatuur 
flanken (links)

Temperatuur 
flanken (rechts)

Vrouw Onder afdak 1 m 16 16

Vrouw Domein 1,5 m 6 30 28,5

Man Weg 4 m 1 20 20

Vrouw Weg 4 m 1 21 21

Baby Weg 2 m 6

Man Weg 2 m 6 26 26

Man Weg 2 m 4 28 30,5

Halfwas Weg 1 m 4

Man Weg 3 m 4 22 22

Man Weg 3 m 4 22 22

Jonge man Weg 3 m 4 20 20

Vrouw Weg 2 m 1,5 17 17

Man Weg 2,5 m 2 20 20

Tabel 2

Maand: J F M A M J J A S O N D

Max temp 
°C

27 28 27 25 23 23 22 23 25 27 26 26

Min temp 
°C

14 13 15 16 15 13 12 13 13 14 15 14

Neerslag
mm

71 68 151 289 122 27 11 13 12 33 149 106

Voor het paren brengt Joe de man bij 
de vrouw. Indien de man geen teken van 
opwinding toont brengt hij er een andere 
man bij. De man die gedomineerd wordt 
neemt hij dan weg en bijna steeds volgt nu 
een paring.

De ogen voor mij blijven maar heen en 
weer flitsen terwijl hij boven mijn hoofd 
kijkt en zegt dat er in haast elke boom hier 
kameleons zitten. De dominante dieren 
drijven de anderen naar de omliggende 
struiken, waar ze sneller ten prooi vallen 
aan hun predatoren.

Bij hun zoektochten worden doorgaans 
minder vrouwen gevonden, behalve van 
Trioceros jackoni merumontanum op 
Mount Meru. Hij stelt dit vast, maar heeft 
er geen verklaring voor, hoewel het mis-
schien iets te maken heeft met de sexdeter-
minatie door de temperatuur, waar hij wel 
geloof aan hecht.

Dan kijkt hij op zijn horloge en staat 
recht. “Spijtig” zegt hij, “dat je niet langer 
blijft, anders kon je bij mij thuis eens naar 
de kameleons komen kijken.” We gaan 
naar de straat waar zijn chauffeur staat te 
wachten, hij geeft me een hand en stapt in. 
Verdomme, van deze man had ik nog veel 
kunnen bijleren!

Jaargang 71 Nummer 6 Lacerta 261   
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Summary
Encouner in Arusha

The author made a journey to Arusha, Tanzania, with special attention for chamaeleons. On one of 
the trips in that area he visited a snake-farm, where he saw a poster with all the chamaeleon species 
of that region and with the phone-number of the owner of the snake-farm. He succeeded to track 
down the owner, Joe Berraducci, and was invited to visit him. Joe is one of the main exporters of 
chamaeleons from Africa. The author discussed with him the several species of chamaeleons in that 
area and their behaviour. 
Furthermore he made some observations on Kinyongia tavetana himself, including temperature-
measurements of the animals that were found. These can be found in Table 1. Table 2 gives tempera
tures and rainfall in Arusha.
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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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