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Jur ter Borg 
Herpetologische waarnemingen op Corsica en Sardinië, juni 2013. Deel 1  
Van 1 juni tot 10 juni 2013 ondernamen de auteur en zijn metgezellen een in 
eigen beheer georganiseerde herpetologische reis, met als hoofddoel Corsica, 
maar waarbij ook op een tweetal volle dagen waarnemingen op Sardinië wer-
den gedaan. 48

Jeroen van Leeuwen 
Het ESF stamboek voor Lygodactylus williamsi  
is op zoek naar deelnemers!  
In 2009 verscheen een eerste oproep voor actie voor deze mooie blauwe gekko 
(van Leeuwen, 2009). In september van datzelfde jaar bezocht de auteur het 
Kimboza Forest Catchment Reserve, het natuurlijke biotoop van de soort (van 
Leeuwen, 2011). Aansluitend is er toen ook een poging gedaan om een stam-
boek onder de vlag van de European Studbook Foundation (ESF) van de grond 
te krijgen. Inmiddels is het hoog tijd om de inspanningen te verhogen. 74

Arthur Brouwer en Jaco Bruekers 
Het houden en kweken van  Chinese langstaarthagedissen 
(Takydromus septentrionalis)  
Afgezien van een artikel in 2004 in Lacerta is over de Chinese langstaart-
hagedis in recentere uitgaven van terrariumtijdschriften eigenlijk niets terug 
te vinden. Het enige uitvoerige verhaal dat de auteurs konden vinden is van 
Schlüter (1999). Ook viel op dat foto’s van jonge T. septentrionalis erg 
schaars zijn. De auteurs zijn van mening dat deze soort van het geslacht Taky-
dromus meer aandacht verdient. 79

Geelgroene toornslang 
(Hierophisviridiflavus). 

Nabij vliegveld Tavaria. Zie 
het artikel over Corsica en 

Sardinië.
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n CorsiCa en sardinië

Persoonlijk was ik buitengewoon blij met 
de keuze voor Corsica, aangezien ik twee 
keer eerder daar ben geweest en buiten-
gewoon geïnteresseerd ben geraakt in dit 
eiland en de herpetofauna daarvan. Dat 
was al weer schrikbarend lang geleden, 
namelijk in juli 1979, toen ik een trektocht 
over de beroemde GR20 over de bergkam 
van dat eiland maakte, en in september 
1994, toen ik met een auto het hele eiland 
rond ben gereden, deze keer meer gericht 
op de reptielen en amfibieën. Een verslag 
daarvan is eerder in Lacerta verschenen 
(ter Borg, 2000). Maar ja, zoals gewoon-
lijk zie je niet alle soorten en blijven er een 
aantal onzekere waarnemingen als losse 
eindjes hangen (hierbij de frustratie van 
de toen deels mislukte diarolletjes niet on-
vermeld latend), dus dat ik ooit terug zou 
gaan stond eigenlijk direct vast. Tamelijk 
onbegrijpelijk dat dit pas negentien jaar 
later gebeurde. Maar deze keer met een 
digitale camera met een bijna onuitputte-
lijk lijkende opslagcapaciteit.

Het artikel
De rode draad van dit artikel zijn de 
waarnemingen van 2013. Ik zal in een 
apart kader wat over Corsica en Sardinië 
vertellen en ik zal sommige waarnemin-
gen eveneens in een apart kader nader 
bespreken, waarbij ik ook zal teruggrijpen 
op mijn vroegere waarnemingen. Veel van 
de hier besproken aanvullende gegevens 
zijn geput uit het (nog steeds) standaard-
werk over de reptielen en amfibieën 
van Corsica (Delaugerre & Cheylan, 
1992). Arnold & Ovenden (2002) is 
overigens ook bruikbaar voor de betref-

Van 1 juni tot 10 juni 2013 ondernamen 

wij met een klein gezelschap een in 

eigen beheer georganiseerde herpetolo-

gische reis, met als hoofddoel Corsica, 

maar waarbij ook op een tweetal volle 

dagen waarnemingen op Sardinië 

werden gedaan. De reis was georgani-

seerd door Martin Edelman en Marcel 

Haak, de overige deelnemers waren 

Anton Roeloffzen, Ronald Frank, Ruud 

Wolterman en ikzelf. 

Deze reis was voor mij een vervolg op 

een eerdere reis met dit illustere gezel-

schap in 2012 naar de Peloponnesos 

(Edelman & Frank, 2013), en eigenlijk 

ook toen bekokstoofd.

Hoewel de herpetofauna het belangrijk-

ste interessegebied van de groep in zijn 

geheel was, strekte de aandacht zich 

ook uit naar vogels, planten, geleedpo-

tigen als vlinders en loopkevers, ja zelfs 

naar landslakken. Kortom, een gemê-

leerd gezelschap met een breed interes-

segebied.

J. ter Borg
Nieuwemeerdijk 253

1171 NP Badhoevedorp
Foto’s van de auteur, 

tenzij anders aangegeven
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ßForêt d’Aitone. 
Biotoop van Tyrr-

heense bergha-
gedis (Archaeola-

certa bedriagae) 
en Tyrrheense 

muurhagedis (Po-
darcis tiliguerta).
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Dieren met verwarrende triviale namen
op Corsica en Sardinië (deels endemisch):

Tyrrheense muurhagedis Podarcis tiliguerta
Tyrrheense berghagedis Archaeolacerta bedriagae
Tyrrheense kielhagedis Algyroidesfitzingeri
 
Corsicaanse vuursalamander Salamandra corsica
Corsicaanse beeksalamander Euproctus montanus
Corsicaanse schijftongkikker Discoglossus montalentii
Corsicaanse ringslang Natrix natrix corsa
 
Sardijnse beeksalamander Euproctus platycephalus
Sardijnse schijftongkikker Discoglossus sardus
Sardijnse boomkikker Hyla sarda
Sardijnse ruïnehagedis Podarcis siculus cettii
Sardijnse ringslang Natrix natrix cetti
 
Italiaanse poelkikker Pelophylax bergeri
Italiaanse ruïnehagedis Podarcis siculus campestris

Corsica en Sardinië

Beide eilanden hebben een deels unieke flora en fauna. Dat komt omdat ze al 

22 miljoen jaar geïsoleerd zijn van het vasteland (sinds het Mioceen), met alleen 

tijdelijk hernieuwd contact omstreeks 5 miljoen jaar geleden (afsluiting van de 

straat van Gibraltar en droogvallen van de Middellandse Zee) en 2 miljoen jaar 

geleden (Toscaanse landbrug). Sardinië en Corsica hebben daarna onderling nog 

wel vaker met elkaar in verbinding gestaan, bijvoorbeeld door zeespiegeldalingen 

tijdens de ijstijden. 

Ziedaar de ingrediënten die ervoor gezorgd hebben dat beide eilanden veel 

soorten huisvesten die of endemisch op één daarvan, of dat op beide zijn. Daar-

naast zijn er eeuwenlange handelscontacten van het vasteland met de eilanden 

geweest, die weer hebben gezorgd voor bedoelde of onbedoelde introductie van 

meer gebruikelijke vasteland-soorten. Kortom, een mix van omstandigheden, 

welke ervoor heeft gezorgd dat ook de herpetofauna van beide eilanden zo’n 

unieke samenstelling heeft.

Corsica heeft een grote bergketen, die over het hele midden van het eiland loopt, 

met bergtoppen tot zo’n 2500 meter. Veel bergtoppen zijn langdurig bedekt met 

sneeuw, door de bergketen regent het regelmatig en zijn er veel stroompjes. Het 

eiland oogt behoorlijk groen met veel bossen en maquis (struikgewas). De meeste 

mensen wonen in de kuststreken, hier lijkt alles wat droger.

Sardinië oogt vlakker met hier en daar een berg. Er is meer agrarisch gebied en 

alles lijkt droger dan Corsica.

