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Zie artikel op pagina 120.

 

Jur ter Borg 
Herpetologische waarnemingen op Corsica en Sardinië, juni 2013. Deel 2  
Tweede deel van het verslag van een in eigen beheer georganiseerde herpetologi
sche reis. Van 1 juni tot 10 juni 2013 ondernamen de auteur en zijn metgezellen 
deze reis met als hoofddoel Corsica, maar op een tweetal volle dagen werden 
ook waarnemingen op Sardinië gedaan. 92

Hilbert van den Boom 
Ervaringen met het houden en kweken van 
Takydromus smaragdinus (Boulenger, 1887) 
In de zomer van 2011 kwam de auteur in de gelegenheid om een viertal na
kweek Takydromus smaragdinus over te nemen. Het bleek een prachtige aan
winst te zijn. In de afgelopen jaren zijn dan ook diverse ervaringen opgedaan, 
zowel op het gebied van verzorging, gedrag als kweek. Met dit artikel wil de 
auteur die ervaringen delen. 120

Italiaanse ruïnehagedis 
(Podarcis siculus campestris) 

vrouw. Populatie van Ajac-
cio, Nabij Cuara

Foto Jur ter Borg
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Corsica 
en 

 Sardinië

Herpetologische

 waarnemingen 
op

deel 2 juni 2013 –deel 2

J. ter Borg
Nieuwemeerdijk 253

1171 NP Badhoevedorp
Foto’s van de auteur, 

tenzij anders aangegeven
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Het eerste deel 
van dit artikel 

verscheen in 
nummer 2 van 
deze jaargang

 Titelfoto:
Sardijnse ruïne-

hagedis (Podarcis 
siculus cettii) 

vrouw. Haven van 
Bonifacio.

 Tyrrheense 
muurhagedis 

(Podarcis tiligu-
erta) man. Nabij 

Bocognano

Dag 4
Dit was een lange reisdag. We reden langs 
de D193 langs Vizzavone en Corte rich
ting Col de Vergio. Het was een buiten
gewoon mooie omgeving, maar gezien de 
af te leggen afstand stopten we pas in de 
buurt van Calacuccia. Hier zagen we (niet 
verrassend) volop Tyrrheense muurha
gedissen (P. tiliguerta). De nabijgelegen 
rotspartijen werden nog onderzocht op 
Tyrrheense berghagedissen (A. bedriagae), 
maar die werden niet gezien, wel diverse 
wilde varkens (die zich overigens juist heel 
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De Sardijnse boomkikker (Hyla sarda)
Dit dier is endemisch op Corsica, Sardinië en enkele na
burige eilanden. Vermoedelijk heeft deze soort de eilan
den bereikt via de Toscaanse landbrug (2 miljoen jaar 
geleden) en heeft zich sindsdien in isolatie ontwikkeld. 
Op Corsica komen ze vooral voor aan de kust, maar 
in mindere mate ook in het binnenland. Ze verschillen 
van de normale Boomkikker (Hyla arborea) door de 
slechter ontwikkelde flankstreep, de gevlekte rug en de 
iets snellere roep.

tam gedroegen). We waren op weg naar 
het Fôret d’Aitone. Hier zouden poelen 
zijn waar we hoopten eindelijk schijftong
kikkers (Discoglossus) en Corsicaanse 
beeksalamanders (E. montanus) te zien. 
Dat eerste lukte niet, dat laatste alleen in 
de vorm van enkele larven in een beekje. 
Het bedoelde gebied was ook helemaal 
niet wat we ervan dachten. Er waren wel 
rotspoelen, maar uitsluitend met stilstaand 
en warm water. Geheel ongeschikt voor de 
dieren waar we naar zochten.

Jaargang 72 Nummer 3 Lacerta 95

Sardijnse boomkikker (Hyla sarda). Tour de la Castagna
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Om ons te troosten wemelde het gelukkig 
van Tyrrheense muurhagedissen. Ook wer
den er diverse Tyrrheense berghagedissen 
gezien, waaronder dieren in paarverband. 
We reden verder vrij rechtsreeks terug 
richting Ajaccio, onderweg uitsluitend nog 
Tyrrheense muurhagedissen tegenkomend. 
Begin van de avond werd in een stroompje 
in Verghia nog een grote dode Geelgroene 
toornslang (H. viridiflavus) gevonden, 
kennelijk een slachtoffer van een roofdier 
of roofvogel. Na het avondeten gingen 
we in het donker weer naar de Tour de 
la Castagna. Dat leek ons de enige plek 
in de omgeving om mogelijk de Europese 
bladvingergekko (Euleptes europaeus) te 
zien. Maar helaas, we moesten het doen 
met Muurgekko’s (T. mauritanica) in de 

omgeving. Wel hoorden we, op de toch 
behoorlijk droge bergtop, op diverse plek
ken de roep van de Sardijnse boomkik
ker (Hyla sarda). Dat verbaasde ons zeer, 
en bovendien was niet goed te bepalen 
waar het geroep precies vandaan kwam. 
Gelukkig had Marcel een tablet bij zich 
met o.a. kikkergeluiden, en tijdens het 
afspelen daarvan bleek er als antwoord 
te worden geroepen vanaf een gebouwtje. 
Het gebouwtje werd ondanks de duisternis 
uiteraard direct beklommen en bovenop 
aangekomen zagen we een waterbassin 
met enkele Sardijnse boomkikkers. De 
nogal ongebruikelijke constructie van het 
platte dak zorgde voor waterpartij van 
enkele vierkante meters en een diepte van 
zo’n 10 cm. De bedoeling hiervan was niet 

