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De tot 2006 gangbare indeling
Wat dit betreft is het bekende standaard-
werk van Duellman en Trueb, “Biology 
of amphibians”, een goed startpunt (Du-
ellman & Trueb, 1986). De auteurs geven 
een compleet overzicht van de orden, 
families en genera der recente amfibieën. 
Hoewel er tussen 1986 en 2006 op fami-
lieniveau vooral bij de kikkers en padden 
wel het een en ander gebeurd is, vormt 
de indeling van Duellman en Trueb een 
bruikbaar uitgangspunt voor de rest van 
het verhaal. Voor wat betreft orden en 
families ziet hun indeling er als volgt uit.

1
Orde Gymnophiona 

wormsalamanders
met de volgende families:

Rhinatrematidae
Ichthyophiidae
Uraeotyphlidae

Scolecomorphidae
Caeciliidae

Typhlonectidae

2
Orde Caudata 

salamanders
met de volgende families:

Sirenidae (voorpootsalamanders)
Hynobiidae (Aziatische landsalamanders)
Cryptobranchidae (reuzensalamanders)

Proteidae (olm en verwanten)
Dicamptodontidae

Amphiumidae (aalsalamanders)
Salamandridae (‘echte’ salamanders)

Ambystomatidae (axolotl en verwanten)
Plethodontidae (longloze salamanders)

In 2006 deden de Amerikaanse 
herpetoloog Frost en zijn me-
dewerkers het boekwerk “The 
amphibian tree of life” het licht 
zien, een complete taxonomische 
revisie van de hedendaagse am-
fibieën op het niveau van orde, 
familie en genus (Frost et al., 
2006). Niet eerder heeft een zo 
complete herziening van alle re-
cente amfibieëngroepen plaats-
gevonden. Alvorens op het opus 
magnum van Frost en de zijnen 
nader in te gaan, is het wellicht 
goed om te beginnen met het 
vaststellen van een in het recente 
verleden liggend taxonomisch 
ijkpunt.

ß
Eleutherodactylus 

sp. (mogelijk E. 
altamazonicus) 

was Leptodacty-
lidae, nu Brachy-

cephalidae
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Opzet en filosofie van 
“the amphibian tree of life”
Terug naar de ‘amphibian tree of life’. Om 
te beginnen merken Frost en medewer-
kers op dat het aantal beschreven amfibie-
ensoorten in 2006 inmiddels is opgelopen 
tot een kleine zesduizend (laatste stand: 
meer dan zevenduizend; zie http://www.
amphibia.org)! Ten tijde van het boek van 
Duellman en Trueb, slechts twintig jaar 
daarvoor, ging het om een kleine vierdui-
zend soorten. Vervolgens merken de au-
teurs op dat de inzichten in de onderlinge 
verwantschapsrelaties tussen de verschil-
lende amfibieëngroepen geen gelijke tred 
hebben gehouden met de toename van de 
soortenkennis.

Een belangrijke reden waarom de 
inzichten in de verwantschapsrelaties zich 

3
Orde Anura 

kikkers en padden
met de volgende families:

Leiopelmatidae (oerkikkers)
Discoglossidae (schijftongkikkers)

Rhinophrynidae 
Pipidae (pipa’s en klauwkikkers)
Pelobatidae (knoflookpadden)

Pelodytidae (groengestipte kikkers)
Myobatrachidae (Australische kikkers)

Heleophrynidae (spookkikkers)
Sooglossidae (Seychellenkikkers)

Leptodactylidae (fluitkikkers)
Bufonidae (padden)
Brachycephalidae

Rhinodermatidae (snavelkikkers)
Pseudidae (paradoxale kikkers)

Hylidae (boomkikkers)
Centrolenidae (glaskikkers)

Dendrobatidae (pijlgifkikkers)
Ranidae (‘echte’ kikkers)

Hyperoliidae (rietkikkers)
Rhacophoridae (schuimnestkikkers)

Microhylidae

maar moeizaam ontwikkelen is, aldus 
Frost en zijn medewerkers, dat tot nu toe 
vele taxonomische groepen gedefinieerd 
worden op basis van slechts een heel klein 
aantal kenmerken. Het gaat dan vaak 
ook nog om kenmerken waarvan taxono-
men vinden dat deze zeer belangrijk zijn, 
zonder dat goed duidelijk wordt gemaakt 
waarom deze kenmerken dan zo’n speciale 
rol vervullen. Volgens Frost c.s. zijn de 
tijden voorbij dat majeure taxonomische 
conclusies kunnen worden gebaseerd op 
beperkte analyses van kleine aantallen 
taxa, waarbij slechts beperkte hoeveelhe-
den morfologische of moleculaire gegevens 
worden gehanteerd.

Frost en medewerkers hebben geprobeerd 
te voorkomen in de klassieke taxonomi-
sche valkuilen te vallen door: 
1. ernaar te streven om alle traditionele, 

vastgeroeste ideeën over de indeling 
der amfibieën te laten voor wat ze zijn 
(en dat kostte moeite, merken ze zelf 
op), en 

2. voor hun taxonomische analyse zoveel 
mogelijk kenmerken te gebruiken, 
zowel anatomische, als morfologische, 
als genetisch-moleculaire kenmerken.  

Aldus ontstond, in hun eigen woorden, “de 
omvangrijkste evolutionaire analyse van 
recente amfibieën ooit volbracht.”

Het gevolg van deze gigantische exercitie 
is dat menige reeds lang erkende familie 
het veld moet ruimen, dat er vele nieuwe 
families worden opgericht, dat menig 
genus verdwijnt of wordt verschoven naar 
een andere familie, en dat vele nieuwe 
genera worden beschreven. Het eindre-
sultaat, aldus Frost en de zijnen, is een 
sterk verbeterd inzicht in de onderlinge 
verwantschapsrelaties tussen de huidige 
amfibieëngroepen. 

Om te voorkomen dat het allemaal te 
onoverzichtelijk wordt, zullen we ons hier 
verder beperken tot een overzicht van de 
veranderingen op familieniveau; de vele 
wijzigingen op het niveau van het genus 
blijven hier verder buiten beschouwing. 
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Als vergelijkingsmateriaal zullen we hierbij 
de bovengenoemde indeling van Duell-
man en Trueb uit 1986 hanteren. 

Frost en medewerkers zien de gang-
bare indeling der amfibieën in drie orden, 
namelijk 

1. wormsalamanders,
2. salamanders en 
3. kikkers en padden

door hun analyse bevestigd.

1 Orde Gymnophiona, wormsalamanders
Laten we beginnen met de bij niet-specia-
listen minst bekende orde, die der wormsa-
lamanders. 

De orde omvat ongeveer 175 soorten. 
Duellman en Trueb onderscheidden 
zes verschillende families; zie boven-
staand overzicht. Frost en medewerkers 
onderscheiden daarentegen nog slechts 
drie families: de Caeciliidae, de Ichthy-

Callulina kreffti 
was Microhyli-
dae, nu Brevici-

pitidae
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ophiidae en de Rhinatrematidae. De 
volgende drie families worden opgeheven, 
en de daartoe behorende soorten dus 
ondergebracht bij andere families: de 
Uraeotyphlidae worden onderdeel van 
de Ichthyophiidae, en de Scolecomo-
rphidae en de Typhlonectidae worden 
onderdeel van de Caeciliidae.

Puur qua soortenaantallen hebben deze 
taxonomische verschuivingen niet veel om 

het lijf, aangezien de familie Caeciliidae 
altijd al de veruit soortenrijkste familie 
van de wormsalamanders is geweest. Dit 
blijft ook bij de nieuwe indeling het geval.

2 Orde Caudata, salamanders
Op familieniveau verandert er bij de sala-
manders niet veel op basis van de nieuwe 
inzichten van Frost en medewerkers. 
Ten opzichte van de situatie ten tijde van 
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 Duellman en Trueb zijn er twee wijzi-
gingen.

De familie Dicamptodontidae wordt 
opgeheven. De twee genera van deze fami-
lie krijgen ieder een andere ‘bestemming,’ 
en wel als volgt. 

De vier soorten van het genus Dicamp-
todon worden ondergebracht bij de familie 
Ambystomatidae (axolotl en verwanten). 

Ironisch genoeg werden de soorten van Di-
camptodon, in Noord-Amerika bekend als 
‘Pacific giant land salamanders’, tot in de 
jaren zeventig reeds tot de axolotl-achtigen 
gerekend. Vervolgens hebben ze een tijd-
lang een eigen familie gevormd. Frost c.s. 

zijn echter van mening dat uit hun analyse 
blijkt dat Dicamptodon toch deel uitmaakt 
van de Ambystomatidae.

De vier soorten van het tweede genus 
van de Dicamptodontidae, het genus 
Rhyacotriton, worden toebedeeld aan een 
eigen, nieuwe familie: de Rhyacotritoni-
dae. Vermeld moet worden dat de familie 
Rhyacotritonidae niet nieuw wordt 
opgericht door Frost en medewerkers; de 
familie werd al gedurende een aantal jaren 

erkend. De analyse van Frost c.s. beves-
tigt de familiestatus voor Rhyacotriton. De 
soorten van Rhyacotriton komen voor in 
Noord-Amerika.

De overige door Duellman en Trueb 
erkende salamanderfamilies blijven 
gehandhaafd in de indeling van Frost en 
medewerkers. 