De regio tussen de eilanden, het vasteland van Italië en Sicilië met de bijbehoren-

de eilandjes wordt het Tyrrheense gebied genoemd. Een aantal triviale namen van 

dieren verwijst naar deze regio, of naar Sardinië of Corsica. Zaak is vooral op het 

tweede deel van de naam te letten. Ik zal regelmatig, en wat vaker dan ik normaal 

doe, de bijbehorende wetenschappelijke naam in de tekst vermelden.
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Muurgekko (Tarentola mauritanica). Verghia
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fende herpetofauna, eveneens Nöllert & 
Nöllert (2001) wat betreft de amfibieën. 
Voor Sardinië heb ik geput uit het artikel 
van Evenhuis (2002) in Lacerta. Maar ik 
moet eerlijk zeggen dat ik van dat eiland 
wat minder afweet. Mijn grootste interesse 
blijft de herpetofauna van Corsica.

Dag 1
Aan het begin van de middag was de 

aankomst op het vliegveld van Ajaccio, 
bij zomers warme temperaturen. Uiter-
aard moest eerst de bestelde auto worden 
opgehaald. Enkelen van het gezelschap 
struinden de parkeerplaats en de wegberm 
al af naar reptielen en al spoedig waren de 
eerste waarnemingen een feit. Een halfwas 
Podarcis siculus campestris, de Italiaanse 
Ruïnehagedis, en een volwassen vrouwtje 
van dezelfde soort. Ze waren iets schuw, 

maar toch goed te benaderen en te foto-
graferen. Deze dieren horen bij een popu-
latie die al lang geleden is geïntroduceerd 
in Ajaccio. Frustratie dus bij de mensen die 
de auto aan het regelen waren, ook omdat 
het bestelde busje stukken groter zou zijn 
dan de auto die we aangeboden kregen. 
Onze echt niet uitgebreide bagage paste er 
niet in. Een ander busje was er niet. Uitein-
delijk werd een van de achterste stoelen uit 
de auto gesloopt en achtergelaten bij het 
verhuurbedrijf. Gelukkig paste de bagage 
er nu net wel in. Op weg dus naar hotel 
Céline, in Portigliolo (aan de baai van 
Ajaccio, er is nog een plaatsje met deze 
naam een stuk verder naar het zuiden). 
Het was een mooi nieuwbouwhotel, maar 
niet bepaald uitnodigend om naar reptie-
len te zoeken, hoewel de eigenaar beeldjes 
van schildpadden leek te verzamelen.

Onder:
Italiaanse ruïne-

hagedis (Podarcis 
siculus campestris) 

vrouw. Populatie 
van Ajaccio, Na-

poleon Bonaparte 
Airport.

Pagina rechts:
Tyrrheense 

muurhagedis (Po-
darcis tiliguerta) 
man. Tour de la 

Castagna
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De Italiaanse ruïnehagedis (Podarcis siculus campestris)

Dit is een door mensen geïntroduceerde soort. Volgens Delaugerre & Cheylan (1992) zijn er drie 
introducties geweest. In de haven van Porto-Vecchio is een klein gebiedje met een piepkleine geïsoleerde 

populatie. In de omgeving van Ajaccio is een iets grotere populatie, die echter ook vrij stabiel lijkt. De meest 
succesvolle populatie is die met startpunt Bastia. Deze heeft in ieder geval de helft van de kuststreek van Cor-
sica bevolkt en is plaatselijk ook het binnenland binnengedrongen. In heb zelf in 1994 al een mannetje en een 
juveniel gezien, die waren doorgedrongen tot Sainte-Lucie de Porto-Vecchio in het zuidoosten van het eiland. 
Waarom er zoveel verschil is in het succes van de verschillende populaties is niet helemaal duidelijk. De popula-
tie van Bastia heeft op de oostelijke kustvlakte in ieder geval een zeer geschikt leefgebied, maar in de regio van 
Ajaccio kan ik niet zo goed zien waarom ze daar nou niet goed zouden gedijen. Ik heb in 1994 dieren gezien 
in de omgeving van Porticcio, maar in 2013 heb ik ze toch niet kunnen vinden iets ten zuiden van Porticcio, in 
Verghia. Daar wemelde het nog steeds van de Tyrrheense muurhagedissen (P. tiliguerta). Ik had eigenlijk wel 
verwacht dat ze daar ondertussen zouden zijn aangeland. Meer richting het binnenland heb ik Italiaanse ruïne-
hagedissen gezien ongeveer tot het punt waar Delaugerre & Cheylan (1992) ze ook nog plaatsen. Hier zag 
ik ze overigens sympatrisch met de Tyrrheense muurhagedis. Meer richting het hartgebied van deze populatie 
heb ik die laatste soort nooit gevonden, ondanks dat de gebieden plaatselijk wel geschikt leken.

Van de populatie van Bastia is bekend dat ze de Tyrrheense muurhagedissen wegconcurreren, althans uit veel 
biotopen. Ze zouden nog wel voorkomen in rotsachtige biotopen, zoals ook op stapelmuurtjes. Dit heb ik in 
1994 eigenlijk alleen in Lozari, midden in het verspreidingsgebied van deze populatie, kunnen constateren. Op 
andere plekken zag ik uitsluitend de Italiaanse ruïnehagedis (behalve in Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, maar 
dat beschouw ik als een beginnende immigratie in een nog bloeiende populatie Tyrrheense muurhagedissen).
Het is natuurlijk uitermate interessant deze ontwikkelingen verder te volgen, dus zal er ongetwijfeld nog een 
keer een tocht naar Corsica volgen om nu juist deze groepsdynamiek nader uit te spitten. 

De dieren zijn enigszins schuw, maar door voorzichtig te bewegen zijn ze aardig te benaderen en te fotogra-
feren.

Overigens is er nog een nauwe verwant van deze hagedis (de Sardijnse ruïnehagedis, Podarcis siculus cettii) 
die geïntroduceerd is in Bonifacio, waarover later meer.
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Nadat we de bagage hadden gedumpt 
voelde iedereen een sterke aandrang rep-
tielen en/of amfibieën te scoren, dus direct 
de kustweg naar het zuiden genomen naar 
een nabijgelegen schiereiland met een oude 
toren, de Tour de la Castagna. Dit soort 
torens is veel te vinden op Corsica en zijn 
in vroeger tijden gebouwd met de bedoe-
ling om signaalvuren te kunnen aansteken, 

die op een volgende toren konden worden 
gezien. Dit soort plekken hebben natuur-
lijk een sterke aantrekkingskracht op ons 
slag mensen. Er liep een weggetje naar toe, 
langs enkele luxe bungalows, waar weinig 
teken van leven was. Langs het weggetje 
liepen grote aantallen Podarcis tiliguerta, 
de Tyrrheense muurhagedis. Dit is een 
endemische soort op Corsica en Sardinië. 

Tyrrheense 
muurhagedis (Po-

darcis tiliguerta) 
man. Tour de la 

Castagna
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De Tyrrheense muurhagedis 
(Podarcis tiliguerta)

Deze soort is endemisch op Corsica, 
Sardinië en enkele naburige kleinere 
eilanden. De soort is vermoedelijk tijdens 
de Gibraltarafsluiting (5 miljoen jaar 
geleden) op het eiland beland en lijkt op 
de Muurhagedis (Podarcis muralis). De 
soort komt over vrijwel het hele eiland 
voor en is plaatselijk heel talrijk. Ze 
ontbreken hoog in de bergen, wat het 
domein is van de Tyrrheense berghagedis 
(Archaeolacerta bedriagae). In gebieden 
waar de geïntroduceerde ruïnehagedis 
(Podarcis siculus) voorkomt is hun aan-
wezigheid meer marginaal of ontbreken 
ze volledig (rond Bonifacio).

De dieren hebben een zeer gevarieerd 
uiterlijk, waarbij de vrouwtjes doorgaans 
bruin zijn met lichte dorsolaterale stre-
pen, terwijl de mannetjes sterk variëren 
in kleur (van grijsbruin tot grasgroen 
deels met blauw gevlekte zijden) en 
vooral tekening (van gestreept tot sterk 
gevlekt en zwart gemarmerd). Soms 
hebben ze zelfs een oranje onderzijde. 
De dieren zijn niet erg schuw en zeer 
fotogeniek.