Tyrrheense muur-
hagedis (Podarcis 

tiliguerta) man. 
Fôret d’Aitone

 Tyrrheense 
muurhagedis (Po-

darcis tiliguerta) 
vrouw. Calacuccia
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duidelijk, wellicht betrof het een soort mi
lieuvriendelijk (in ieder geval boomkikker
vriendelijk) koelsysteem. Op Google maps 
is bij uitvergroting van het betreffende 
terrein deze constructie goed te herkennen. 
Na het nemen van foto’s keerden we terug 
naar het hotel.

Dag 5
Deze dag besloten we nog een poging te 
wagen om Tyrrheense kielhagedissen (A. 
fitzingeri) en Schijftongkikkers (Disco-
glossus) te fotograferen. Dus reden we 
weer richting Vizzavone. We stopten eerst 
nog even bij het riviertje waar we op dag 
2 ook waren gestopt. Er werden weer 
diverse Tyrrheense berghagedissen (A. 
bedriagae) en Tyrrheense muurhagedissen 
(P. tiliguerta) gezien en Martin vond nog 
enkele larven van de Corsicaanse beeksa
lamander (E. montanus). Daarna reden we 
door naar Foce de Vizzavone. Er was maar 
zeer beperkt zon, maar toch zag ik daar 
een Tyrrheense kielhagedis (A. fitzingeri) 
wegschieten, ditmaal onder een overhan

gende graspol. Vanwege het bewolkte weer 
was het niet waarschijnlijk dat het dier 
spoedig weer tevoorschijn zou komen, dus 
besloten we de plek goed te onthouden 
en als het weer zou opknappen de plek 
nog eens heel omzichtig te benaderen. 
We reden dus door naar de Cascade des 
Anglais. Nu benaderden we de rotspoelen 
daar veel omzichtiger en bestudeerden ze 
al op afstand met een verrekijker. Direct 
werden diverse schijftongkikkers in en om 
de eerste poel gezien. Deze konden met de 
telelens goed gefotografeerd worden. Een 
van de dieren verdween onder een steen in 
het water. Om de soort definitief te kunnen 
determineren besloten we een net onder de 
steen door te halen. Met succes, we bleken 
niet één maar vier schijftongkikkers te 
hebben gevangen. Bij al deze exemplaren 
verrichtten we de strekproef, en alle dieren 
werden met zekerheid geïdentificeerd als 
de Corsicaanse schijftongkikker (D. mon-
talentii). We zagen ook twee forse dieren 
die egaal respectievelijk roodbruin en grijs 
waren. Deze kleuren zijn ook beschreven 

 Corsicaanse 
beeksalamander 

(Euproctus monta-
nus) larve. Forêt 

d’Aitone

 Corsicaanse 
beeksalaman-
der (Euproctus 

montanus) larve. 
Cascade des An-

glais

 Tyrrheense 
muurhagedis (Po-

darcis tiliguerta). 
Forêt d’Aitone
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De Corsicaanse schijftongkikker (Discoglossus montalentii) 
en de Sardijnse schijftongkikker (Discoglossus sardus)
De Corsicaanse schijftongkikker is endemisch op Corsica en deze soort is 
pas in 1984 beschreven. Het dier heeft het eiland vermoedelijk bereikt tij
dens de Gibraltar afsluiting (5 miljoen jaar geleden). Het is een bewoner van 
snelstromende bergbeken, maar daarin in de wat rustigere stukken. Ze zitten 
vaak in een holletje of spleetje op de waterlijn. Het zijn schuwe dieren, die 
snel het water in verdwijnen. Van enige afstand en bij voorzichtige benade
ring zijn ze redelijk goed te fotograferen. Op Corsica komt nog een andere 
schijftongkikker voor, de Sardijnse schijftongkikker. De dieren hebben een 
iets ander zijaanzicht van de kop, maar het onderscheid is het gemakkelijkst 
te maken door de lengte van de achterpoten te vergelijken. Daarvoor moe
ten de dieren wel in de hand worden genomen. Wanneer de achterpoot van 
de Corsicaanse schijftongkikker naar voren wordt gestrekt, dan bevindt het 
hielgewricht zich ruim voorbij het oog en soms voorbij de neuspunt. Bij de 
Sardijnse schijftongkikker komt het hielgewricht maximaal tot het oog.