Neobatrachus 
sudelli, was 

Myobatrachidae, 
nu Limnodynas-

tidae
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3 Orde anura, kikkers en padden
Veruit de meeste veranderingen op fami-
lieniveau vinden plaats bij de orde der kik-
kers en padden. Geconstateerd moet wor-
den dat de herpetologische gemeenschap 
al sinds de jaren zeventig van de vorige 
eeuw worstelt met een indeling van de kik-
kers en padden die op een enigszins juiste 
manier de evolutionaire verwantschappen 
weergeeft. Frost en medewerkers probe-

ren met hun ‘integrale analyse’ de puntjes 
op de i te zetten, alhoewel natuurlijk al bij 
voorbaat vaststond dat het laatste woord 
over de voorgestelde nieuwe indeling nog 
niet was gesproken. 

We zullen hierna proberen de door 
Frost c.s. voorgestelde wijzigingen orde-
lijk in beeld te brengen, waarbij telkens de 
vergelijking zal worden gemaakt met de in-
deling van Duellman en Trueb uit 1986. 

1 Familie Leiopelmatidae (oerkikkers) Deze familie blijft gehandhaafd. De familie omvat ongeveer vijf 
soorten, waaronder de beroemde staartkikkers (genus Ascap-
hus) uit het noordwesten van Noord-Amerika.

2 Familie Pipidae (pipa’s en klauwkikkers) Blijft gehandhaafd. Ongeveer dertig soorten.

3 Familie Rhinophrynidae Blijft gehandhaafd. De familie omvat één soort, Rhinophrynus 
dorsalis, de Mexicaanse gravende pad.

4 Familie Bombinatoridae (vuurbuik-
padden)

Hier maakt een eerste wijziging vergeleken met de indeling 
van Duellman en Trueb zijn opwachting: de welbekende 
familie Discoglossidae wordt opgesplitst in twee families: de 
Bombinatoridae en de Alytidae (voor deze laatste familie: zie 
onderstaand bij 5.). 
Tot de Bombinatoridae worden door Frost en medewerkers 
de vuurbuikpadden (genera Bombina en Barbourula) gerekend. 
De familie telt ongeveer tien soorten.

5 Familie Alytidae (vroedmeesterpad-
den en schijftongkikkers)

Het tweede ‘restant’ van de vroegere familie Discoglossidae. 
Deze nieuw onderscheiden familie omvat de genera Alytes, de 
vroedmeesterpadden, en Discoglossus, de schijftongkikkers. De 
familie telt ongeveer tien soorten.

6 Familie Pelobatidae (knoflookpad-
den)

Een lang-erkende familie die nu van samenstelling verandert. 
De ‘klassieke’ Pelobatidae wordt door Frost en medewerkers 
opgesplitst in drie families: de Pelobatidae, de Megophryidae 
en de Scaphiopodidae (voor deze laatste twee families: zie 
onderstaand bij 7. en 8.). 
De herziene Pelobatidae omvat alleen het genus Pelobates, de 
knoflookpadden. Tot dit genus behoren vier soorten.

7 Familie Megophryidae (Aziatische 
knoflookpadden)

Afgesplitst van de ‘klassieke’ Pelobatidae. Deze familie wordt 
al gedurende een reeks van jaren als aparte eenheid erkend; 
het onderzoek van Frost en medewerkers bevestigt de eigen 
status van de Megophryidae. De bekende ‘neushoornkikker’, 
Megophrys montana, behoort tot deze familie. De familie telt 
ongeveer tien genera, met in totaal ongeveer honderdveertig 
soorten.

8 Familie Scaphiopodidae (schoffel-
voetpadden)

Ook afgesplitst van de ‘klassieke’ Pelobatidae. De afgelopen 
twintig jaar zijn de in Noord-Amerika voorkomende schoffel-
voetpadden beurtelings ofwel tot de Pelobatidae gerekend, 
ofwel in een eigen familie geplaatst. Frost en medewerkers 
komen tot de conclusie dat de twee genera waar het om gaat, 
Scaphiopus en Spea, definitief tot een eigen familie moeten 
worden gerekend. De familie telt ongeveer vijf soorten. 

à
Limnodynastes 
peroni, was 
Myobatrachidae, 
nu Limnodynas-
tidae

lacerta72-1binnen.indd   11 10-03-14   14:19



n AmphibiAn Tree of Life

12 Lacerta  Nummer 1 Jaargang 72

lacerta72-1binnen.indd   12 10-03-14   14:19



AmphibiAn Tree of Life n

Jaargang 72 Nummer 1 Lacerta 13   

lacerta72-1binnen.indd   13 10-03-14   14:19



n AmphibiAn Tree of Life

14 Lacerta  Nummer 1 Jaargang 72

9 Familie Pelodytidae (groengestipte 
kikkers)

Blijft gehandhaafd. Eén genus, Pelodytes, met drie soorten.

10 Familie Heleophrynidae (spookkik-
kers)

Blijft gehandhaafd. Eén genus, Heleophryne, met ongeveer vijf 
soorten.

11 Familie Sooglossidae (Seychellen-
kikkers)

Deze kleine familie blijft gehandhaafd. De in 2003 opgerichte 
familie Nasikabatrachidae wordt door Frost en medewerkers 
opgeheven, en de enige soort van die familie, Nasikabatrachus 
sahyadrensis, wordt aan de Sooglossidae toegevoegd.
Vermeldenswaard is dat Nasikabatrachus, een gravende kikker 
met zakvormig lichaam, kraaloogjes en een varkenssnuitje, 
pas ontdekt is in 2000 in zuidelijk India (Biju & Bossuyt, 2003). 
Enkele fraaie kleurenfoto’s van de zonderling ogende Nasikaba-
trachus zijn te vinden in het kikkerboek van Herrmann (2005). 
De nieuw ontdekte soort werd vanwege een aantal bijzondere 
kenmerken onmiddellijk toegedeeld aan een eigen familie, de 
eerste geheel nieuw opgerichte kikkerfamilie sinds 1926. Echter, 
Biju en Bossuyt merkten in hun beschrijving van Nasikaba-
trachus zelf al op dat de nieuwe soort duidelijk verwantschap 
vertoont met de Sooglossidae. Frost en medewerkers hebben 
hieruit vervolgens de logische conclusie getrokken. De herziene 
Sooglossidae telt twee genera met in totaal vijf soorten. 

12 Familie Myobatrachidae (Australische 
kikkers)

Deze familie blijft gehandhaafd, al wordt een aantal genera 
afgesplitst en in de familie Limnodynastidae geplaatst (zie 
onderstaand bij 13.).
Tot de Myobatrachidae behoren onder andere de twee soor-
ten van het genus Rheobatrachus, de ‘maagbroedende kikkers’. 
Zij zijn de enige gewervelde dieren waarbij de bevruchte eieren 
in de maag van het vrouwtje worden uitgebroed, waarna de 
compleet gemetamorfoseerde babykikkertjes door mama’s 
mond naar buiten komen. Van beide soorten is inmiddels vast 
komen te staan dat zij (zo goed als zeker) zijn uitgestorven.
De herziene Myobatrachidae omvat ongeveer vijftien genera, 
met in totaal ongeveer zeventig soorten.

13 Familie Limnodynastidae (nog meer 
Australische kikkers)

Deze familie wordt door Frost en medewerkers afgesplitst 
van de voorgaande. Acht genera met in totaal ongeveer vijftig 
soorten.

14 Familie Centrolenidae (glaskikkers) Deze familie blijft gehandhaafd. Het monotypische genus All-
ophryne werd door Duellman en Trueb in de familie Hylidae 
geplaatst. Frost en medewerkers plaatsen Allophryne op basis 
van hun analyse binnen de glaskikkers.
De familie telt ongeveer tien genera, met in totaal ongeveer 
honderdvijftig soorten.

15 Familie Bufonidae (padden) Deze familie blijft gehandhaafd. De familie der padden is één 
van de weinige grote families die, na de diepgaande analyse 
van Frost en medewerkers, als goed gefundeerde eenheid 
overeind blijft. Wel onderwerpen Frost en de zijnen de familie 
aan een grondige interne herziening: binnen de familie worden 
zes nieuwe genera beschreven.
De intern herziene familie Bufonidae omvat ongeveer vijftig 
genera, met in totaal ongeveer driehonderdvijftig soorten.
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Tot zover het eenvoudige, overzichtelijke 
gedeelte. 

De grootste door Frost en medewerkers 
voorgestelde wijzigingen op familieniveau 
betreffen de drie ‘klassieke’ kikkerfamilies 
Leptodactylidae (fluitkikkers), Hylidae 
(boomkikkers) en Ranidae (‘echte’ kik-
kers). Ieder van deze families telt hon-
derden soorten, deels van zeer gevarieerd 
uiterlijk, en onder herpetologen bestond 

natuurlijk al langer het vermoeden dat 
zulke grote, heterogene groepen bij kriti-
sche nadere beschouwing in kleinere een-
heden opgedeeld zouden moeten worden. 
We zullen onderstaand de door Frost en 
medewerkers voorgestelde herindeling van 
respectievelijk de fluitkikkers, de boom-
kikkers en de echte kikkers de revue laten 
passeren.

16 Familie Dendrobatidae (pijlgifkik-
kers)

Eveneens een grote familie die ‘ongeschonden’ uit de analyse 
van Frost en medewerkers tevoorschijn komt. De familie telt 
ongeveer achttien genera en ongeveer tweehonderdvijftig 
soorten.

17 Familie Microhylidae Deze familie blijft gehandhaafd, al wordt een aantal genera 
afgesplitst en in de familie Brevicipitidae geplaatst (zie onder-
staand bij 18.).
Hoewel bij het grote publiek zo goed als onbekend, gaat het 
hier om een grote, zeer diverse familie, verspreid over Ame-
rika, Afrika, Azië en Australië. De familie omvat (na afsplitsing 
van de Brevicipitidae) maar liefst drieënzestig genera, met in 
totaal ongeveer driehonderd soorten.
Een bekende soort onder liefhebbers is de tomatenkikker, 
Dyscophus antongili, van Madagascar.