Aan het eind van de dag reden we naar het 
plaatsje Verghia, om ergens te gaan eten. 
Er was daar een weide met een gekana-
liseerd beekje langs een camping. Aan 
de andere kant werd de weide begrensd 
door een zanderig hellinkje. Daar werden 
diverse Tyrrheense muurhagedissen gezien. 
Bij het beekje schoot een donkere slang 
weg, die niet met zekerheid te determine-

ren was. Verder hoorden we de Italiaanse 
poelkikker (Pelophylax bergeri) in het 
beekje en de Sardijnse boomkikker (Hyla 
sarda). Ook ’s avonds, weer terug in het 
hotel, hoorden we de Sardijnse boom-
kikker en tevens de Dwergooruil (Otus 
scops), waarvan het geluid doet denken 
aan dat van een Vroedmeesterpad.

De Italiaanse poelkikker is volgens 
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Delaugerre & Cheylan (1992) een (niet 
recent) geïntroduceerde soort. Ze komen 
niet voor op Sardinië, op Corsica bewonen 
ze vrijwel uitsluitend de kustgebieden, 
waar ze in diverse zoetwater biotopen te 
vinden zijn.

Dag 2
Deze dag reden we de bergen in, rich-
ting Vizzavone langs de D193. Een paar 
honderd meter voor Vizzavone was een 
mogelijkheid om te parkeren. Hier daalden 
we af naar het riviertje dat we net met 

Tyrrheense 
muurhagedis (Po-

darcis tiliguerta) 
vrouw. Tour de la 

Castagna
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Tyrrheense muurhagedis (Podarcis tiliguerta) man. Tour de la Castagna
Tyrrheense muurhagedis (Podarcis tiliguerta) vrouw. Verghia
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de auto hadden overgestoken. Het leek 
ons een goed gebied voor de Corsicaanse 
vuursalamander (Salamandra corsica). 
Wederom een endeem, uitsluitend voorko-
mend op Corsica. In het totaal werden drie 
exemplaren gevonden onder stukken hout, 
twee halfwas en een volwassen exemplaar. 

Na deze succesvolle zoektocht reden we 
weer een stukje terug tot een parkeerplaats 
bij een klein houten gebouwtje. Hier liep 
een pad richting de Cascade des Anglais, 
een bergstroom met grote granietkeien, 
waar ik in 1994 flinke aantallen Tyr-
rheense berghagedissen (Archaeolacerta 
bedriagae) en Tyrrheense muurhagedissen 
(Podarcis tiliguerta) had gezien, en een 
kleine schijftongkikker (Discoglossus). 
Zowel de Sardijnse (D. sardus) als de 
Corsicaanse schijftongkikker (D. mon-
talentii) zou hier voorkomen, evenals de 
Corsicaanse beeksalamander (Euproctus 
montanus). Deze laatste twee soorten zijn 
endemisch voor Corsica, de overige voor 
Corsica en Sardinië. Onze verwachtingen 
waren dus hoog gespannen.

Via een bospad liepen we naar onze 
bestemming, maar onze voortgang 
stagneerde omdat er weer een Corsi-
caanse vuursalamander werd gevonden en 
uitgebreid moest worden gefotografeerd. 
Bij de Cascade aangekomen bleek dit een 
woest stromende rivier met grote rotsblok-
ken te zijn, in een bebost gebied. Woester 
dan ik mij kon herinneren, maar kennelijk 
veelbelovend voor de aanwezigheid van 
de echte beekamfibieën. Maar dat zou 
moeilijk zoeken worden, en dat bleek ook 
zo te zijn. Maar zowaar, in een holte in 
de rotsen gevuld met water werden een 
aantal salamanderlarven gevonden. Aan 
de hand van de ingezoomde foto’s werden 
die achteraf geïdentificeerd als larven 
van de Corsicaanse vuursalamander (met 
een afgeronde snuit) en van de Corsi-
caanse beeksalamander (met een meer 
spitse snuit). In 1979 had ik in het begin 
van de zomer grote aantallen volwassen 
Corsicaanse beeksalamanders gezien, met 
name in rustiger gedeelten van de stroom, 
maar in 1994 en ook nu alleen sporadisch 

larven. Wellicht dat de volwassen dieren 
het water al hadden verlaten, terwijl ik 
in 1979 veel hoger in de bergen rondliep, 
waar ze mogelijk nog volop in voortplan-
ting waren. Verder werd er zowaar ook 
een grote kikker in de rotspoel gezien, 
beslist een schijftongkikker. Maar om 
zeker te zijn welke soort moesten we hem 
wel fotograferen of het liefst vangen, zodat 
we aan de hand van de achterpootlengte 
konden bepalen of het een Corsicaanse of 
Sardijnse schijftongkikker betrof. De eerste 

Corsicaanse 
vuursalamander 

(Salamandra 
corsica) halfwas. 

Vizzavone.
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kikker heeft namelijk beduidend langere 
achterpoten. Geen van beide lukte echter, 
en de frustratie begon op te lopen. Dan 
moesten we maar naar Tyrrheense bergha-
gedissen gaan zoeken. Ik had optimistisch 
voorspeld dat ze met grote regelmaat op 
de rotsblokken langs of in de rivier te zien 
waren. Helaas, zelfs het afspeuren van de 
oevers met een verrekijker leverde niets op. 
Tyrrheense muurhagedissen genoeg, maar 
deze bijzondere soort was onvindbaar. 
Tot we eindelijk aan de overkant van de 

De Corsicaanse vuursalamander 
(Salamandra corsica)
Deze soort lijkt wat voorkomen en gedrag betreft op 
de gewone Vuursalamander (Salamandra salamandra). 
Toch betreft het een aparte soort, welke uitsluitend op 
Corsica voorkomt. De dieren zijn vooral te vinden in 
vochtige bossen en kloven, waar ze zich verschuilen 
onder stenen en boomstammen. Vermoedelijk hebben 
ze het eiland via de Toscaanse landbrug (2 miljoen jaar 
geleden) bereikt. De dieren zetten levende larven af in 
zwak stromend water, terwijl ook is waargenomen dat 
ze soms volledig ontwikkelde jongen ter wereld brengen.
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stroom een zonnend exemplaar zagen. Op 
een te grote afstand om goede foto’s te 
nemen, maar toch een schrale troost. 

Dan moesten we ons geluk maar eens 
verderop beproeven, bij Foce de Viz-
zavone. Er is een parkeerplaats en wat 
grasland, bergop grote struiken en lage 
bomen, waartussen af en toe open plekken 
met gras te vinden zijn. Hoger op de berg 
is een ruïne. Er was een bord waarop werd 
aangegeven dat onder andere de Griekse 
landschildpad (Testudo hermanni) hier 

zou voorkomen. Op de ruïne vonden we 
natuurlijk diverse Tyrrheense muurhage-
dissen. In het meer open gedeelte werd 
de eerste Tyrrheense kielhagedis (Algy-
roides fitzingeri) gezien, echter niet in 
een fotogenieke pose, maar zoals we deze 
dieren vaker zouden zien. Het betreft een 
heel kleine hagedis met ruwe beschub-
bing, doorgaans egaal bruin of grijs van 
kleur. Denk de pootjes weg en het is net 
een takje. Helaas, als je er al bijna op 
stond sprong dat takje opeens weg en 

áCorsicaanse 
vuursalamander 

(Salamandra 
corsica) halfwas. 

Vizzavone.
äCorsicaanse 

beeksalamander 
(Euproctus mon-

tanus) larve. Cas-
cade des Anglais
àCorsicaanse 

vuursalamander 
(Salamandra 

corsica) larve. Cas-
cade des Anglais
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verdween het in de strooisellaag. Weer een 
kielhagedis gemist! Voordat we echter een 
optimistische zoektocht konden onder-
nemen begon het te onweren, dus leek 
het verstandiger de berg af te dalen. Hier 
moesten we beslist nog een keer terugko-
men, evenals bij de Cascade natuurlijk, om 
toch de schijftongkikkers nog een keer te 
fotograferen. 

Weer iets verder de D193 afzakkend en 
nabij Bocognano kruisten we een riviertje 
met rotsblokken, maar nu in wat meer 

open terrein. We besloten hier nogmaals 
te proberen Tyrrheense berghagedissen te 
vinden. De zon brak weer een beetje door 
en de grote granietkeien leken geschikt. 
Vrijwel meteen werden de dieren gevon-
den, precies zoals we verwachtten. Ze ble-
ken, mits rustig bewegend, prima benader-
baar en goed te fotograferen. Meer naar 
de weg zagen we uiteraard nog diverse 
Tyrrheense muurhagedissen.