De Sardijnse schijftongkikker is endemisch zowel op Corsica als op 
Sardinië. Vermoedelijk heeft dit dier de eilanden bereikt via de Toscaanse 
landbrug (2 miljoen jaar geleden). De Sardijnse schijftongkikker komt voor 
op geringere hoogte, onder andere op zeeniveau. Maar op sommige plaatsen 
komen beide soorten sympatrisch voor.

 Biotoop Corsi-
caanse schijftong-
kikker (Discoglos-

sus montalentii). 
Rotspoel gevoed 

door minuscuul 
stroompje.

 Viermaal 
Tyrrheense 

berghagedis 
(Archaeolacerta 

bedriagae) vrouw, 
man, paartje. 

Forêt d’Aitone.

Sardijnse 
schijftongkikker 

(Discoglossus 
sardus) juveniel. 

Nabij Cuara.
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Corsicaanse schijftongkikker (Discoglossus montalentii). Cas-
cade des Anglais. Bovenste foto: Roodbruin exemplaar.
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Corsicaanse schijftongkikker (Discoglossus montalentii). 
Cascade des Anglais. Rechtsboven: De lange poten vallen 
al op.
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bij de Corsicaanse schijftongkikker, dus 
vermoedelijk bevatte de rots poel uitslui
tend deze soort. 

Euforisch over dit resultaat, en omdat 
inmiddels de zon wat meer was gaan schij
nen, besloten we toch weer terug te gaan 
naar Foce de Vizzavone. Daar zocht ik de 
graspol op waaronder de kielhagedis was 
verdwenen. U kent ongetwijfeld opnames 
van een Eskimo die urenlang doodstil met 
een speer in de aanslag bij een ademgat 
van een zeehond in het ijs staat te wachten 
om toe te slaan als het dier lucht komt 
happen. Ik besloot dezelfde tactiek toe te 
passen en met de camera in de aanslag te 
wachten tot de kielhagedis tevoorschijn 
zou komen, om nu eindelijk die eerste foto 
van deze soort te kunnen maken. Helaas, 
na bijna drie kwartier begreep ik dat 
omscholing tot Eskimo geen verstandige 
loopbaanverandering zou zijn en moest ik 
mijn pogingen staken. Gelukkig had Ruud 
(alweer) een Geelgroene toornslang (H. 
viridiflavus) weten te vangen. Dat was dan 
weer een troost. 

We reden nog een zijweg in (D27) tot 
een viaduct van de spoorlijn (tussen Ajac
cio en Bastia) nabij Vecchiareggie. Hier 
zagen we in een waterbassin boven de weg 
nog enkele Corsicaanse vuursalamander
larven en op een stenen muur onderaan 
het viaduct Tyrrheense muurhagedissen en 
een wat misplaatste Tyrrheense berghage
dis.

We hadden vanuit de auto vanaf de 
snelweg ten oosten van het vliegveld bij 
Ajaccio al enkele keren een aantrekkelijk 
ogend meertje gezien en besloten hier 
aan het eind van de dag nog eens langs 
te gaan. Het meertje lag nabij Cuara. 
Allereerst zagen we aan beide kanten van 
de snelweg de Italiaanse ruïnehagedis (P. 
siculus campestris). Verder werden er bij 
een tunneltje onder de snelweg nog enkele 
Muurgekko’s (T. mauritanica) gezien, ge
woon op het beton. Terwijl we die beter in 
beeld probeerden te krijgen, zagen we dat 
er in de beplanting meerdere pas gemeta
morfoseerde Sardijnse boomkikkers (H. 
sarda) zaten. 

Dag 6
We verlieten ons hotel en gingen op weg 
naar Sardinië. We reden richting Bonifacio 
om de veerboot te nemen en omdat het 
tijdschema vrij strak was stopten we on
derweg alleen bij Golfe di Ventilegne, waar 
een stroompje in de zee uitmondt. Hier 
werden uitsluitend de Tyrrheense muur
hagedis (P. tiliguerta) gezien. In Bonifacio 
probeerden we eerst te achterhalen waar 
we onze auto konden parkeren, want die 
zouden we enkele dagen achterlaten op 
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Geelgroene 
toornslang 
(Hierophis viri-
diflavus). Foce de 
Vizzavone. Beetje 
kinderachtig, die 
handschoenen.

Geelgroene 
toornslang 
(Hierophis viri-
diflavus). Foce de 
Vizzavone.
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Corsica. Ons werd verteld dat we gewoon 
gratis bij de aanlegplaats van de veer
boot konden parkeren, dus we besloten 
nog even naar het zuiden langs de kust 
te rijden om te kijken of we de Sardijnse 
ruïnehagedis (Podarcis siculus cettii) nog 
konden zien. Uit 1994 wist ik nog dat 

dit extreem schuwe en uiterst moeilijk te 
fotograferen dieren waren. Alleen Ronald 
zag twee hagedissen wegschieten maar kon 
ze niet met zekerheid identificeren. Deze 
ondersoort is afkomstig van Sardinië en is 
eind negentiende eeuw, mogelijk met een 
lading kurk in Bonifacio geïntroduceerd. 