18 Familie Brevicipitidae Deze familie wordt door Frost en medewerkers afgesplitst 
van de voorgaande. Vijf genera met in totaal ongeveer twintig 
soorten.

19 Familie Hyperoliidae (rietkikkers) Deze familie blijft gehandhaafd. Ongeveer tweehonderd 
soorten.

20 Familie Rhacophoridae (schuimnest-
kikkers)

Blijft gehandhaafd, met dien verstande dat twee genera die 
door Duellman en Trueb tot deze familie werden gerekend, 
namelijk Aglyptodactylus en Boophis, worden ‘overgeheveld’ 
naar de familie Mantellidae (zie onderstaand bij 21.).  
De herziene Rhacophoridae omvat ongeveer vijftien genera 
en ongeveer tweehonderdvijftig soorten.

21 Familie Mantellidae Deze familie, die al gedurende een aantal jaren wordt erkend, is 
onder andere samengesteld uit twee genera die door Duell-
man en Trueb tot de Rhacophoridae werden gerekend (Aglyp-
todactylus en Boophis), en twee genera die door Duellman en 
Trueb tot de Ranidae werden gerekend (Mantella en Mantidac-
tylus). De familie Mantellidae is in haar verspreiding vrijwel 
volledig beperkt tot Madagascar.
Tot het genus Mantella behoort onder andere M. aurantiaca, 
het bekende ‘gouden kikkertje’ van Madagascar.  De familie 
omvat ongeveer tien genera met in totaal ongeveer tweehon-
derd soorten.
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De fluitkikkerachtigen
Families 22 tot en met 27: de fluitkikker-
achtigen. De ‘klassieke’ familie Leptodac-
tylidae wordt door Frost en medewer-
kers opgesplitst in zes families. 

22. Familie BatraChophrynidae

23. Familie BraChyCephalidae 
24. Familie Ceratophryidae

25. Familie CyClorhamphidae

26. Familie thoropidae

27. Familie leptodaCtylidae

Opmerkingen bij de nieuwe indeling van 
de fluitkikkerachtigen: 
❶ De familie Brachycephalidae werd 

reeds erkend ten tijde van Duellman 
en Trueb. Zij onderscheidden twee 
soortenarme genera, Brachycephalus en 
Psyllophryne, minuscule kikkertjes uit 
Zuid-Amerika. Uit de integrale analyse 
van Frost en medewerkers komt echter 
naar voren dat Brachycephalus/Psyll-
ophryne samen met een aantal genera 
die voorheen tot de Leptodactylidae 
werden gerekend tot één familie moet 
worden samengevoegd. De oorspronke-
lijke familienaam Brachycephalidae 
kan hierbij behouden blijven. Eén van 
de genera die aan de Brachycephali-
dae worden toegevoegd, is Eleuthero-
dactylus (broeikaskikkers). Met meer 
dan vijfhonderd soorten is Eleuthero-
dactylus één van de soortenrijkste 
genera binnen de gewervelde dieren. 
Dit betekent dat de herziene familie 
Brachycephalidae qua soortenaantal 
meer dan honderdvoudig is vergroot.

❷ Aan de familie Cyclorhamphidae 
worden door Frost c.s. ook de twee 
soorten van het genus Rhinoderma 
(snavelkikkers) toegevoegd, die tot op 
heden tot een eigen familie Rhinoder-
matidae werden gerekend (Rhinoder-
matidae wordt dus opgeheven). 

❸ De herziene en ‘gereduceerde’ fami-
lie Leptodactylidae omvat in haar 
nieuwe samenstelling ongeveer tien 
genera. In de oude samenstelling, ten 
tijde van Duellman en Trueb, bestond 
de familie uit ongeveer vijftig genera.

De boomkikkerachtigen
Families 28 tot en met 31: de boomkikker-
achtigen. De ‘klassieke’ familie Hylidae 
wordt door Frost en medewerkers opge-
splitst in vier families. 

28. Familie amphiGnathodontidae

29. Familie CryptoBatraChidae

30. Familie hemiphraCtidae

31. Familie hylidae

Opmerkingen bij de nieuwe indeling van 
de boomkikkerachtigen: 
❶ Kort voor het verschijnen van de 

analyse van Frost en medewerkers 
verscheen van de onderzoeker Faivo-
vich en zijn medewerkers een complete 
taxonomische revisie van de familie 
Hylidae (Faivovich et al., 2005). 
Faivovich en medewerkers richten bin-
nen de boomkikkerfamilie vele nieuwe 
genera op, vooral door opsplitsing van 
het ‘massagenus’ Hyla; zij behouden 
echter de familie Hylidae als eenheid. 
Frost en medewerkers splitsen de 
Amphignathodontidae, de Cryp-
tobatrachidae en de Hemiphracti-
dae van de ‘hoofdfamilie’ af. De drie 
nieuwe families omvatten in totaal vijf 
genera. 

❷ De kleine familie Pseudidae (para-
doxale kikkers), met de genera Lysap-
sus en Pseudis, wordt door Frost en 
medewerkers tot de Hylidae gerekend 
(Pseudidae wordt dus opgeheven). De 
genera Lysapsus en Pseudis worden al 
enkele jaren beschouwd als onderdeel 
van de Hylidae; het onderzoek van 
Frost en medewerkers bevestigt dit 
gezichtspunt.

❸ De herziene en ‘gereduceerde’ fami-
lie Hylidae omvat in haar nieuwe 
samenstelling nog steeds de bulk van 
de boomkikkers, ongeveer vijfenveertig 
genera.

De ‘Rana-achtigen’
Families 32 tot en met 42: de ‘Rana-achti-
gen’. De ‘klassieke’ familie Ranidae wordt 
door Frost en medewerkers opgesplitst 
in elf(!) families (een klein deel van deze 

ß Limnodynastes 
fletcheri, was 

Myobatrachidae, 
nu Limnodynas-

tidae
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families was al eerder door andere onder-
zoekers voorgesteld).
32. Familie arthroleptidae

33. Familie CeratoBatraChidae

34. Familie diCroGlossidae

35. Familie hemisotidae

36. Familie miCrixalidae

37. Familie nyCtiBatraChidae

38. Familie petropedetidae

39. Familie phrynoBatraChidae

40. Familie ptyChadenidae

41. Familie pyxiCephalidae

42. Familie ranidae

Opmerkingen bij de nieuwe indeling van 
de ‘Rana-achtigen’:  
❶ Tot de familie Petropedetidae wordt 

onder andere ’s werelds grootste kikker, 
Conraua goliath, gerekend. Geen enkele 
andere kikkersoort bereikt een (maxi-
male) lengte van 30 cm en een (maxi-
mum)gewicht van 3,3 kg. De reuzen-
kikker is in 1906 beschreven door de 
onderzoeker Boulenger en werd destijds 
toegedeeld aan het genus Rana.

❷ De herziene en ‘gereduceerde’ familie 
Ranidae omvat in haar nieuwe samen-
stelling ongeveer twintig genera. In de 
oude samenstelling, ten tijde van Du-
ellman en Trueb, bestond de familie 
uit ongeveer vijfenveertig genera.

Door Frost c.s. opgeheven families
Tenslotte nog een overzicht van de families 
die werden erkend door Duellman en 
Trueb in 1986, maar die bij de nieuwe 
indeling van Frost en medewerkers het 
veld hebben moeten ruimen.

• Familie Dicamptodontidae: één 
genus opgenomen in de familie 
Ambystomatidae, één genus toege-
kend aan een nieuwe familie.

• Familie Discoglossidae: opge-
splitst in de families Alytidae en 
Bombinatoridae.

• Familie Nasikabatrachidae: pas 
beschreven in 2003, nu reeds opge-
nomen in de familie Sooglossidae.

• Familie Pseudidae: opgenomen in 
de familie Hylidae.

• Familie Rhinodermatidae: opge-
nomen in de familie Cyclorham-
phidae.

• Familie Scolecomorphidae: opge-
nomen in de familie Caeciliidae.

• Familie Typhlonectidae: opgeno-
men in de familie Caeciliidae.

• Familie Uraeotyphlidae: opgeno-
men in de familie Ichthyophiidae. Discoglossus 

montalentii, was 
Discoglossidae, 
nu Alytidae 
foto J. ter Borg

à
Probreviceps ma-
crodactylus, was 
Microhylidae, nu 
Brevicipitidae
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Ontvangst door de herpetologische gemeenschap
Geconstateerd moet worden dat de 
nieuwe indeling der amfibieën zoals voor-
gesteld door Frost en zijn medewerkers 
de afgelopen jaren voor een groot deel 
is overgenomen en geaccepteerd door de 
herpetologische gemeenschap. Uiteraard 
staat het herpetologisch onderzoek niet 
stil, zodat er sinds 2006 alweer menige 
kleinere en grotere taxonomische wijzi-
ging heeft plaatsgevonden.
Echte kritiek kwam er van de moleculair-
bioloog John Wiens van Stony Brook 
University, die in een korte, bijtende 

recensie het onderzoek van Frost en 
zijn medewerkers omschreef als 

“een ramp”. Volgens Wiens is de door 
Frost en zijn medewerkers voorge-
stelde nieuwe indeling der amfibieën 
voorbarig en vrijwel waardeloos. Wiens 
sloot zijn recensie af met de indringende 
woorden “what a waste” (Wiens, 2007).