Op de terugweg en rijdend richting 
Ajaccio reden we nog een zijweggetje 

Corsicaanse 
vuursalamander 
(Salamandra cor-
sica) volwassen. 
Vizzavone.
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(D129) in nabij Albitrone, ongeveer 17 
km van Ajaccio. Hier verkenden we een 
pad met deels overgroeide stapelmuurtjes. 
Hoewel het niet zonnig meer was zagen 
we hierop diverse Italiaanse ruïnehagedis-
sen (Podarcis siculus campestris), horend 
bij de populatie van Ajaccio. Maar hier 
tussendoor zagen we ook enkele Tyrrheen-
se muurhagedissen. 

Na een lange dag arriveerden we weer 
in het hotel, waar we in de avonduren nog 
wel Sardijnse boomkikkers (Hyla sarda) 
in de omgeving hoorden. De afsluiting van 
de dag met een grill bij het hotel, georgani-
seerd door een baardige autochtoon, beviel 
wat minder. Er waren ernstige twijfels over 
de kwaliteit en de gaarheid van het vlees 
en de salade was op de meest minimalis-

tische manier bereid die menselijkerwijs 
mogelijk was (behalve als we de sla zelf in 
de tuin hadden afgegraasd). 

Dag 3
Deze dag reden we richting het zuiden, 
naar Belvédère-Campomoro. Hier in de 
omgeving zou onder andere de Europese 
moerasschildpad (Emys orbicularis) en de 
Griekse landschildpad (Testudo hermanni) 
zijn gesignaleerd, zo was ons gemeld. In 
het plaatsje zelf vonden we echter alleen 
flinke aantallen Tyrrheense muurhagedis-
sen (P. tiliguerta). Een duingebiedje met 
een meertje waar de schildpadden zouden 
voorkomen konden we niet vinden in de 
naaste omgeving. Toen we weer richting 
het noorden reden vonden we het gebied 

De Corsicaanse beeksalamander (Euproctus montanus)
Deze soort is endemisch voor Corsica. Op Sardinië komt een nauwe verwant voor, 
de Sardijnse beeksalamander (Euproctus platycephalus), terwijl in de Pyreneeën een 
andere verwant voorkomt, de Pyreneeënbeeksalamander (Euproctus asper). De Cor-
sicaanse beeksalamander komt waarschijnlijk al sinds het Mioceen (22 miljoen jaar 
geleden) op Corsica voor. De dieren komen voor in de bergen en zijn sterk afhankelijk 
van heldere bergbeken. De eieren worden afgezet onder stenen (soms door meerdere 
vrouwtjes) en ook bewaakt. 

ßTyrrheense 
berghagedis 
(Archaeolacerta 
bedriagae) man. 
Nabij Bocognano

å Tyrrheense 
muurhagedis 
(Podarcis tiligu-
erta) man. Nabij 
Bocognano

Tyrrheense muur-
hagedis (Podarcis 
tiliguerta), hoog-
zwangere vrouw. 
Nabij Bocognano
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De Tyrrheense berghagedis (Archaeolacerta bedriagae)
Dit dier is endemisch op Corsica en Sardinië. Waarschijnlijk komt de soort al sinds 
het Mioceen (22 miljoen jaar geleden) voor op deze eilanden. Deze fors gebouwde 
robuuste hagedis is een typische bewoner van de hogere bergen, op Corsica heeft de 
soort een voorkeur voor hard kristallijn gesteente, zoals graniet. Hier is de soort zelfs 
op de top van de hoogste berg (Monte Cinto, 2710 meter) aangetroffen. Op Corsica 
bewoont dit dier echter nog een ander typisch biotoop. Er zijn op het eiland vele 
beekjes en stroompjes met grote afgeronde granietblokken (1,5-2 meter diameter). 
Dit blijkt ook een voorkeurslocatie te zijn (als er niet teveel overhangende begroeiing 
is), waarbij ze ook in de lagere gebieden voorkomen, soms tot op zeeniveau. In deze 
gebieden komen ze sympatrisch met de Tyrrheense muurhagedis (Podarcis tiliguerta) 
voor, hoewel iets meer beperkt tot de beekloop. Op Sardinië worden ze alleen hoog in 
de bergen gevonden. Hier komen ze ook op kalksteen voor.

De dieren zijn iets schuw, maar door langzaam te bewegen te benaderen tot op één 
meter. Daarbij blijken ze zeer fotogeniek. Persoonlijk vind ik dit de mooiste hagedis 
van het eiland, ondanks dat de spetterende kleuren en patronen van de Tyrrheense 
muurhagedis ontbreken. 

Tyrrheense 
berghagedis 

(Archaeolacerta 
bedriagae) man. 

Nabij Bocognano

àTyrrheense 
muurhagedis (Po-

darcis tiliguerta) 
man. Foce de 

Vizzavone

æTyrrheense 
muurhagedis (Po-

darcis tiliguerta) 
vrouw. Cascade 

des Anglais
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uiteindelijk toch. Dit lag echter veel meer 
richting Propriano, ten zuiden van het 
vliegveld Tavaria. In de omgeving zagen 
we zoals gewoonlijk Tyrrheense muur-
hagedissen. Een meertje zagen we niet, 
wel veel riet en bramen. Ook hoorden we 
volop Italiaanse poelkikkers, dus dat er 
ergens open water was, dat was duidelijk. 
Alleen was dat voor ons geheel onbereik-
baar, dus de Europese moerasschildpadden 
konden ook niet gevonden worden. Er was 

wel een bord met kindertekeningen van 
schildpadden, dus het betrof ongetwijfeld 
het juiste gebied. 

We besloten nog wat rond te kijken in 
het naastgelegen weiland met hoog gras. 
Hier zag Ruud vlak voor zijn voeten onze 
eerste Geelgroene toornslang (Hierophis 
viridiflavus), die arrogant bleef liggen. Dat 
was niet slim, want met een snelle greep 
wist Ruud hem te pakken. Een uitge-
breide en euforische fotosessie volgde. Na 

De Tyrrheense kielhagedis (Algyroides fitzingeri)
Dit dier is endemisch voor Corsica en Sardinië. Waarschijnlijk komt de soort hier 

voor sinds de Toscaanse landbrug (2 miljoen jaar geleden). Het is een kleine hagedis 
met een ruwe beschubbing en een doorgaans effen bruine of grijze rugzijde. Daardoor 
zijn ze in één oogopslag te onderscheiden van de juvenielen van alle andere echte ha-
gedissen van beide eilanden, want die hebben allemaal een of andere rug tekening. Ze 
komen vrij wijd verspreid voor, maar worden zelden gezien, waarmee ik bedoel zelden 
goed gezien. Het zijn extreem schuwe dieren en daarnaast klein en onopvallend. 
Doorgaans worden ze pas gezien als ze de strooisellaag induiken. Zo goed als niet te 
fotograferen of te vangen. Ze zouden vaker te vinden zijn in iets vochtigere en bescha-
duwde biotopen. Uiteindelijk hebben we ze pas op Sardinië kunnen fotograferen.

ßßCascade des 
Anglais, snelstro-

mende beek

ß Tyrrheense 
muurhagedis (Po-

darcis tiliguerta) 
man. Cascade des 

Anglais

Tyrrheense muur-
hagedis (Podarcis 

tiliguerta) man. 
Campomoro

â en æ Groene 
pad (Pseudepida-

lea viridis). Cymos
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afloop verdween de slang, vrij verrassend, 
omhoog in de struiken. Het betreft een 
wijd verspreide Europese soort, die in het 
verleden ook Corsica en Sardinië heeft 
bereikt. Volgens Delaugerre & Cheylan 
(1992) heeft deze soort mogelijk op eigen 
kracht de eilanden bereikt via de Toscaan-
se landbrug (2 miljoen jaar geleden). Deze 
slang jaagt op het zicht en wordt vaak 
gewoon liggend of jagend gevonden. Dat 
klopt met onze waarnemingen en met mijn 
waarnemingen uit het verleden. Slechts één 
dier werd onder een stuk beton gevonden, 
maar dat dier moest duidelijk vervellen. Ze 

eten onder andere hagedissen, en die zijn 
er natuurlijk volop. De soort staat bekend 
om zijn agressiviteit bij oppakken.