Tyrrheense 
berghagedis 

(Archaeolacerta 
bedriagae) man. 

Nabij Bocognano. 
Zo dicht zijn ze te 

benaderen.

lacerta72-3binnen.indd   108 26/08/14   00:13



CorsiCa en sardinië (deel 2) n

Jaargang 72 Nummer 3 Lacerta 109

Volgens Delaugerre & Cheylan (1992) 
heeft deze ondersoort de Tyrrheense 
muurhagedis in de zuidpunt van Corsica 
volledig verdreven. Die soort zou daar 
niet meer voorkomen. We zagen nog wel 
en kleine Groene pad (P. viridis). Het was 
ondertussen tijd om terug te rijden naar 
Bonifacio om een parkeerplaats te zoeken. 
Helaas was er geen sprake van een groot 
parkeerterrein maar van slechts enkele 
parkeerhaventjes, die bovendien allemaal 
bezet waren. Gelukkig leek er een dame 
bezig uit te parkeren, maar toen wij stop
ten om meteen daarna de parkeerplek op 
te draaien, reed ze snel weer terug om ons 
ruim baan te geven. Wat ze in overmaat 
had bij haar uiterlijk, miste ze enigszins op 
een ander terrein. Gelukkig wist Anton in 

rap Frans en met zoetgevooisde stem haar 
duidelijk te maken dat ze moest opzou
ten van onze parkeerplek. Godzijdank 
bezweek ze voor zijn zachte aandrang en 
bemachtigden we de laatste parkeerplek in 
de haven. Hierna liepen we nog het haven
terrein op en wisten enkelen van ons nog 
een paar hagedissen te fotograferen Dit 
bleken zowaar Sardijnse ruïnehagedissen 
te zijn. Hierna stapten we op de veerboot.

Na enige tijd kwamen we aan in Santa 
Teresa Gallura, op Sardinië. Hier werden 
Ruud en Marcel opgepikt door een mede
werker van het autoverhuurbedrijf. Enige 
tijd later pikten ze met ons nieuwe busje 
de rest van de groep en de bagage op. We 
gingen op weg naar ons hotel in Marina di 
Oresei, aan de noordoostkust. Onderweg 

Muurgekko 
(Tarentola mau-
ritanica) op een 
betonnen muur. 
Nabij Cuara.

 Sardijnse 
boomkikker (Hyla 
sarda) juveniel. 
Nabij Cuara.
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stopten we enkele keren om al wat van de 
herpetofauna te zien. In een droog weide
veld nabij Giovan Marco vonden we een 
Parelskink (Chalcides ocellatus). Bij een 
rivier nabij Capannacia werd een Euro
pese moerasschildpad (Emys orbicularis) 
gezien. In de omgeving werden enkele wat 
schuwe hagedissen gezien, die uiteindelijk 
toch gefotografeerd konden worden. Dit 
bleken Sardijnse ruïnehagedissen te zijn. 

Overigens veel minder schuw dan dieren 
in het zuiden van Corsica. Aan het eind 
van de dag bereikten we ons hotel Baia 
Marina en beperkten we ons verder tot het 
avondeten.

Dag 7
Bij een ochtendwandeling werden in de 
omgeving van het hotel enkele Sardijnse 
ruïnehagedissen (P. siculus cettii) gezien. 

 Tyrrheense 
muurhagedis (Po-
darcis tiliguerta) 
man. Golfe di 
Ventilegne.

 Sardijnse ruï-
nehagedis (Podar-
cis siculus cettii) 
vrouw. Haven van 
Bonifacio.
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Tyrrheense muurhagedissen (P. tiliguerta), 
die je hier ook zou verwachten, werden 
niet gevonden. We reden na de ochtendin
kopen richting Dorgali om te proberen de 
grot van de Supramontis grottensalaman
der (Speleomantes supramontis) te vinden, 
die hier ergens in de buurt moest zijn. 
Onderweg vonden we een dode Geelgroe
ne toornslang en een levend exemplaar op 
een muurtje pal naast de auto, die bleef 
zitten omdat we het voertuig niet verlie
ten. Opvallend was dat nabij het dorp en 
langs de hoofdweg Sardijnse ruïnehagedis
sen werden gezien, maar iets verder het 
meer landelijke gebied juist Tyrrheense 
muurhagedissen. Deze overigens in veel 
grotere dichtheden dan de ruïnehagedis
sen. Ondanks een handvol cryptische 
aanwijzingen en zelfs iemand die tien jaar 
daarvoor de grot had bezocht slaagden we 
er niet in de opening te ontdekken, zelfs 
niet toen de hulp van een plaatselijke boer 
werd ingeroepen. Wel raakten we tijdens 
de zoektocht steeds meer van de gebaande 

wegen en belandden in een kloof vol met 
braamstruiken, waarin met enige regel
maat mensen foeterend bleven hangen. 
Toch deden we nog wel herpetologische 
waarnemingen, er waren veel Tyrrheense 
muurhagedissen en ook de Tyrrheense 
kielhagedis (A. fitzingeri) werd regelmatig 
gezien, maar ook hier waren ze zeer schuw 
en niet te fotograferen. Uiteindelijk gaven 
we de zoektocht op en klommen met han
gende pootjes weer naar boven.