Frost en de zijnen lieten het er na-
tuurlijk niet bij zitten en schreven een 
antwoord op Wiens’ recensie (Frost et 
al., 2008). Drie jaar later kwam Wiens 
met de resultaten van zijn eigen onder-
zoek, vergezeld van alweer een nieuwe 
indeling van de amfibieën (Pyron & 
Wiens, 2011). Daarover een volgende 
keer meer.
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Notaden bennetti, 
was Myobatra-
chidae, nu Lim-
nodynastidae
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Summary

Towards a new classification of the amphibians
An overview is given of the changes in amphibian taxonomy as 
proposed by Frost et al. in their 2006 publication, “The amphib-
ian tree of life”.
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Cameratoezicht 
bij de Noord-Amerikaanse 
moerasschildpadden

Ruim een jaar geleden schreef ik in Lacerta iets over de 

Roodwangschildpadden (Trachemys scripta elegans), de 

Geelbuikschildpad (Trachemys scripta scripta) en de Mis-

sissippi landkaartschildpadden (Graptemys pseudogeo-

graphica kohnii), die ik in twee onverwarmde overdekte 

vijvers in mijn tuin hield (ter Borg, 2012). De meeste van 

de bewoners verbleven al vele jaren in deze onderkomens, 

een aantal daarvan moesten hun eerste overwintering 

echter nog meemaken. Ik sprak toen mijn verwachting uit 

dat deze nieuwe bewoners ook normaal zonder problemen 

zouden overwinteren. Daarnaast besprak ik ook de schuw-

heid van de dieren, die het bijna onmogelijk maakte om 

ze goed te bespieden, en dat ik van plan was najaar 2012 

bewakingscamera’s te installeren, zodat ik ze vanuit huis 

zou kunnen bekijken, zonder ze te verontrusten.

J. ter Borg
Nieuwemeerdijk 253

1171 NP Badhoevedorp
pi.alfa1@gmail.com
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Korte beschrijving
Voor degenen die niet beschikken over dat 
vorige artikel (ter Borg, 2012) volgt hier 
een korte beschrijving van de situatie.

Het betreft twee vaste vijvers in een hob-
by kas respectievelijk een zelf gebouwde 
lage kas. De vijvers hebben een inhoud van 
ongeveer 1 m3 en 1,85 m3. De behuizingen 
worden uitsluitend verwarmd door de zon, 
de lange zijden van de kassen zijn gericht 
op het zuidwesten en het grootste deel van 
de dag heeft de zonnestraling ongehinderd 
toegang. De vijvers zijn aangesloten op een 
regenwater verzamelsysteem, waardoor 
regenwater van het dak van mijn huis en 
van twee bijgebouwtjes naar de vijvers 
loopt, het surplus aan water loopt via een 
overloop naar de sloot achter mijn huis. 
Dankzij de regen spoelen de vijvers regel-
matig door en dankzij de zon wordt het 
achter het glas aanzienlijk warmer dan in 
de buitenlucht. De bewoners overwinteren 
ook in deze vijvers, sommige al vele jaren. 
Onder deze semi-natuurlijke omstandighe-

den lijken de dieren prima te gedijen.
De bewoners zijn dertien Roodwang-

schildpadden (de vier oudste vertoeven 
hier al sinds voorjaar 1998, de rest is F1 
en F2 nakweek), een Geelbuikschildpad (in 
2012 geïntroduceerd) en drie Mississippi 
landkaartschildpadden (eveneens in 2012 
geïntroduceerd).

De camera’s
Wat ik zocht was een bewakingscamera 
geschikt voor een draadloze netwerkver-
binding, zodat ik gebruik kon maken van 
mijn eigen Wi-Fi systeem. Ik beschikte in 
de kassen niet over een aansluiting voor 
de elektriciteit, dus mij eerste gedachten 
gingen uit naar een systeem dat op bat-
terijen werkte. Mijn buurman, die meer 
verstand van dit soort zaken had, raadde 
mij aan toch te zorgen voor een normale 
elektriciteitsaansluiting en daar de camera 
op aan te sluiten. Mogelijk zou het bereik 
van de camera zelfs te klein blijken, zodat 
ik misschien ook nog datakabels moest 

Roodwang-man 
en -vrouw, F1, 
binnen
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trekken. We besloten eerst een geschikte 
camera aan te schaffen en de stroomvoor-
ziening op proef met een verlengsnoer te 
regelen. Mij buurman zorgde voor de cor-
recte Wi-Fi verbinding en we installeerden 
de camera op proef in de hobby kas. Het 
systeem bleek meteen te werken en wat 
opviel was, dat we via de camera enkele 
verbaasde schildpaddenkoppen boven 
water zagen komen. En dat terwijl het al 
november was.

Er werd een tweede camera aangeschaft 
en in de weken daarna groef ik een grond-
kabel in en sloot die aan op twee spatwa-
terdichte contactdozen. Daarna konden 
de camera’s worden geplaatst. In het begin 
was het grootste probleem een goede plek 
hiervoor te vinden, die een zo goed moge-

lijk overzicht van de vijver gaf en geen last 
had van tegenlicht bij zonnig weer. Verder 
bleken sommige plekken in de (alumi-
nium) kassen te veel afscherming te geven 
om een goede signaaloverdracht tot stand 
te brengen. Daarna kreeg ik nog enige tijd 
het systeem niet werkend op mijn compu-
ter, maar na nog meer gewaardeerde hulp 
van mijn buurman werd dat probleem 
ook opgelost. Wat verder ook nog heel 
leuk bleek, was de mogelijkheid om via 
het internet de beelden van de camera’s te 
bekijken, zodat ik al spoedig vanaf mijn 
werk ook de schildpadden in de gaten kon 
houden. Dit kon echt niet mooier. Als er 
wat opvallends gebeurde hoefde ik alleen 
op de virtuele knop “snapshot” te klikken 
en het beeld werd vastgelegd en indien 

Onder, links:
Tien zonnende 

schildpadden in 
kas 1 op 5-5-2013. 

Zoninstraling 
2432 J/cm2, aantal 

zonuren 12,9 en 
maximumtempe-

ratuur 18,3°C.

Rechts: 
Drie landkaart-

schildpadden en 
een Roodwang-
schildpad in kas 
2 op 23-8-2013. 

Zoninstraling 
2030 J/cm2, aantal 

zonuren 11,0 en 
maximumtempe-

ratuur 25,3°C.

Boven: 
Roodwang-man 

F1, binnen
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gewenst automatisch weggeschreven met 
datum en tijdstip in de bestandsnaam. 
Ideaal om later nog eens terug te kijken. 
Natuurlijk heeft de camera niet zo’n hoge 
resolutie dat deze te vergelijken is met 
een gewoon fototoestel, maar bruikbare 
plaatjes zijn het wel.

De overwintering
Zoals ik al verwachtte verliep de overwin-
tering ook die winter (2012-2013) goed, 
ook voor de nieuwe bewoners, Geelbuik-
schildpad en Mississippi landkaartschild-
pad. 

Op 17-2-2013 begon ik bij zonnig weer 
de eerste koppen van de Roodwangschild-
padden boven water te zien verschijnen. 
Ook de dagen daarna gebeurde dat, maar 
er werd nog niet echt gezond. Het voorjaar 
was dat jaar erg koud met beperkt zon, 
dus de daaropvolgende maand waren de 
dieren nauwelijks te zien. Pas op de koude 
maar zonnige dagen 26-3-2013 (zes schild-
padden bij 5,4°C maximum buitentempe-
ratuur  en 9,9 uur zon) en 28-3-2012, (tien 
schildpadden bij buiten maximaal 3,8°C 
en 8,8 uur zon), zag ik in de lage kas 
duidelijk sterk toegenomen activiteit, maar 
daarmee constateerde ik ook voor het 
eerst een probleem dat zich al jaren moet 
hebben voorgedaan. Zodra het zonnig ge-
noeg is willen alle schildpadden een goede 
plek op de grote boomstam bemachtigen, 
maar daar is niet genoeg plaats voor. Er 

breekt een verwoede strijd uit om de beste 
plek. Uiteindelijk zaten er vier schildpad-
den op de grote boomstam en nog eentje 
op een kleinere, de rest moest lijdzaam in 
het water toekijken. Midden in de zomer 
lukt het ze nog wel om op een andere 
plek op het droge te klimmen, maar als 
ze nog zo koud zijn hebben ze kennelijk 
een gemakkelijke opstapplaats nodig. Op 
die datum zag ik in de hobby kas ook drie 
Roodwangschildpadden zonnen. Het was 
duidelijk, ik moest voor meer boomstam-
men in het water zorgen. Gelukkig had een 
(andere) buurman van mij juist een flink 
aantal bomen geveld en ik mocht daar een 
aantal geschikte exemplaren van uitzoe-
ken. Deze werden de dagen daarna in de 
vijvers gelegd, zodat alle schildpadden 
naar believen gemakkelijk een plek op het 
droge konden bemachtigen. Op een van de 
zonnige dagen daarna, 3-4-2013 (12,0 uur 
zon, maximum  buitentemperatuur 8,3°C), 
konden de schildpadden die wilden, zon-
nend worden gezien op een van de boom-
stammen. De Roodwangschildpadden uit 
de hobby kas vertoonden een vergelijkbaar 
patroon, de Mississippi landkaartschild-
padden werden op 13-4-2013 voor het 
eerst zonnend te zien (14,0°C maximum 
buitentemperatuur en 5,2 uur zon).

Binnen twee weken was vastgesteld dat 
alle schildpadden in beide vijvers in beeld 
waren geweest. Er was geen uitval gecon-
stateerd na die winter.