Verder op de terugweg keken we nog 
op een aantal plaatsen rond, met name 
een oude verlaten camping nabij Cymos 
leverde nog een leuke waarneming op. Op 
het strand werd onder een steen een fraaie 
Groene pad (Pseudepidalea viridis) gevon-
den, even later gevolgd door een exem-
plaar onder een oude koelkast. Het betreft 
volgens Delaugerre & Cheylan (1992) 
vermoedelijk ook een door mensen, al dan 
niet met opzet geïntroduceerde soort. Op 

â en ä Geel-
groene toorn-

slang (Hiero phis 
viridiflavus). Nabij 

vliegveld Tavaria

æTyrrheense 
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moro
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Corsica wordt het dier met name aan de 
kust gevonden, vaak in gebieden met losse 
ondergrond of zand en onder stenen en 
hout. Deze soort heeft een groot versprei-
dingsgebied in Europa en wordt ook op 
Sardinië gevonden.

In een moerassig gebied in de buurt 
werden nog diverse Italiaanse poelkikkers 
gezien en gehoord. ’s Avonds aten we weer 
in Verghia, en na de maaltijd zagen we nog 
diverse Muurgekko’s (Tarentola maurita-
nica) op de gebouwtjes in de buurt. Het 
betreft een bekende soort met een groot 
verspreidingsgebied in vooral het westelij-
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ke Middellandse zeegebied. Het dier is ver-
moedelijk door de mens geïntroduceerd op 
Corsica en waarschijnlijk ook op Sardinië. 
Op Corsica worden ze vrijwel uitsluitend 
aan kust gevonden, vooral in het noorden 
en iets minder in het zuidoosten. Wij von-
den deze soort in het zuidwesten aan de 
baai van Ajaccio, waar ze op de versprei-
dingskaart van Delaugerre & Cheylan 
(1992) nog niet staan aangegeven.

Het vervolg van dit artikel 
verschijnt in Lacerta 72/3.

 

ã áen å Tyrrheense muurhagedis (Podarcis 
tiliguerta) man. Campomoro

à Muurgekko (Tarentola mauritanica). Verghia
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Het ESF stamboek voor
Lygodactylus williamsi
is op zoek naar deelnemers!

Jeroen van Leeuwen 
Schaepmanstraat 15 

6702 AN Wageningen 
jeroen.p.van.leeuwen@gmail.com

Jelle Dewyse 
Moerestraat 60 

8470 Gistel (België) 
dewyse.jelle@gmail.com

In 2009 verscheen een eerste oproep 
voor actie voor deze mooie blauwe 
gekko (van Leeuwen, 2009). In sep-
tember van datzelfde jaar bezocht 
ik het Kimboza Forest Catchment 
Reserve, het natuurlijke biotoop van 
de soort (van Leeuwen, 2011). Aan-
sluitend is er toen ook een poging 
gedaan om een stamboek onder 
de vlag van de European Studbook 
Foundation (ESF) van de grond te 
krijgen. Na een goede start is er 
voornamelijk door gebrek aan tijd te 
weinig aandacht aan geschonken, 
waardoor het niet is doorgezet.
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Nu kreeg ik vanuit het ESF het verzoek 
om nogmaals aandacht te besteden aan 
deze soort en een nieuwe poging te starten. 
Samen met Jelle Dewyse ben ik hier in 
oktober 2013 mee begonnen. Het wiel is 
inmiddels weer aan het draaien gebracht, 
en we kunnen beginnen met het registreren 
van dieren in het stamboek. Daarom de 
oproep aan eenieder die Lygodactylus wil-
liamsi houdt en kweekt om hieraan mee te 
werken en zijn of haar dieren te registreren. 

Nieuwe informatie
De kennis over het natuurlijke versprei-
dings gebied en de ecologische eigenschap-
pen van de soort in situ is nog steeds erg 
beperkt, hoewel er de laatste jaren wel eni-
ge bezoeken aan het gebied zijn gebracht 
en de eerste data binnen zijn (Flecks et 
al., 2012; van Leeuwen, 2011). Naast 
het behouden van een genetisch gezonde, 
stabiele populatie in gevangenschap kan 
het stamboek ook informatie verschaffen 
over gedrag, foerageergedrag, reproduc-
tie etc. Dit kan van essentieel belang zijn 
voor het beschermen van de soort en zijn 
habitat in situ.

Flecks en coauteurs hebben in 2009 
data verzameld over de dichtheid en 
verspreiding van de soort. De popula-
tiegrootte van L. williamsi, gebaseerd op 
geobserveerd aantal per plant en bes-
chikbaarheid van habitat in het Kimboza 
Forest Reserve, is geschat op 148.684 
± 112.365 adulte individuen, wat gelijk 
staat aan een populatiedichtheid van 353 
individuen per hectare. Ze schatten in dat 
de potentiële populatie 234.921 ± 103.376 
adulte individuen omvat (557 individuen 
per hectare). Voor het bepalen van de 

aantallen van L. williamsi in het Ruvu 
forest is meer onderzoek nodig, omdat de 
dekkingsgraad van de huidige dataset te 
beperkt is (Flecks et al., 2012).

Lygodactylus williamsi is commercieel 
geïmporteerd uit Tanzania naar Europa en 
de Verenigde Staten sinds 2004. In het be-
gin waren de aantallen laag, en de prijzen 
navenant bijzonder hoog. Vanaf het najaar 
van 2007 zijn de aantallen geïmporteerde 
dieren in Europa exponentieel gestegen. 
Het totaal aantal geëxporteerde dieren uit 
Tanzania tot dan werd in 2009 al geschat 
op ongeveer 40.000 dieren, wat ongeveer 
een derde van de toenmalige populatie 
inhield (Flecks et al., 2012)! Sindsdien 
zijn de aantallen die Europa binnen zijn 
gekomen zeker niet minder geworden. De 
reproductie capaciteit van de populatie 
in situ zou genoeg moeten zijn om deze 
enorme vangst te compenseren, mits er 
geen andere nadelige invloeden in het 
gebied aanwezig zijn. Helaas voor de 
gekko’s zijn deze er wel. Ondanks dat het 
gebied in een Forest Reserve ligt, en dus 
wettelijke bescherming zou moeten geni-
eten, wordt er gekapt voor brandhout en 
worden stukken gebrand voor het creëren 
van landbouwgrond. Daarnaast is ook de 
manier van vangen behoorlijk destructief, 
aangezien de bladeren van de schroefpal-
men waarop de gekko’s leven (Pandanus 
rabaiensis) gekapt worden om de gekko’s 
te kunnen vangen. Dit heeft er dus toe 
geleid dat lokale medewerkers, inwoners 
en vangers hebben aangegeven dat de 
soort de laatste jaren achteruit gegaan is. 
Het vangen van deze soort vormt dus een 
directe bedreiging voor het voortbestaan 
in zijn natuurlijke verspreidingsgebied. 
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Te ondernemen actie
Momenteel is er een flink aantal liefheb-
bers dat succesvol met de soort kweken. 
Met name de nakweekdieren zijn sterk en 
vormen een aanwinst voor de hobby. Nu is 
het beste moment om een ex situ bescher-
ming van de soort te starten. De bestaande 
populatie in gevangenschap heeft een 
sterke en genetisch diverse basis. 

We richten ons op een stamboekpop-
ulatie van ongeveer 100 ‘founders’, dat 
wil zeggen 100 wildvangdieren die als ge-
netische basis dienen voor de populatie in 
gevangenschap. Wildvangdieren hebben de 
sterke voorkeur, omdat dit genetisch pure 
lijnen zijn, er is normaal gesproken geen 
inteelt. Deze 100 founders moeten een 
representatief beeld geven van de diversi-
teit van L. williamsi momenteel aanwezig 
in de hobby. Selectieve kweek zal nodig 
zijn om de diversiteit in stand te houden, 

omdat de generaties elkaar snel op zullen 
volgen bij deze soort (generatietijd van 1-2 
jaar) en de reproductie hoog is (geschat op 
8-12 jongen per paar per jaar)

Een belangrijke nadruk in het stamboek 
zal liggen bij de communicatie met en tus-
sen de deelnemers, om alle beschikbare in-
formatie en ervaringen zo goed mogelijk te 
verspreiden. Daarnaast zal er ook contact 
onderhouden worden met de onderzoekers 
die zich bezig houden met de populatie 
in situ, hiervan kunnen beide partijen 
profiteren. Informatie verkregen uit de 
populatie in gevangenschap kan bescherm-
ing van de soort in situ verbeteren, terwijl 
kennis van de populatie in situ het houden 
en kweken van de soort in gevangenschap 
kan stimuleren. Waar mogelijk zal het 
stamboek ook bijdragen aan de bescher-
ming van de soort in situ. 