De rest van de dag reden we richting het 
zuiden op zoek naar wat vochtigere plek
ken. Er werden veel Tyrrheense muurha
gedissen gezien, en bij een oude vervallen 
kerk in twee putten in totaal vijf Europese 
tjitjaks (Hemidactylus turcicus) en een 
Sardijnse ruïnehagedis. Er werd nog gepro
beerd op zoek te gaan naar andere grotten 
(Corbeddu en Sa Bentu), maar dat leverde 
ook niets op omdat ze afgesloten waren. 
Wel werd er een Geelgroene toornslang 
(H. viridiflavus) gezien en zelfs een Tyr
rheense kielhagedis op een betonnen trap. 

Parelskink 
(Chalcides ocella-
tus). Nabij Giovan 
Marco.

 Sardijnse 
ruïnehagedis 
(Podarcis siculus 
cettii) vrouw. Na-
bij Capannaccia.
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Maar zelfs hier werd het dier pas gezien 
toen het wegschoot in de strooisellaag. 
Om gek van te worden. ’s Avonds, terug 
in het hotel, waren Sardijnse boomkikkers 
(H. sarda) te horen, richting rivier.

Dag 8
Deze dag zouden we richting Orolli gaan 
om de grot te zoeken waar de Geurende 
grottensalamander (Speleomantes imperia-
lis) voorkomt. Op weg daarheen vonden 
we een doodgereden Adderringslang 
(Natrix maura). Langs de hoofdweg werd 
weer meestal de Sardijnse ruïnehagedis (P. 
siculus cettii) gezien en iets meer buiten de 
bewoonde gebieden de Tyrrheense muur
hagedis (P. tiliguerta). Bij een stuwmeertje 
nabij Urzulei vonden we veel Tyrrheense 
muurhagedissen. We hoopten natuurlijk 
in dit meer bergachtige gebied ook de Tyr
rheense berghagedis (A. bedriagae) te zien, 
maar dat is niet gelukt. Het weer was ook 
niet erg zonnig, met af en toe een beetje 
regen. Hier werd door Marcel ook de 
mooiste Tyrrheense muurhagedis van Cor
sica en Sardinië gefotografeerd, waarvoor 
Ruud welwillend zijn duim ter beschikking 
stelde. Verder op de route vonden we twee 

dode Geelgroene toornslangen (H. viri-
diflavus). Uiteindelijk belandden we langs 
een klein beekje. Dit zag er veelbelovend 
uit voor kielhagedissen, dus we besloten: 
nu of nooit. Het beekje werd voorzichtig 
afgezocht en diverse kielhagedissen wer
den gezien, maar natuurlijk lukte het niet 
die te fotograferen. Tot Ruud en Martin er 
in slaagden er een in het nauw te drijven 
en te vangen. Eindelijk gerechtigheid. Toen 
we klaar waren met de fotosessie bleek be
neden aan het pad richting de beek zowaar 
nog een exemplaar te zitten. Terwijl ieder
een druk bezig was het dier in telestand 
te fotograferen merkte een van ons op dat 
er een halfwas Geelgroene toornslang het 
diertje aan het besluipen was. Sensatie dus, 
ondanks dat de aanval mislukte. Overigens 
werden in en rond de beek ook veel Tyr
rheense muurhagedissen gezien.

Verder op weg naar Orroli, waarbij de 
aanwijzingen van Edo van Uchelen ons 
langzaam maar zeker bij ons doel brach
ten. Eigenlijk waren we ervan overtuigd 
dat we de grot zouden vinden, maar 
helaas. Ondanks een intensieve zoektocht 
lukte dit weer niet. Wel werden er veel 
Tyrrheense muurhagedissen gezien, en 

 Tyrrheense 
muurhagedis (Po-

darcis tiliguerta) 
man. Dorgali.

Tyrrheense muur-
hagedis (Podarcis 

tiliguerta) man. 
Stuwmeertje 
nabij Urzulei. 
Het mooiste 

exemplaar, met 
een bereidwillige 

duim.  
Foto M. Haak.

lacerta72-3binnen.indd   114 26/08/14   00:13



CorsiCa en sardinië (deel 2) n

Jaargang 72 Nummer 3 Lacerta 115

lacerta72-3binnen.indd   115 26/08/14   00:13



n CorsiCa en sardinië (deel 2)

116 Lacerta  Nummer 3 Jaargang 72

 Europese 
tjitjak (Hemidac-

tylus turcicus). 
Nabij Oliena.