Onder, links: 28-3-
2013, kas 1:   Drie 
Roodwangschild-
padden en een 
Geelbuikschild-
pad zonnend op 
een boomstam, 
de overige vijf 
Roodwangen kij-
ken teleurgesteld 
toe. Zoninstraling 
1371 J/cm2, aantal 
zonuren 8,8 en 
maximumtempe-
ratuur 3,8°C.
 
Rechts: 
Vier Roodwang-
schildpadden en 
drie landkaart-
schildpadden in 
kas 2 op 15-05-
2013. Zoninstra-
ling 1462 J/cm2, 
aantal zonuren 
5,8 en maximum-
temperatuur 
17,3°C.
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Het voorjaar
Zoals gezegd, het voorjaar van 2013 
was belabberd, vooral erg koud. De 
dieren konden wel zonnen, maar door de 
lage temperaturen dacht ik niet dat het 
vertrouwd was om ze te eten te geven. 
Te koude schildpadden verteren hun eten 
niet. Nu kunnen de dieren best wel wat 
hebben, maar doorgaans begin ik ze in 
de loop van maart al te voeren. Half april 
vertoonde zich nog steeds geen verbetering 
in deze situatie. Wel waren ze vanaf begin 
april structureel zichtbaar op de camera-
beelden. Vandaar dat ik geheel tegen mijn 
principe in halverwege april besloot in 
beide kassen boven een strategische plek 
een breedstraler van 120 W op te hangen, 
om in ieder geval in de ochtend voor enige 

bijverwarming te zorgen. Deze bleven een 
kleine drie weken hangen. Dit gaf me de 
gelegenheid om toch voorzichtig te starten 
met voeren. 

Halverwege mei was de situatie genor-
maliseerd en kon ik weer gewoon voeren. 
Wel iets frequenter dan gebruikelijk, ze 
moesten tenslotte ruim een maand inhalen. 
Ik hoop dat het in 2014 in het voor-
jaar beter weer is, ik beschouw de extra 
bijverwarming toch als een onwenselijke 
noodgreep. Aan de andere kant, juist door 
het gebruik van de camera kon ik wel 
goed inspelen op deze bijzondere omstan-
digheden.

De zomer
Hier is eigenlijk het minst over te melden. 
De temperaturen zijn hoog, het aantal 
uren zon is gemiddeld het hoogst en de 
kracht van de zon is het sterkst. Als de 
zon ook maar een beetje schijnt zijn de 
schildpadden in meerderheid zonnend op 
de boomstammen te zien. Op echt zonnige 
dagen waren alle schildpadden op enig 
moment van de dag waar te nemen. Ei-
genlijk ging alles in die periode optimaal, 
zeker op de zonnige dagen. Voor details 
volstaat te verwijzen naar mijn eerdere ar-
tikelen (ter Borg, 2004; ter Borg 2012).

De herfst
Hier verwachtte ik altijd dat ze zich 
langzamerhand gereed maakten voor de 
winterslaap. Vanaf eind september voer 
ik ze niet meer en doorgaans, en zo ook 
dit jaar, is dit een uitgelezen moment om 
op vakantie te gaan. Het bleek echter dat 
oktober nog erg zonnig was. Dat was ook 
prima op mijn vakantieadres te volgen. 
Zittend aan de ontbijttafel in de VS kon 
ik met mijn tablet, rekening houdend met 
het tijdsverschil, de schildpadden op het 
gunstigste moment van de dag, 14.00 uur, 
prima observeren. Twee weken later was 
ik enkele dagen in Singapore, en daar 
keek ik altijd in de avonduren naar de 
nog steeds volop actieve schildpadden. Al 
met al waren ze de hele maand oktober 
nog volop zichtbaar. Dit was geheel nieuw 

Boven: 
Vier Roodwang-
schildpadden en 
twee landkaart-
schildpadden in 
kas 2 op 11-06-

2013. De begroei-
ing (vijg) rukt op. 

Zoninstraling 
2011 J/cm2, aantal 

zonuren 4,2 en 
maximumtempe-

ratuur 21,4°C. 
Onder: 

Drie landkaart-
schildpadden in 
kas 2 op 08-08-

2013. Zoninstraling 
2248 J/cm2, aantal 

zonuren 12,5 en 
maximumtempe-

ratuur 21,7°C.

lacerta72-1binnen.indd   28 10-03-14   14:20



Jaargang 72 Nummer 1 Lacerta 29   

CAmerAToeziChT moerAssChiLdpAdden n

van mij. Het is nog onduidelijk of dat in 
de afgelopen jaren ook zo was. Ik ben er 
altijd van uitgegaan dat de activiteit begin 
oktober afgelopen zou zijn, maar voordat 
ik de camera’s had gemonteerd had ik geen 
mogelijkheid om dit te verifiëren. Toch 
bleek dit geen nieuw verschijnsel te zijn. In 
1998, toen de dieren hun eerste winter-
slaap nog moesten beginnen, zag ik nog 
een zonnend dier op 17 november en zelfs 
nog een dier op 31 december. Toentertijd 
is dat geduid aan de onwennigheid aan het 
mogelijk nog onbekende fenomeen win-
terslaap (ter Borg, 2004).  Maar ik begin 
langzamerhand te geloven dat de dieren 
tot ver in de winter, als het niet vriest en er 
veel zon is, zullen proberen te profiteren 
van het kleinste beetje zonstraling om toch 
weer enigszins op bedrijfstemperatuur te 
komen. Dat is niet geheel strijdig met de 
klimaatgegevens in hun natuurlijke ver-
spreidingsgebied. De winters kunnen daar 
af en toe gruwelijk koud zijn, maar het 
weer kan zeer vlot omslaan tot aangename 
temperaturen met veel zon. Op 24-10-
2013 werd voor het laatst een landkaart-
schildpad gezien (16,5°C maximumtempe-
ratuur en 9,0 uur zon)

Ik heb het niet meer aangedurfd om die 
maand nog te voeren, ik had toch teveel 
twijfels of ze warm genoeg konden wor-
den om voedsel te verteren.

In de maanden november en december 
nam de activiteit duidelijk af. Het meren-
deel van de schildpadden was duidelijk 
in winterrust en was niet van plan zich 
nog te laten zien. Er waren echter een 
aantal hardnekkige schildpadden die 
er maar geen genoeg van kregen bij elk 
zonnestraaltje midden op de dag nog 
even een uurtje zon mee te pikken. Dat 
waren meestal een of twee exemplaren, 
maar soms zelfs vijf. Deze situatie duurde 
helemaal tot eind december, op 28-12-
2013 werden nog vijf schildpadden gezien 
(9,1°C maximum buitentemperatuur en 
5,3 uur zon) en de dag daarna nog twee. 
Het was in die maanden vrij zacht met af 
en toe flink zonnige dagen. De kracht van 
de zon was gezien het seizoen natuurlijk 

maar heel beperkt, maar kennelijk vonden 
de dieren het toch prettig hier nog gebruik 
van te maken. Wel was het zo dat de die-
ren het na een uurtje meestal wel hadden 
gezien en dat sommige dieren niet verder 
kwamen dan even hun kop boven water te 
steken en het dan alweer mooi vonden.

De weersgegevens 
Het is bijzonder prettig dat je tegenwoor-
dig alle waarnemingen van het afgelopen 
jaar kunt relateren aan de van de weer-
statistieken van het KNMI, die gratis te 
downloaden zijn van internet (http://www.
knmi.nl/klimatologie/daggegevens/selectie.
cgi) en met behulp van een spreadsheet om 
te zetten zijn in prachtige grafieken met 
bijvoorbeeld het verloop van de buiten-

Boven: Drie 
Roodwangschild-
padden en twee 
landkaartschild-
padden in kas 2 
op 21-08-2013. 
Zoninstraling 
1680 J/cm2, aan-
tal zonuren 8,7 en 
maximumtempe-
ratuur 23,4°C. 

Onder: Vier 
Roodwangschild-
padden en drie 
landkaartschild-
padden in kas 2 
op 16-09-2013. 
Zoninstraling 
1549J/cm2, aantal 
zonuren 9,1 en 
maximumtempe-
ratuur 15,7°C.
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temperatuur, het aantal uren zon en de 
zoninstraling (J/cm2). Zelfs een adigibeet 
als ik zelf lukt dat. Voor mijn woonplaats 
lag de keuze voor de gegevens van Schip-
hol voor de hand.

De zoninstraling laat zien wat je 
verwacht, namelijk globaal weinig in de 
winter en veel in de zomer, waarbij de 
waarden bepaalde dagen achterblijven 
als het aantal uren zon op die dag klein 
is, maar ook dat in de wintermaanden 
ondanks soms veel zonuren er toch maar 
weinig instraling plaatsvindt. 

Bij de maximum buitentemperatuur is 
duidelijk te zien dat deze met horten en 

stoten tot half april achter bleef, zijn hoog-
ste niveau haalde van half juli tot half sep-
tember, daarna nog tot november redelijk 
bleef, maar zelfs in november en december 
nog het niveau haalde van half april. 

Ik denk dat vooral de zoninstraling de 
factor van belang is voor hoge tempera-
turen in de kassen, temeer daar die mede 
afhankelijk is van het aantal uren zon op 
een dag, en de buitentemperatuur slechts 
beperkt van invloed is.

Verdere plannen
Wat ik verder nog wil proberen is een 
relatie te vinden tussen bijvoorbeeld de 

Roodwangschildpad en landkaartschildpad in kas 2 op 
24-10-2013. Laatste zonnebad van een van de landkaart-

schildpadden. Zoninstraling 888 J/cm2, aantal zonuren 9,0 
en maximumtemperatuur 16,5°C.