De doelen van het stamboek zijn:
• Behouden van genetisch gezonde, stabiele populatie in gevangenschap
• Verzamelen en verspreiden van kennis over huisvesting, gedrag en voortplanting in gevangenschap
• Verzamelen van kennis over de populatie in situ
• Verbeteren van bescherming van de soort in situ.

Wat wordt er van deelnemers verwacht?
• Houd, voor zover u dit niet deed, alle belangrijke gegevens over uw dieren schriftelijk bij. Met belang-

rijke gegevens wordt bedoeld de gegevens zoals ingevuld op het ‘Standaardformulier voor registratie 
van nieuwe individuen’ en ‘Standaardformulier voor wijziging stamboekgegevens’. Deze formulieren 
zijn te vinden op de ESF website http://www.studbooks.org pagina ‘Forms’.

• Registreer uw dieren door middel van het ‘Standaardformulier voor wijziging stamboekgegevens’. Dit 
formulier is te vinden op de ESF website http://www.studbooks.org pagina ‘Forms’. 

• Wanneer er zich wijzigingen voordoen moeten deze door middel van het ‘Standaardformulier voor wij-
ziging stamboekgegevens’ worden doorgegeven aan de stamboekhouder. Wijzigingen zijn bijvoorbeeld 
verhuizing, nakweek, aankoop, verkoop, uitleen of overlijden.

• Voor dieren die deel uitmaken van het kweekplan (wat vooralsnog niet aan de orde is, dit speelt pas 
bij latere generaties), op basis van aanwijzingen van de stamboekhouder, het ruilen van nakweekdieren 
met andere kweekplandeelnemers.

Elk dier krijgt van de stamboekhouder een uniek nummer. Dit nummer identificeert het dier binnen het 
stamboek. De stamboekhouder moet één maal per jaar een verslag maken van het stamboek en zal de 
deelnemers verzoeken hun aandeel van de gegevens op juistheid te controleren. Het jaarverslag wordt 
gepubliceerd op de ESF website. Op verzoek kunt u anoniem in het overzicht opgenomen worden. Het niet 
naleven van bovenstaande regels kan tot gevolg hebben dat de door u gehouden dieren niet in het stamboek 
opgenomen worden of uit het stamboek verwijderd worden. Door aanmelding van dieren in een stamboek 
accepteert u het stamboekreglement. Toekomstige wijzigingen zullen via de stamboekhouder of de doel-
groep-tijdschriften bekend gemaakt worden. Het stamboekreglement is gepubliceerd op de ESF website.

Hebt u interesse in deelname aan het stamboek of verdere vragen, stuur dan even een email naar de auteurs!
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Summary
The ESF studbook for Lygodactylus williamsi is looking for participants!

In 2009 a first attempt was made for the setup of a studbook for the neon blue gecko Lygodactylus 
williamsi. Currently the authors are reinitiating the studbook. In the last couple of years, new informa-
tion has been published about the status of the species in situ. The current population is estimated 
to be around 150,000 individuals, where the estimations of number of exported animals went up to 
about 40,000 individuals. In addition to habitat destruction and fragmentation, the collection for the 
pet trade creates a direct threat for its survival, which is the main reason for placement of this species 
on the IUCN Red list as critically endangered. Currently there are quite some breeders who are having 
success breeding the wild caught animals (founders). Certainly now is the time for the implemen-
tation of an ex situ conservation project, the existing captive population has a strong and diverse 
genetic basis. The studbook keepers aim for a population of around 100 founders. Founders will have 
to be wild caught animals, to ensure genetically pure lines. Selective breeding will be needed to retain 
the diversity, because turnover in this species is fast and reproductive output is high. Emphasis will 
be put on communication with and among the participants, to spread all available information and 
experiences. Contacts with researchers working on the population in situ will be maintained, because 
both parties can gain in this way. Information gathered in a captive breeding program can enhance 
specific species protection, while knowledge on the population in situ can enhance the husbandry 
and reproduction in captivity. Where possible, the studbook will aid in protection of the species in 
situ. When you’re interested in participating in the studbook, please contact the authors!
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De European Studbook Foundation in beweging
Op weg in een nieuw tijdperk zoekt het ESF-bestuur naar uitbreiding op Europees niveau

Henk Zwartepoorte, voorzitter ESF

Na bijna 25 jaar management van stamboek/fokprogram-
ma’s binnen de particuliere herpetologische  houderij 
ontwikkelt ESF zich in een proces naar een professioneel 
niveau. Gedurende 2012 en 2013 zijn enkele nieuwe 
ontwikkelingen tot stand gekomen zoals een nieuwe web-
site, banners voor gebruik tijdens landdagen, congressen, 
beurzen en andere evenementen, flyers in vier talen, een 
Memorandum Of Understanding (MOU) betreffende 
samenwerking met de Europese dierentuin gemeenschap 
(EAZA).

In goed overleg met de stamboekhouders en co-stamboek-
houders is recent een aantal slecht of niet functionerende 
stamboeken opgeheven en zijn er stappen gezet om te ko-
men tot een online registratie van dieren. Tot dit laatste is 
contact met ISIS (International Species Inventory System).
Momenteel worden 52 stamboek/fokprogramma’s geco-
ordineerd door 44 personen in 7 EU-landen. Binnen de 
diverse stamboeken zijn er deelnemers in 10 EU-landen. 
Het totaal aantal geregistreerde dieren nadert de 8000. 
Sommige stamboek/fokprogramma’s hebben of ontwikke-
len links met in situ programma’s.

Het tijdperk van op grote schaal verzamelen en daar-
bij oogsten van dieren uit het wild ten behoeve van de 
dierenhandel heeft de georganiseerde particuliere sector 
grotendeels achter zich gelaten. Oogsten van dieren uit het 
wild gebeurt thans met name voor menselijke consump-
tie in Azië. Het verdwijnen en uitsterven soorten in het 
wild vindt ook zijn oorzaak in verlies aan leefgebied, het 
gebruik voor de traditionele Chinese medicijnen, ver-
vuiling van water en bodem en de internationale illegale 
dierenhandel ten gunste van de snel groeiende markt in 
Aziatische landen. Kweek in gevangenschap ontwikkelt 
zich in westerse landen daarentegen in snel tempo voor 
een groeiend aantal soorten reptielen en amfibieën. Popu-
laties in gevangenschap (Assurance colonies) kunnen in de 
toekomst worden gebruikt voor herintroductie in het wild 
en dan bij voorkeur in samenwerking met dierentuinen en 
natuurbeschermingsorganisaties. Op deze manier kunnen 

ex situ en in situ worden gelinkt en kan ESF een belang-
rijke partner zijn in het kader van bescherming en behoud 
van soorten.

Tot dusver vindt het ESF-bestuur haar basis voornamelijk 
in Nederland. De eerste stappen op het pad van stamboek/
fokprogramma’s werden gezet binnen de Nederlandse 
en thans ook Belgische Schildpadden Vereniging (NBSV) 
in de begin jaren 90 en in 1997 werd ESF Europees. Het 
takenpakket op het gebied van sturen en besturen bleef 
echter beperkt tot Nederland. De hoeveelheid werk op dit 
terrein komt bovendien nog eens op een beperkt aantal 
mensen neer die dit werk nu al circa 20 jaar doen. Om 
reden van de situatie hier geschetst dient het ESF-bestuur 
te worden uitgebreid binnen andere EU-landen dan alleen 
Nederland. Verder dient binnen Nederland ook een 
breder draagvlak te komen binnen andere herpetologische 
verenigingen.

ESF is een op Europa gebaseerde en gerichte organisatie 
en mankracht dient dan ook uit geheel Europa te komen.
Om redenen zoals hierboven uitgelegd wordt binnen de 
herpetologische organisaties alsmede dierentuinen gezocht 
naar reptielen- en amfibieënhouders met een hart voor 
soortenbehoud en bescherming om het ESF-bestuur te 
versterken. Mensen die hobby en passie voor behoud van 
soorten willen combineren. Kijk voor aanvullende infor-
matie omtrent het ESF-netwerk op de ESFwebsite (www.
studbooks.eu).