 Tyrrheense 
kielhagedis (Algy-

roides fitzingeri). 
Beekje tussen 

Urzulei en Osini 
Vecchio.

 Sardijnse 
ruïnehagedis 

(Podarcis siculus 
cettii) man, achter 

het hotel.
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vrij uitzonderlijk, ver van het dichtstbij
zijnde bewoonde gebied of hoofdweg, een 
Sardijnse ruïnehagedis, hoewel toch bij 
een klein gebouwtje. Het begon al laat te 
worden en we besloten rechtstreeks naar 
het hotel te rijden. Bij een benzinestation 
werden uitsluitend nog Tyrrheense muur
hagedissen gezien.

Dag 9 
Helaas, alweer de laatste dag op Sardinië. 
’s Morgens vertrokken we uit het hotel 
voor de reis naar Santa Teresa Gallura, 
maar niet nadat we nog even rondkeken 
bij het strand van Orosei. Het weer was 
bewolkt, dus niet zo geweldig. Wel vonden 
we, naast enkele Sardijnse ruïnehagedis
sen (P. s. cettii), onder een steen ook een 
Parelskink (C. ocellatus). Ook achter 
onze vaste supermarkt vonden we enkele 

Tyrrheense muur-
hagedis (Podarcis 

tiliguerta) man. 
Dorgali.
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Sardijnse ruïnehagedissen. De reis richting 
onze veerboot verliep zonder oponthoud, 
omdat we de auto vrij vroeg moesten in
leveren. Een deel van de groep wachtte in 
de haven met de bagage. Tijdens het doden 
van de tijd werd onder een stuk afval een 
hele dikke Parelskink gevonden, terwijl 
in de buurt ook een Tyrrheense muurha
gedis (P. tiliguerta) werd gezien. Aan het 
eind van de middag vertrokken we met de 
veerboot weer naar Corsica. Van daaruit 

was het nog een flink stuk rijden naar 
ons volgende hotel, Club Marina Viva in 
Porticcio, nabij het vliegveld van Ajaccio. 
We maakten nog wel een korte stop nabij 
Bonifacio, bij het strand en de duinen van 
Cala Stagnolu. Hier werden, naast een plat 
gereden Groene pad (P. viridis), veel Tyr
rheense muurhagedissen gezien en zowaar 
onder een betonnen plaat een wat afwij
kend gekleurde Geelgroene toornslang (H. 
viridiflavus), die nodig moest vervellen.

De Tyrrheense muurhagedis 
(Podarcis tiliguerta) op Corsica en 
Sardinië

Hoewel de soort erg variabel in kleur en 
tekening is, is er toch enig verschil te zien 
tussen de populaties van beide eilanden. 
Dit geldt vooral voor de mannetjes, die 
op beide eilanden zowel gemarmerd als 
gestreept kunnen zijn. Als je de foto’s van 
beide eilanden echter vergelijkt, dan blij
ken de mannetjes van Corsica doorgaans 
gemarmerd/gevlekt te zijn en hebben de 
mannetjes van Sardinië doorgaans dorso
laterale lichte lengtestrepen. 

Het is gissen wat daar voor oorzaak 
aan ten grondslag ligt, maar het is altijd 
leuk om hierover te speculeren. Op Sar
dinië komen Tyrrheense muurhagedissen 
(P. tiliguerta) en de Sardijnse ruïnehage
dis (Podarcis siculus cettii) sympatrisch 
voor. Beschreven is (Capula, 2002) dat 
beide soorten kunnen hybridiseren. In 
het algemeen straft de evolutie hybridi
satie af, en deze auteur beschrijft ook 
uitsluitend F1 hybriden. Niet onmogelijk 
dus dat de hybriden onvruchtbaar zijn 
en nooit voor F2 nakomelingen zorgen. 
Het is voorstelbaar dat het nuttig is voor 
de Tyrrheense muurhagedissen om niet 
teveel op de gemarmerde Sardijnse ruïne
hagedissen te lijken. In dat geval stuurt 
de evolutie de tekening van de dieren 
weg van het gemarmerde patroon en 
richting het ook in de populatie voorko
mende patroon met lengtestrepen. Maar 
zoals gezegd, dit is natuurlijk speculatie.
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In de zomer van 2011 kwam ik in de gelegen-

heid om een viertal nakweek Takydromus 

smaragdinus over te nemen. Aangezien ik al 

gecharmeerd was van deze prachtige soort 

was de keuze snel gemaakt. Het bleek echt 

een prachtige aanwinst te zijn. Gedurende 

de 2,5 jaar dat ik deze soort mag verzorgen 

heb ik dan ook diverse ervaringen opgedaan 

zowel op het gebied van verzorging, gedrag 

als kweek. Met dit artikel probeer ik dan ook 

mijn ervaringen te delen.