Alle tien de schildpadden van kas 1 voor het eerst tegelijk 
zonnend op 22-04-2013. Zoninstraling 1897 J/cm2, aantal 

zonuren 10,2 en maximumtemperatuur 14,3°C.

Negen Roodwangschildpadden en een (niet duidelijk zicht-
bare) Geelbuikschildpad in kas 1 op 14-06-2013. 

Zoninstraling 2175 J/cm2, aantal zonuren 8,4 en maximum-
temperatuur 18,7°C.

Zeven Roodwangschildpadden in kas 1 op 28-06-2013. 
Zoninstraling 986 J/cm2, aantal zonuren 0,3 en maxi-

mumtemperatuur 16,6°C.

n CAmerAToeziChT moerAssChiLdpAdden
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zoninstraling of het aantal uren zon, en 
het zongedrag van de dieren. Prettig dat 
de gegevens zo makkelijk zijn op te vragen 
bij het KNMI. Wat mij zelf nog nuttige 
informatie lijkt is de temperatuur in de kas 
op het moment dat ze zonnen. Daarvoor 
kan ik helaas niet aankloppen bij het 
KNMI, maar misschien zet ik gewoon een 
thermometer in beeld, zodat als ik een 
zonmoment vastleg ik meteen een tempe-
ratuurmeting op de foto heb. Ik heb in het 
verleden wel eens over een aantal jaren 
het jaarlijkse temperatuurverloop in een 
buitenterrarium vastgelegd met behulp van 
een min/max thermometer die wekelijks 

werd afgelezen (ter Borg, 2000), maar 
hiermee kan ik de meting meteen koppelen 
aan het gedrag.

Conclusie
De bewakingscamera’s geven mij veel 
meer inzicht in wat de schildpadden het 
hele jaar door uitspoken. Door dat inzicht 
kan ik ook veel beter inspelen op hun 
behoeften. Ik raad een dergelijk systeem 
aan bij iedereen die buitenterraria heeft 
of diersoorten die binnenshuis erg schuw 
en moeilijk te observeren zijn. Ik ben zeer 
benieuwd naar de ervaringen van anderen.

Zes Roodwangschildpadden in kas 1 op 25-04-2013. Zonin-
straling 1674 J/cm2, aantal zonuren 5,0 en maximumtempera-
tuur 21,6°C.

Zes Roodwangschildpadden en een Geelbuikschildpad in kas 
1 op 24-10-2013. Zoninstraling 888 J/cm2, aantal zonuren 9,0 
en maximumtemperatuur 16,5°C.

Drie Roodwangschildpadden en een Geelbuikschildpad in 
kas1 op 13-11-2013. Zoninstraling 490 J/cm2, aantal zonuren 
6,0 en maximumtemperatuur 11,9°C.

CAmerAToeziChT moerAssChiLdpAdden n

Twee Roodwangschildpadden en een Geelbuikschildpad 
in kas1 op 02-12-2013. Zoninstraling 325 J/cm2, aantal 
zonuren 4,0 en maximumtemperatuur 8,8°C.
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Grafiek 1: Aantallen waargenomen schildpadden per datum. Er wordt vooral gekeken op zonnige 
dagen, maar niet op alle dagen is daar gelegenheid voor.

Grafiek 2: Aantal uren zon per datum (bron: http://www.knmi.nl)
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Grafiek 3: Zoninstraling per datum (bron: http://www.knmi.nl)
Grafiek 4: Maximumtemperatuur per datum (bron: http://www.knmi.nl)

Summary

Camera surveillance for the North American pond turtles

For many years the author kept his pond turtles (Trachemys scripta elegans, Trachemys scripta scripta 
and Graptemys pseudogeographica kohnii) outdoors in two ponds located in two small green-houses. 
These are oriented to the southwest and the water of the pond is flushed with rain-water collected 
from the roof of his house, when it is raining. The animals were thriving and were even hibernating 
without problems. However because they are very anxious it is very difficult to observe the animals 
properly. So two surveillance cameras were placed in the greenhouses in order to get a better idea 
about their behaviour. The animals could be observed very well now, and because of that some 
adjustments could be made to the interior of the greenhouse. It was obvious that the animals needed 
more places where they could bask in early spring, so some extra logs were put in the pond. More-
over, in contrast to what the author always thought, even late in autumn and in early winter some of 
the turtles still liked to bask when it was not very cold and there was ample sunshine.
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Sinds een aantal jaren houd ik de 
Iberische smaragdhagedis, een ont-
zettend mooie en leuke Europese 

hagedissensoort voor het binnen- en 
buitenterrarium. Mijn eerste dieren zijn 
nakweekdieren van Ron Peek (zie foto 1 
en foto 2) en van hem heb ik veel mogen 
leren over de Europese hagedissen in het 
terrarium. In de loop van de tijd heb ik er 
dan ook heel wat soorten bijgekocht of 
geruild van medehobbyisten in binnen- en 
buitenland. Ondertussen heb ik het hou-
den en kweken dan ook steeds beter onder 
de knie.

Kweek
In februari 2012 haalde ik mijn dieren 

uit winterslaap, eerst de mannetjes en 
ongeveer twee weken later de vrouwen. 
Bij mijn Iberische smaragdhagedissen ging 
het om een groepje van één man en drie 
vrouwen. Binnen een aantal weken had 
ik van twee vrouwen negentien eieren. 
Tijdens de incubatie bleken er drie eieren 
onbevrucht en deze heb ik verwijderd toen 
ze begonnen te schimmelen. De eieren wer-
den geïncubeerd in een LuckyReptile Herp 
Nursury II incubator (koelkastmodel), in 
tegenstelling tot de au bain-marie methode 

John de Jong 
terra.dejong@hotmail.com

Een tweekoppige 
Iberische smaragdhagedis 
(Lacerta schreiberi  Bedriaga, 1878)

Foto 1 
Een volwassen 

paartje Iberische 
smaragdhage-

dissen in het 
terrarium 

(foto R. Peek)
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die mijn leermeester Ron gebruikt. Begin 
mei kwamen de eerste vijftien eieren zon-
der problemen uit. Mijn incubator stond 
ingesteld op 26C°, zoals mij geadviseerd 
was. Maar achteraf bleek deze toch enkele 
graden af te wijken: bij het nameten bleef 
de kwikthermometer rond de 24°C staan. 
De pas geboren smaragdhagedissen zijn 
toen ondergebracht in een klein terrarium 
met stukken kurkschors, kunstplanten 
en een warmtespot. De jongen aten erg 
goed, ze waren leuk en mooi om naar te 
kijken. Ze waren gezond en ik heb van 
deze jongen ook geen uitval gehad tijdens 
de opkweek, iets wat ik bij andere soorten 
wel af en toe heb. 

Opvallend
Het laatste ei lag nog in de broedstoof, 
waarbij ook al snel een neusje naar buiten 
gestoken werd. “Erg leuk, nog een jong,” 
dacht ik. Echter na ruim een dag lag het 
diertje er nog hetzelfde bij. Al de andere 

jongen staken ook eerst hun neus naar 
buiten, waarbij ze de resterende dooierzak 
opnamen en vervolgens uit het ei kwamen. 
Deze jongen deden dit binnen een dag. 
Ik besloot ondanks mogelijke risico’s en, 
mede gezien het feit dat ik al genoeg jon-
gen had, dit laatste dier te helpen, want ik 
wilde niet dat het zou omkomen in het ei. 
Voorzichtig nam ik het bakje uit de broed-
stoof, legde het op een plateau waar ik het 
diertje probeerde te helpen door met een 
pincet en scalpel het ei open te breken. Het 
jong was erg beweeglijk en deed zijn best 
uit het ei te komen, maar het leek te blij-
ven hangen met een van de voorpoten. Dit 
deel van het ei besloot ik dan voorzichtig 
open te maken. Met het insnijden van de 
eischaal op deze plek, scheurde het ei open 
en plopte het dier naar buiten. Ik stond 
verbaasd in mijn ogen te wrijven toen ik 
zag dat het dier een Siamese tweeling was, 
iets wat ik wel vaker bij slangen en geiten 
heb gezien in boekjes en op sterk water. 

Foto 2 
Juveniele 
Iberische sma-
ragdhagedissen 
enkele dagen na 
de geboorte  
(foto R. Peek)
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Het dier had twee koppen, twee paar 
voorpoten en een enkelvoudig achterlijf en 
staart. Het leek alsof dit diertje vanaf de 
navel was gesplitst. De “twee” diertjes rea-
geerden beide levendig en probeerden weg 
te lopen. Ze zaten elkaar in de weg, maar 
leken verder gezond (zie foto 3). Hoewel 
ik er vanuit ging dat dit dier nooit lang 
zou kunnen leven plaatste ik het toch bij 
de andere jongen in het opfokterrarium. 

Levensloop
De volgende dag ging ik weer voor de 
nodige zorg langs mijn terraria, waarbij ik 
als eerste het tweekoppige dier wilde gaan 
bekijken. Tot mijn verbazing zat het twee-
koppige ‘gedrocht’ met zijn broertjes en 
zusjes bovenop de kurkschors te zonnen. 
Hiervoor heeft het diertje/de diertjes een 
steile klim moeten maken van 25cm. Ook 
met het voeren probeerde het mee te eten. 
Het vangen van voerdiertjes ging lastig, 
aangezien de twee koppen allebei zelfstan-
dig leken te functioneren. De diertjes met 
het enkele achterlijf hadden duidelijk een 

eigen kop en voorpoten die ze zelf konden 
sturen, waardoor de afzonderlijke helften 
elk een eigen kant op wilden en de ander 
mee trok. Gevangen prooi werd echter 
wel gegeten door beide koppen. Ik, er nog 
vanuit gaande dat dit kort zou duren, heb 
deze jonge smaragdhagedissen toen bij el-
kaar gelaten. Ik voerde krekeltjes, fruitvlie-
gen en meelwormen, die het tweekoppige 
dier goed kon eten. Op een filmpje uit die 
tijd probeer ik het tweekoppige dier jonge 
kakkerlakken (Blaptica dubia) te voeren 
in een witte emmer, waarbij ze duidelijk 
moeite hebben met het fijnkauwen.