De taken kunnen liggen op het terrein van PR/Marketing, 
vertegenwoordiging van ESF in de diverse EU-landen, 
contacten binnen de herpetologische sector, het opstellen 
van managementplannen en fokprogramma’s en secreta-
riaatswerk. Spreek- en schrijfvaardigheid van de Engelse 
taal is een vereiste.

Bent U geïnteresseerd? Neem contact op met ESF-secre-
taris Harry Rotmans (hjrtm@planet.nl) of Henk Zwarte-
poorte (Henkzwartepoorte@hetnet.nl).
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Het houden en kweken van 
Chinese langstaarthagedissen 

(Takydromus septentrionalis)

In 2004 heeft een van ons al enige prak-
tijkervaringen met deze fraaie hagedis 

opgedaan en die feiten in een artikel vervat 
(Bruekers, 2004). Destijds bleken die 
dieren twee mannetjes te zijn.

Begin 2011 waren wij in de gelegenheid 
een aantal Takydromus septentrionalis aan 
te schaffen. Wat wij niet hadden verwacht 
was dat deze dieren vrij snel diverse legsels 
zouden produceren. In totaal werd in dat 
zelfde jaar elf eieren door een van ons 

(AB) succesvol geïncubeerd.
Afgezien van het artikel in 2004 is over 

de Chinese langstaarthagedis in recen-
tere uitgaven van terrariumtijdschriften 
eigenlijk niets terug te vinden. Het enige 
uitvoerige verhaal dat wij konden vinden, 
is van Schlüter (1999). Ons viel ook op 
dat foto’s van jonge T. septentrionalis erg 
schaars zijn. Wij zijn van mening dat deze 
soort van het geslacht Takydromus meer 
aandacht verdient.

Arthur Brouwer en Jaco Bruekers
Fam.bruekers@home.nl

Foto’s van de auteurs

Takydromus sep-
tentrionalis, man
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Binnen- en buitenterrarium
In 2011 hield een van ons (JB) twee 
dieren tijdens het voorjaar en de zomer 
in een buitenterrarium. Tegelijkertijd 
werd een viertal dieren in een binnenter-
rarium verzorgd (AB). Deze terraria van 
60×30×40 cm waren ingericht met stenen 
en boomstronken. Een 40 watt spotlamp 
zorgde voor licht en warmte. Onder beide 
omstandigheden bleken de hagedissen 
goed verzorgd te kunnen worden. 

Gedrag
Het viel ons al direct op dat Chinese 
langstaarthagedissen bijzonder rustig van 
aard zijn en zich vrijwel nooit agressief 
gedragen tegen andere terrariumbewoners, 
zoals Darevskia unisexualis of Podarcis 
siculus. Ze bewegen zich bedachtzaam 
over stenen en sluipen door de beplanting. 
De bewegingen vinden wij heel typisch en 
lijken soms “break dance-achtig.” Ze zijn 
niet schuw en nemen ook al snel voedsel 

via een pincet aan. Bij de dieren die buiten 
werden gehouden, kwamen de prachtige 
lichtgroene flanken nadrukkelijk naar vo-
ren. Overigens vervaagde deze (voortplan-
tings-)kleur bij het mannetje naarmate de 
zomer vorderde vaak van grasgroen naar 
meer grijs/bruintinten. Bij dieren die voor 
het overwinteren weer in een verwarmd 
binnenterrarium werden geplaatst, kwam 
die groene kleur weer terug. Ze leken on-
der die omstandigheden weer in paarstem-
ming te komen.

Gevoeligheid voor mijten
Wij vinden het belangrijk te melden 
dat onze ervaringen uitwijzen dat deze 
Takydromus soort nogal gevoelig is voor 
mijten, in de volksmond ook wel “bloed-
luis” genoemd. Het gaat hier om de mijt 
Ophionyssus natricis. Deze parasieten 
nestelen zich onder de gekielde schubben 
en vallen daardoor in eerste instantie niet 
op. Mijten moeten snel en effectief worden 

T. septentrionalis 
vrouwtje
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bestreden omdat ze een hagedis anders 
snel verzwakken en zelfs kunnen doden. 
De eerste signalen van die verzwakking 
zijn herkenbaar aan het feit dat de dieren 
minder actief worden en zich ook minder 
vaak laten zien. 

Om dit parasietenprobleem aan te pak-
ken hebben wij goede resultaten bereikt 
met het gebruik van het vloeibare bestrij-
dingsmiddel “Frontline spray” (met de 
werkzame stof: Fipronil, 2,5 mg/ml). Met 
twee druppels op de staartbasis konden 
wij de mijten succesvol bestrijden zonder 
dat er bij de volwassen hagedissen nadelige 
bijwerkingen werden waargenomen.

Wel willen we er voor waarschuwen om 
niet zomaar een willekeurig ander bestrij-
dingsmiddel te gebruiken! Die middelen 
bevatten vaak andere werkzame stoffen 
die voor de hagedissen wel gevaarlijk en 
zelfs dodelijk kunnen zijn!

Jonge langstaarthagedissen
Mannelijke Takydromus septentrionalis 
zijn, in vergelijking tot de vrouwtjes, goed 
te herkennen aan de grotere, bredere kop 
en de verdikte staartbasis. De kleur kan 
misleidend zijn. Want beide geslachten ver-
tonen op de flanken vaak een frisse groene 
kleur. Het paringsgedrag vindt op voor 
Lacertidae gebruikelijke manier plaats. 
Het vrouwtje wordt door het mannetje 
achtervolgd. Hij probeert het wegvluchten-
de vrouwtje met een beet in flanken, staart 
of staartbasis onder controle te houden. 
De echte paring vindt plaats nadat het 
mannetje zijn partner in de bekkenstreek 
heeft vastgegrepen en vervolgens zijn 
cloaca onder dat van het vrouwtje schuift 
en een van de hemipenissen inbrengt. Een 
paring kan tot een kwartier duren. Na 
een draagtijd van enkele weken wordt het 
vrouwtje onrustig gaat opzoek naar een 
geschikte legplaats. 

De meeste eieren werden in het binnen-
terrarium verzameld. Wij hebben vastge-
steld dat één vrouwtje in de periode maart 
tot en met juni tot wel drie legsels van 
twee tot vier eieren kan voortbrengen.

In het binnenterrarium werden alle 

Halfwas mannetje in het buitenterrarium

T. septentrionalis -vrouwtje neemt zonnewarmte op

Takydromus septentrionalis, omkleurend mannetje
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eieren in bakjes met vochtige potgrond ge-
legd. Vrouwtjes die in het buitenterrarium 
verbleven en zichtbaar zwanger waren, 
werden voorzichtig gevangen en tijdelijk 
in een binnenterrarium ondergebracht, 
waarvan de bodem met een dikke humus-
laag was bedekt. Hierin werden de eieren 
zonder problemen afgezet en ze waren dus 
ook makkelijk terug te vinden. 

De eitjes deponeerden we in bakjes 
met vochtig cocopeat die vervolgens in 
een broedstoof werden geplaatst. Bij een 
temperatuur van ongeveer 30ºC kwamen 
de jongen gemiddeld na 30 dagen uit het ei 
(N=11). Wij stelden vast dat onze ervarin-
gen overeen komen met die van Du & Ji 
(2006).

Ten aanzien van het incuberen van 
eieren is de melding van Schlüter (1999) 
wel heel opmerkelijk. Hij beschrijft hoe hij 
enkele van zijn dieren (in Duitsland) het 
gehele jaar in een buitenterrarium houdt 
maar daar niet altijd alle eieren terugvindt. 
Het is hem overkomen dat hij tijdens war-
me zomers op een gegeven moment jongen 
in het buitenterrarium rond zag lopen!

Uiterlijk
Hoewel Takydromus septentrionalis in 
China een dankbaar studieobject is, zijn 
van deze dieren toch betrekkelijk weinig 
foto’s gepubliceerd. Dat geldt in het bij-
zonder voor de jonge Takydromus. 