Ervaringen 
met het houden 

en kweken van 

Takydromus 
smaragdinus 

(Boulenger, 1887)

Hilbert van den Boom
hilbertvdboom@hotmail.com

Foto’s van de auteur

Takydromus smaragdinus, hangend in een Cyperus zumula
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Verspreiding en biotoop
Het verspreidingsgebied van deze soort 
bestaat uit de noordelijke en centrale ei
landen van de Ryukyu archipel (Okinawa, 
Amami en Tokara groep) in Japan. Het 
leefgebied van Takydromus smaragdinus 
bestaat uit tropische graslanden, hoge 
grassen, bossige struiken en suikerriet 
plantages. Hier zoeken ze overdag veel
vuldig de mogelijkheid om zich op te war
men, in het bijzonder in het voorjaar (Ta
keda & Ota, 1996). Ondanks dat het er 
het hele jaar relatief warm is, valt er toch 
te spreken van een seizoensonderscheid. 
Vanaf mei tot en met oktober is  het warm 
met temperaturen van 2832°C overdag en 
25°C in de nacht. In deze maanden ligt de 
luchtvochtigheid ook hoger dan in de rest 

van het jaar. In de maanden november t/m 
april liggen de temperaturen lager, met 18
20°C overdag en nachtelijke temperaturen 
van rond de 15°C.

Uiterlijk
Mannen van deze soort hebben een KRL 
van 62,4 mm, terwijl vrouwen met een 
KRL van 64,4 mm groter zijn. De staart
lengte bedraagt 4,6 keer de KRL (Takeda 
& Ota, 1996).

Het lichaam van de vrouw is overwe
gend groen, met op de flanken een witte 
lengtestreep, die begint boven haar boven
lip, doorloopt op haar flanken en eindigt 
bij haar staartbasis. De ledematen hebben 
een lichtbruine kleur. 

Waar de vrouw overwegend groen is, 

 Takydromus 
smaragdinus, 

hangend in een 
Cyperus zumula
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vindt men deze kleur bij de man alleen op 
de rug en kop. Net als bij de vrouw is ook 
bij de man een witte streep aanwezig met 
daarboven een bruine/geelbruine lengte
streep. Deze lengtestreep begint achter 
het oog en loopt parallel mee boven de 
witte streep tot aan de staartbasis, waar de 
staart geheel bruin is. Er zijn echter ook 
mannen waar deze bruine lengtestreep 
nauwelijks zichtbaar is of zelfs ontbreekt.

De ledematen zijn geheel bruin. Zowel 
de man als de vrouw heeft aan de onder
zijde van de kop en aan de onderzijde van 
het lichaam een crèmewitte kleur.

Huisvesting
Ik huisvest mijn T. smaragdinus  in een 
terrarium van 80×40×60 cm (l×b×h) en dit 
wordt zowel aan de voorkant als de bo
venkant belucht. De verlichting bestaat uit 
twee T5 TL’s van 24 Watt en een 23 Watt 
UV Lamp (Arcadia D3). Daarnaast is er 
nog een 25 Watt spot aanwezig die (aan de 
uiterste kant) zo ver mogelijk aan een van 
de zijkanten van het terrarium geplaatst is. 

In de zomerperiode ligt de temperatuur 
overdag tussen de 2528°C, met zo’n 35°C 
onder de spot. Op warme zomerdagen 
gaat de spot uit, omdat dan de kamertem
peratuur en de overige verlichting voor 

voldoende warmte zorgen. 
’s Nachts varieert de temperatuur tussen 

de 2024°C, afhankelijk van de kamertem
peratuur.  In de zomerperiode wordt twee 
keer daags 15 seconden gesproeid door 
middel van een sproeisysteem. De lucht
vochtigheid ligt overdag tussen de 6070% 
en ’s nachts rond 80%. Begin november 
wordt de lichtduur langzaam afgebouwd 
van 14 uur naar 10 uur en de warmtespot 
zal dan maar twee uur per dag branden. 
De temperatuur varieert dan overdag tus
sen de 20 en 22°C, met ’s nacht tempera
turen rond de 18°C. Sproeien wordt dan 
eenmaal daags handmatig gedaan, waar
door de luchtvochtigheid dan ook lager is 
dan in de zomerperiode.

De zijwanden en achterwand van het 
terrarium zijn bekleed met kurk, waar 
de dieren veelvuldig gebruik van ma
ken. De bodem, die zo’n 10 cm hoog is, 
bestaat uit een mengsel van cocopeat, 
fijne boomschors en speelzand. Op de 
bodem ligt een laagje beukenblad en fijne 
boomschors, waar ze met regelmaat op 
zoek zijn naar wat eetbaars. Het terrarium 
heeft een vochtige en een drogere kant. De 
inrichting bestaat uit veel dunne takken/
twijgen waar de dieren met hun slanke lijf 
sierlijk overheen klauteren en klimmen. 

Takydromus 
smaragdinus, 
 terrarium
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De beplanting bestaat uit Chlorophytum 
comocum, Cyperus zumula, Peperomia 
en een Asparagus setaceus welke aan de 
vochtige zijde van de bak staat. Ook is er 
een Ficus pumila aanwezig die zowel de 
bodem als de achterwand bekleedt. 