Na enkele weken waren de andere jonge 
Iberische smaragdhagedissen duidelijk 
goed gegroeid, terwijl het tweekoppige 
dier achterbleef in de groei. Ook was een 
van de koppen duidelijk de dominante; 
de andere helft liet zich veel meeslepen en 
hing er met dichtgeknepen ogen bij. De 
zwakkere kop zat dan vooral in de weg, 
maar werd wel actief als er iets te eten 
viel. Als de zwakkere kop een meelworm 
had, werd die ook door de andere kop 

Foto 3 
Net uit het ei ge-
holpen tweekop-

pige dier 
(foto J. de Jong)
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afgepakt. Bij de andere jongen zag ik het 
ook vaak onderling gebeuren dat zij eten 
van elkaar uit de bek trokken. Ook dit heb 
ik toen eens geprobeerd te filmen van het 
tweekoppige dier, maar gezien in het terra-
rium veel beschutting was voor de diertjes 
was dit echter lastig (zie foto 4).

Ondertussen werden de broers en zussen 

groter en te wild voor het tweekoppige 
dier, ook bleef het tegen al mijn verwach-
tingen in, na een maand nog in leven en 
eten. Nadat het dier zijn staart verloor en 
zwakker leek te worden, heb ik het apart 
gezet. Na een tip van een vriend heb ik 
gekeken of het verkrijgen van water het 
probleem was. Een aangepaste waterbak 

Foto 4 
Beide koppen 
proberen meel-
worm te eten in 
het terrarium 
Foto 5 
Het overleden 
dier in glazenpot 
met formaline 
(foto’s J. de Jong)
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waar het tweekoppige dier makkelijk 
bij kon zonder er in te kunnen verdrin-
ken leek te werken. Ook heb ik huisjes 
gemaakt van kokosnoot, aangezien het 
zich dan makkelijker kon verstoppen en 
klimmen. Het diertje knapte op, zelfs de 
staart was in het geheel geregenereerd 
en het diertje heeft enkele vervellingen 
doorgemaakt. Het diertje bleef klein, 
enkel leek de kop van de ‘zwakkere’ helft 
groter te worden als een soort waterhoofd. 
Verder bleef het diertje eten, drinken en 
zonnen. Na enkele warmere dagen had ik 
een mijtenplaag, waarbij ik ook dit diertje 
met Frontline heb behandeld, waarna het 
ook weer even actiever werd. Ik had wat 
(amateuristische) foto’s en filmpjes van het 
diertje gemaakt, daar is de beeldkwaliteit 
helaas niet heel goed van. Het dier is in die 
tussentijd ook mee geweest naar Ron Peek 
om deze in levende lijve te laten zien. Ook 
hij had dit nog nooit gezien of gehoord. 
De oorzaak van het natuurlijke foutje 
blijft tot op heden een raadsel.

Uiteindelijk leek het tweekoppige dier 
schuwer te worden, ik denk dat stress van 

het aan elkaar leven de oorzaak daar-
van was. Maar mogelijk had dit ook een 
interne oorzaak. Uiteindelijk is het dier 
in september 2012 onder een kokosnoot-
schaal overleden. Zoals verwacht is het 
helaas niet echt oud geworden. Daar ik al 
een hagedis op sterk water had staan, heb 
ik dit tweekoppige dier bij deze hagedis 
in de formaline laten zinken (zie foto 5), 
zodat ik het nog steeds kan laten zien aan 
geïnteresseerden.

Nu een jaar later, heb ik verschillende 
liefhebbers over mijn tweekoppige Lacerta 
schreiberi gesproken. Mensen reageren 
enthousiast en geïnteresseerd. Dit heeft mij 
in een van deze gesprekken doen besluiten 
om mijn ervaringen met dit diertje op te 
schrijven. 

Amphisbaena
Zo is, na het verhaal over mijn ervaring 
met dit tweekoppige dier, interessant om te 
kijken wat er nog meer over tweekoppige 
dieren te vinden is. Via een desk research 
op Google is het eerste wat Wikipedia 
weergeeft informatie over Amphisbaena 

Foto 6 
Tweekoppige Ibe-

rische smaragdha-
gedis, vergelijking 

vlekkenpatroon 
(foto J. de Jong)
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(fabeldier). Amphisbaena betekent dan 
ook letterlijk “gaat twee kanten op.” Bij 
het verder kijken zie ik enkel gewervelde 
dieren waarbij het tweekoppige-syndroom 
voor lijkt te komen. Zo komt het onder 
vee voor dat er dieren worden geboren met 
twee koppen met veelal een enkel lichaam. 
Onder de reptielen vind ik direct wat meer, 
vooral slangen met een dubbele kop, maar 
ook schildpadden. 

Zo stuitte ik op een nieuwsartikel van 27 
juni 2013 op www.dieren.blog.nl over een 
tweekoppige schildpad die geboren werd 
in dierentuin San Antonio. De twee kop-
pen vertoonden elk verschillend gedrag. 
Eerder zou de dierentuin een slang met 
twee koppen hebben gehad die geleefd 
heeft van 1978-1995. Dichter bij huis is in 
Tilburg bij dierenpark de Oliemeulen in 
2011 een tweekoppige rattenslang geboren. 
Dit nieuwsbericht van 13 juli 2012 van 
Omroep Brabant is te vinden via www.nrc.
nl. Een jaar eerder zou ook een slang met 
twee koppen geboren zijn in dit dieren-
park, maar dat moest worden afgemaakt 
aangezien het niet zou eten. In de nieuws-
pagina vermelden zij ook een geval van een 
tweekoppige koningsslang in Rusland die 
ten toon wordt gesteld. Via de website van 
het Ravon stuitte in op een nieuwsbericht 
uit 2010 van de BBC. Deze vermeldden in 
het nieuwsbericht een artikel met foto’s over 
een tweekoppige skink die was geboren in 
een reptielenpark te Henley Brook in Perth, 
Australië. Men verwachtte ook van deze 
levendbarende hagedis een kort leven. Mooi 
zijn de foto’s bij dit artikel, waarbij ook een 
röntgenfoto te zien is. Deze hagedis was 
net als mijn tweekoppige smaragdhagedis 
vanaf de navel gesplitst. Wanneer ik meer 
zoek over tweekoppige hagedissen vind 
ik verschillende foto’s over baardagamen 
en gekko’s met weinig zeggende teksten. 
Daarbij zijn op internet ontzettend veel 
afbeeldingen van tweekoppige dieren te 
vinden, maar helaas is er veel gephotoshopt 
en worden de gephotoshopte foto’s steeds 
lastiger van echt te onderscheiden. 

Eeneiig
Om terug te komen op mijn tweekoppige 
Iberische Smaragdhagedis, in vergelijking 
met deze gegevens lijkt dit echter nog 
steeds een bijzonder dier. Over tweekop-
pige Lacertidae blijkt helaas nog niets te 
vinden, met uitzondering van een afgebro-
ken staart die voor een kop werd aange-
zien. Om mijn dier verder te bekijken gaf 
Ron aan dat het interessant is om te zien 
hoe het vlekkenpatroon van het dier is op-
gebouwd. Iedere juveniele Iberische Sma-
raghagedis heeft na de geboorte een unieke 
tekening op de flanken (zie foto 2 van 
juveniele Lacerta schreiberi), deze vervaagt 
nadat de dieren ouder  worden. Bij mijn 
tweekoppige dier bleef het jeugdpatroon 

Aandacht van 
de pers voor een 
in de Oliemeu-
len geboren 
tweekoppige 
rattenslang
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bestaan en heeft het nooit de volwassen 
kleuren gehad. In het beeldmateriaal wat 
ik heb (onder andere foto 6), hebben Ron 
en ik de flanken van het tweekoppige dier 
bekeken, ook heb ik de glazen stolp beke-
ken waar het nu in ligt. Helaas is de mooie 
bruine kleur in de stolp nu grauw en val-
len de vlekken minder op. Toch lijken de 
vlekken aan de linkerzijden van de koppen 
overeen te komen qua vorm en kleur. Aan 
de rechterzijde van de linkerkop lijkt het 
patroon echter meer in de verdrukking 
door de poten en de scheiding, waardoor 
deze lastig waar te nemen is. De eerste 
paar vlekken lijken redelijk overeen te ko-
men, maar is verder is het slecht zichtbaar. 

Media
Uiteindelijk heb ik mijn gemaakte beeld-
materiaal gedeeld met Marten van den 
Berg (ook een liefhebber van Lacerti-
dae), die een aantal foto’s en filmpjes heeft 
samen kunnen voegen in een overzichts-
filmpje van deze tweekoppige Lacerta 
schreiberi. Ik moest nog erg wennen aan 
de camera die ik gebruikte en de omstan-
digheden waren niet ideaal, waardoor de 
beeldkwaliteit niet optimaal is. Ook is er 
in de filmpjes te zien dat de camera moeite 
had met het scherpstellen op het kleine 
dier van dichtbij. Marten van den Berg 

heeft ondanks dat van mijn beeldmateriaal 
een mooi filmpje kunnen maken. Dit film-
pje is op internet te vinden op de Duits-/
Engelstalige (Lacertidae-)website www.
lacerta.de onder ‘Lacerta schreiberi from 
Spain (captive).’