Wel moeten we erkennen dat jonge 
dieren niet echt fraai van kleur en in die 
zin dus niet echt spectaculair zijn. Zoals 
de foto’s laten zien, voeren bruintinten de 
boventoon. Toch hadden enkele dieren wel 
een duidelijk zichtbare rode gloed op de 
staart. Op enkele foto’s is ook de typische 
laterale en dorsale beschubbing goed te 
zien. 

Gedrag van de jongen
Het gedrag van de jonge hagedissen lijkt 
sterk op dat van de ouderdieren. Ze zijn 
niet schrikachtig en verplaatsen zich even-
eens bedachtzaam en rustig. Wij vinden het 
overigens niet verstandig om deze jonge 
hagedissen samen met andere hagedis-

T. septentrionalis  vrouwtje

Halfwas Takydromus en Darevskia unisexualis

Mannetje in het buitenterrarium
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sen (bijvoorbeeld Podarcis siculus) op te 
kweken. Door hun rustige aard worden ze 
vaak, tijdens het voeren, door de andere 
fellere soorten overrompeld. Dit kan bij de 
jonge Takydromus stress en een vertraagde 
groei tot gevolg hebben.

Voeding
Als voedsel wordt het gebruikelijke 
hagedissenvoer geaccepteerd: wasmot-
ten en diens rupsen, sprinkhanen, buf-
falowormpjes, larven van de astmakever, 
fruitvliegen, bladluizen, ovenvisjes, krekels, 
vliegen, meelwormen, spinnen, bonenke-
vers etc. Wij bepoederen de voedseldieren 
altijd met een vitaminepreparaat (Miner-
all of duiven-mineralen). 

De kleine hagedissen houden wij in 
eerste instantie in standaard terraria met 
afmetingen 30×20×25 cm (l×b×h). Een 
25 Watt spotje of een 20 Watt halogeen 
lampje zorgt voor verlichting en warmte. 
Er is altijd een waterbakje aanwezig.

Winterrust
Takydromus septentrionalis leeft in gebie-
den met een gematigd tot mild klimaat, 
waar wel sprake is van duidelijke seizoens-
wisselingen. Om kort te zijn verwijzen wij 
naar een eerder verschenen artikel waarin 
hieraan aandacht is besteed (Bruekers, 
2004). Voor zo ver wij konden achterha-
len, zijn er nauwelijks ervaringen beschre-
ven over winterrust in gevangenschap. De 
enige betrouwbare beschrijving hierover 
troffen wij aan in Schlüter (1999 en 
2003). Naast dieren die kennelijk buiten 
overwinteren, zijn er ook exemplaren die 
in huis gedurende acht tot twaalf weken in 
een koelkast worden ondergebracht. Hij 
adviseert om een voorbereidingstijd aan te 
houden en twee weken van te voren geen 
voedsel te verstrekken. De auteur meent 
dat de darm leeg moet zijn en geeft het 
advies om ze één week voor de rustperiode 
warm te baden. 

Wij kozen tot nu toe steeds voor een 
korte en overzichtelijke overwinteringspe-
riode van zes weken om zo de risico’s van 

Halfwas mannetje
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uitval in te perken. De introductie van een 
rustperiode voor de volwassen Takydro-
mus is naar onze mening een voorwaarde 
om succesvol met deze soort te kweken.

De hagedissen die buiten verblijven, 
worden eind september gevangen en in 
een terrarium van 70x30x30 cm (lxbxh) 
ondergebracht. Deze bak wordt gedurende 
10 uren verlicht door een TL van 15 Watt 
waarvan de smoorspoel in een kunstrots is 
verwerkt en als extra warmtebron dienst 
doet. Een dimbare 25 Watt halogeenlamp 
zorgt eveneens voor warmte en licht. De 
temperatuur schommelt tussen de 20-
25°C. Op de kunstrots wordt het warmer. 
De hagedissen bij AB worden eveneens 
in een binnenterrarium gehuisvest. Dat 
verblijf is uitgerust met een 40 Watt 
spotlamp die 4 tot 8 uur per dag brandt 
(temperatuur rond 25°C). Die bak staat in 
een bijkeuken met veel daglicht. Zo’n drie 
keer per week wordt voedsel aangeboden. 
Water is constant beschikbaar.

Vanaf oktober verkorten we de dagleng-
te tot maximaal 4 tot 6 uur in december. 
Ook het voedselaanbod wordt geleidelijk 
afgebouwd. Eind december schakelen 
we de verlichting en verwarming uit. 
De terraria staan in de garage of in een 

bijkeuken bij een temperatuur van rond de 
8 à 10ºC. De hagedissen kruipen weg en 
laten zich niet meer zien. Af en doe wordt 
er water verneveld om de luchtvochtig-
heid te verhogen. Een bakje met water is, 
zoals gezegd, altijd aanwezig. Het baden 
van de dieren zoals Schlüter (1999 en 
2003) beschrijft, laten wij achterwege. De 
methode die wij toepassen, werkt tot nu 
toe ook prima.

Winterrust van 2011
Bij JB hebben de juvenielen in 2011 vanaf 
half december een koele periode van zes 
weken doorgemaakt. Tijdens deze periode 
verscholen ze zich onder een platte steen 
en lieten zich niet zien. Eind januari werd 
bij die groep de temperatuur weer opge-
voerd. De jonge hagedissen werden snel 
actief en begonnen ook weer voedsel op 
te nemen. Opvallend was dat het grootste 
exemplaar (zes maanden oud) op de flan-
ken enigszins van kleur begon te veran-
deren. De bruine tint maakte plaats voor 
een zweem van groen. Ook bij de groep 
van AB werd een rustperiode ingelast, die 
acht weken duurde. Bij deze dieren was 
rond maart eveneens de eerder beschreven 
groenverkleuring waarneembaar.

Summary

Husbandry and breeding of the Northern Grass Lizard (Takydromus septentrionalis)

The authors describe their experiences with the Chinese long tailed lizard (Takydromus 
septentrionalis). Literature regarding their husbandry is rather scarce. This article focuses 
on keeping this species in indoor and outdoor vivariums, breeding methods and sugges-
tions for the hibernation. 
T. septentrionalis is very susceptible for mite contamination (Ophionyssus natricis). The au-
thors use “Frontline spray” (active ingredient: Fipronil 2,5 mg/ml), two drops on the base 
of the tail, to get rid of these parasites. 
The lizards hibernate indoors during six to eight weeks.  At the end of that period tem-
perature is gradually raised. That goes for the light intensity too. Hibernation is believed 
to be essential for successful breeding.
During March until June a female can produce up to three clutches consisting of two to 
four eggs each. In an incubator, at 30°C, the young, brown collared lizards appear after 30 
days. 
The young and mature Takydromus are fed with various live insects. Over all these lizards 
are considered a welcome addition to the terrarium hobby.
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Na het afbreken van de winterrust 
wordt de daglengte geleidelijk verlengd 
van zes uren naar veertien uren. Hetzelfde 
gebeurt met de temperatuur (tot 30ºC on-
der de lamp). Takydromus verdraagt deze 
behandeling prima en neemt snel weer 
voedsel aan. Ze komen ook snel in pa-
ringsstemming! Zodra het weer in maart/
april het toelaat, verhuist een gedeelte van 
de ouderdieren weer naar een buitenter-
rarium. Omdat die terraria, tijdens slecht 
weer afgedekt kunnen worden, wordt die 
overgang eveneens goed verdragen.

Wij hebben gemerkt dat jonge Takydro-
mus die goed gevoerd en warm gehouden 
worden erg snel groeien en het daarop vol-
gende jaar zich al voort kunnen planten.

Conclusie
Afsluitend kunnen wij niet anders conclu-
deren dan dat Takydromus septentrionalis 
een boeiende, kleurrijke hagedissoort is 
die tevens redelijk eenvoudig nagekweekt 
kan worden. In 2012 en 2013 hebben de 
langstaarten, waaronder F1 en F2 dieren, 
wederom eieren gelegd die gezonde jongen 
opleverden.

Boven: Let op de rode gloed op de staart
Onder: T. septentrionalis enkele uren oud

Onder: De typische beschubbing is goed te zien
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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 prachtige 

schiereiland Osa. De Lodge is 
eigendom van Jan en Ina Tuns 
en het ideale vertrekpunt 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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