Slot
Al met al was het een bijzondere erva-
ring om het leven van deze tweekoppige 
Lacerta schreiberi mee te maken. Een 
aantal zussen van het tweekoppige dier 
heb ik nog in mijn bezit en deze doen het 
erg goed. De overige broers en zussen zijn 
vergeven aan medehobbyisten, al deze 
dieren zijn uitgegroeid tot mooie volwas-
sen dieren. 

Voor de totstandkoming van dit artikel 
wil ik in het bijzonder Ron Peek be-
danken, van hem heb ik nakweekdieren 
overgenomen, die de ouders van mijn 
kweekgroep vormden. Maar ook voor alle 
informatie in gesprekken en emailcontact 
over het houden en kweken van Lacer-
tidae. Daarnaast voor het meedenken in 
informatie en het delen van beeldmateriaal 
voor het schrijven van dit artikel.

Marten van den Berg wil ik bedan-
ken voor zijn feedback op dit artikel en 
het vormgeven van het filmpje en helpen 
publiceren op www.lacerta.de. 

Summary

A two headed Schreiber’s Green lizard (Lacerta schreiberi  Bedriaga, 1878)

Lacerta schreiberi  (Schreiber’s Green lizard) is a beautiful lizard species. This species is kept 
and successfully bred in captivity. In 2012 I was surprised by the hatching of a two-headed 
juvenile from one of the clutches. It only lived for five months. It ate and drank, and even 
the tail regenerated in this period. The brothers and sisters of this two-headed animal, 
which are still in my possession, are healthy and became beautiful adult animals.
I want to thank Ron Peek and Marten van den Berg expressly for participating in this article 
and for making the video of the living Lacerta schreiberi with two heads, which can be seen 
on www.lacerta.de under ‘Lacerta schreiberi from Spain (captive)’. 
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In navolging van de kleine boekjes uit de Duitse 
Art für Art reeks (Röll, 2006 en 2011), heeft 
dezelfde auteur nu een wat dikker, vollediger 

boek geschreven over de gekko’s uit het genus 
Lygodactylus. Waar eerdere boeken zich met name 
beperken tot de soorten uit de picturatus -groep (zie 
ook Brüse et al. 2006), wordt er deze keer een 
completer overzicht gegeven, waarin ook soorten 
uit minder bekende groepen besproken worden. 
Om dit boek te kunnen lezen is een redelijke kennis 
van de Duitse taal nodig, waarbij het gebruik van 
vaktermen, bijvoorbeeld bij verschillende lichaams-
delen, soms lastig kan zijn. In de meeste gevallen 
worden dergelijke termen overigens in aparte 
kaders uitgelegd.

Het boek begint met een overzicht van de taxo-
nomische informatie en de plaatsing van het genus 
in relatie tot nauw verwante soorten. Binnen dit 
hoofdstuk wordt er ook een duidelijk overzicht 
van de indeling van alle soorten binnen het genus 
gegeven, gesplitst op voorkomen (Afrika, Mada-
gaskar of Zuid-Amerika) en vervolgens ingedeeld 
in soortgroepen, zoals bijvoorbeeld de picturatus-
groep en de capensis-groep. Er wordt in een afzon-
derlijk hoofdstuk licht geworpen op het “drijfzand” 
rondom de picturatus-groep. Dit is het gevolg van 
oorspronkelijk onduidelijke soortbeschrijvingen 
zonder vermelding van kleur of tekening, waardoor 
later beschreven soorten niet altijd eenduidig zijn. 
Hierover is het laatste woord duidelijk nog niet 
gezegd.

Vervolgens worden de lichaamskenmerken van 
de gekko’s uitgebreid beschreven. Deze algemene 
inleiding is bijzonder nuttig, aangezien aan de 
hand van de kenmerken ook de eisen die de dieren 
stellen aan de verzorging enigszins herleid kunnen 
worden. Achtereenvolgens worden lichaamsbouw, 
het geslachtsonderscheid en kleur behandeld. Deze 
stukken zijn bijzonder fraai ondersteund met foto’s 
van alle details betreffende de kenmerken.

De geografische verspreiding van het genus wordt 
kort behandeld. Daarbij worden klimatologische 
kenmerken voor de regio’s aangegeven. Aangezien 
de verschillende soorten uit zeer verschillende bio-
topen komen, kan er voor het vinden van specifieke 
klimaatgegevens beter gezocht worden in het soor-
tendeel, maar als inleiding is het algehele overzicht 
zeker nuttig. De beschrijving van de biotopen wordt 
ondersteund door een paar mooie habitatfoto’s. 
Aansluitend wordt ingegaan op de gevaren voor de 
soorten en soortbescherming. 

Vervolgens wordt er dieper ingegaan op dertien 
van de meest gehouden soorten uit het geslacht, met 
een poging om van iedere soortgroep tenminste één 
soort te behandelen. De picturatus-groep is hierbij 
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eigenlijk oververtegenwoordigd, maar hier gaat het 
om de meest gehouden soorten in de hobby, zoals 
L. williamsi, L. kimhowelli, L. picturatus en L. 
mombasicus. Van iedere soort worden het versprei-
dingsgebied, een uitgebreide beschrijving van het 
uiterlijk, de ecologie en beschermingsstatus vermeld. 
Deze tekst wordt ondersteund door een of meerdere 
fraaie foto’s van de soort, en een duidelijk versprei-
dingskaartje. De informatie die gegeven wordt is 
over het algemeen zeer compleet en geeft extra 
informatie ten opzichte van de eerdere uitgaven 
(Brüse et al., 2006; Röll, 2006 & 2011). 

Na de behandeling van de verschillende soorten, 
wordt het houden van Lygodactylus in gevangen-
schap uitgebreid behandeld. De inleidende be-
schrijvingen over het aanschaffen van de dieren 
en quarantaine geven kort een aantal zaken die 
belangrijk zijn voor beginnende liefhebbers. De 
techniek en minimale terrariumgroottes geven 
degelijke informatie weer, waarbij ook duidelijk 
onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende 
ecotypen binnen het genus. Zo stellen soorten uit 
kustwouden (L. williamsi) andere eisen aan een 
terrarium en het klimaat als rotsbewoners uit de 
bergen (L. mirabilis), of struikbewonende soorten 
uit savannegebieden (L. laterimaculatus). Al vind ik 
dat de minimummaat afkomstig uit de Duitse mini-
male houdbaarheidsrichtlijnen voor een koppel van 
een actieve soort als L. williamsi met 26x26x34 cm 
wel erg krap is. Ik heb geprobeerd om een koppel te 
houden in 30x30x45 cm en 60x30x45 cm, en zou 
zelf 40x40x60 cm (hoger is beter dan langer) als 
minimummaat kiezen. Op de behandeling van de 
benodigde techniek zoals verlichting en verwarming 
valt weinig aan te merken. Vervolgens wordt er 
ingegaan op de voeding van de dieren, waarbij ook 
duidelijke uitleg wordt gegeven over de noodzaak 
en toediening van vitamines en mineralen.

Iets wat in relatief weinig boeken behandeld 
wordt is het gedrag van de dieren in het terrarium, 
waarbij hier onder andere het dreigen en paringsge-
drag besproken worden. Aan de voortplanting van 
Lygodactylus wordt een ruim hoofdstuk besteed. 
Hierin worden aspecten als eivorming, eileg, 
incubatie van de eieren en opkweek van de jongen 
uitgebreid besproken. Daarbij worden er ook goede, 
praktische tips gegeven voor het incuberen van vast-
geplakte eieren (zoals bij L. williamsi) en voor het 
fabriceren van goedkope opkweekterraria. Wanneer 
de informatie ter harte wordt genomen in combina-

tie met de soortspecifieke gegevens in het boek, kan 
dit dienen als een complete handleiding voor het 
kweken van soorten uit het genus Lygodactylus in 
gevangenschap.

Een belangrijk punt in de verzorging van reptielen 
waar vaak minder aandacht aan wordt besteed is 
het gedeelte over ziekten. Hier komen vaak voor-
komende ziekten en gebreken als MBD (Metabolic 
Bone Diseases), klapstaart en parasieten aan bod. 
De informatie is enigszins beknopt, dus wanneer 
je je er echt in wilt verdiepen, zal je door moeten 
zoeken naar andere informatiebronnen, zoals bij-
voorbeeld de gids over parasieten van Schneller & 
Pantchev (2008).

Afsluitend wordt er nog kort iets vermeld over de 
levensverwachting van de gekko’s. Dit is vooral op 
anekdotische gegevens gebaseerd, omdat hierover 
vrij weinig data beschikbaar zijn, maar de begelei-
dende foto’s geven wel mooie voorbeelden van de 
veroudering van de gekko’s. 

Over het geheel genomen is dit boek de meest 
complete informatiebron over Lygodactylus die be-
schikbaar is en zeker de aanschaf waard. De teksten 
zijn duidelijk, met voldoende diepgang, zodat het 
ook voor gevorderde lezers interessant is, maar zo 
goed geschreven dat ook voor beginners dit boek 
goed te behappen is, mits de kennis van de Duitse 
taal afdoende is. Het boek is logisch opgebouwd, 
met een algemene inleiding op het genus, gevolgd 
door soortbeschrijvingen, waarna het houden van 
de gekko’s behandeld wordt. Op die manier is het 
eenvoudig om snel specifieke informatie op te zoe-
ken wanneer dat gewenst is. Daarnaast is dit boek 
uiterst fraai geïllustreerd.
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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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