Voeding
T. smaragdinus is een vrij makkelijke eter 
en zal dan ook alles wat klein is en in 
zijn bek past gulzig opeten. Op het menu 
staat dan ook een grote diversiteit aan 
voedsel, zoals fruitvliegen (Drosophila 
melanogaster en Drosophila hydei), kleine 
krekeltjes (Acheta domesticus), ovenvisjes 
(Thermobia domestica), Erwtenluizen  
(Acyrthosiphon pisum) en wasmotjes 
(Galleria mellonella). Daarnaast worden er 
zo nu en dan ook wat kleine kakkerlakken 
(Blaptica dubia) aangeboden. In de warme 
maanden is ook klein weideplankton een 
prima aanvulling. Alle insecten worden 
voor het voeren bepoederd met een goed 
vitamine/mineralenpreparaat. Ook zijn 

Takydromus 
smaragdinus, 

vrouw liggend in 
een Asparagus 

setaceus
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er altijd een bakje met calciumcarbonaat 
(CaCo3) en een waterbakje aanwezig. 

De kweek
Nadat de koelere periode in de win
termaanden erop zit, de temperaturen 
langzaam omhoog gaan en het dagelijks 
sproeien intensiever wordt, laat het man
netje al snel weten dat er interesse is, door 
middel van het zwaaien met de staart. Al 
snel wordt er voor het eerst gepaard, waar
bij de man zich vastbijt in de flank van de 
vrouw en er door beide flink met de staart 
gezwaaid word. De paring zal zo’n tien tot 
soms wel dertig minuten duren.

Na de paring is er bij de vrouw een 
duidelijke bijtwond op de flank te zien. 
Na zo’n twee weken is er te zien of de 
vrouw eieren met zich meedraagt, wan
neer verdikkingen op de flanken duidelijk 
zichtbaar worden.

Zo’n drie à vier weken na de paring 
volgt de eileg, waarbij er twee eieren 
(6×11mm) gelegd worden. Takydromus 
smaragdinus legt haar eieren graag op 

Takydromus 
smaragdinus, 
vrouw liggend in 
een Asparagus 
setaceus
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vochtige plekken met een voorkeur voor 
grasachtige planten, zoals een pol katten
gras (Cyperus zumula). Daarnaast worden 
er ook  eieren gevonden onder mos en 
vochtige losse aarde.

Als ik de eitjes eenmaal gevonden heb, 
plaats ik deze in een gesloten bakje, waar
bij ik zowel vermiculiet als perliet gebruik 
als substraat (1:1 in gewicht water toege
voegd). Zo’n drie maal per week word het 
bakje geopend, zodat er wat frisse lucht bij 
kan. Bij een temperatuur tussen de 27°C 
en 28°C komen de jongen na zo’n 4045 
dagen uit het ei. Ze hebben dan een KRL 
van 2225 mm en een gezamenlijke lengte 
van 6,58 cm. Het geslacht is al gelijk dui
delijk, omdat men bij de man een bruine 
band op de flanken ziet.

Opfok van de jongen
Direct na de eerste vervelling worden de 
jongen in een terrarium van 40×40×40 cm 
gehuisvest, dat op dezelfde manier als het 
terrarium van hun ouders is ingericht.

Om de dag word gevoerd met kleine 
fruitvliegen (Drosophila melanogaster 
en Droso phila hydei), kleine krekel
tjes (Acheta domesticus), Erwtenluizen  
(Acyrthosiphon pisum) en springstaartjes 
(Collembola) die worden voorzien van een 
goed vitamine/mineralenpreparaat. Ook 
een waterbakje en bakje met calciumcar
bonaat zijn aanwezig.

Eenmaal daags wordt er licht gesproeid. 
De luchtvochtigheid bedraagt overdag 
zo’n 60%  en ’s nachts ligt dit zo rond 
de 7080%. Een 25 Watt spot creëert 
plaatselijk een temperatuur van 3035°C. 
De overige verlichting bestaat uit een 24 
Watt T5 TL en een 14 Watt UV TL. Na 
zo’n vier maanden worden de jonge man
nen en vrouwen van elkaar gescheiden om 
eventuele paringen te voorkomen.

→ boven en 
onder

Takydromus sma-
ragdinus, vrouw

Eieren gelegd 
in een Cyperus 

zumula

lacerta72-3binnen.indd   126 26/08/14   00:13



Takydromus smaragdinus n

Jaargang 72 Nummer 3 Lacerta 127   

lacerta72-3binnen.indd   127 26/08/14   00:13



n Takydromus smaragdinus

128 Lacerta  Nummer 3 Jaargang 72

Literatuur

Schlüter, U., 2003. Die Langschwanzeidechsen der Gattung Takydromus. Kirschner 
& Seufer Verlag, KelternWeiler.

Takeda, N. & H. Ota, 1996. Description of a new species of Takydromus from the 
Ryukyu Archipelago, Japan, and a taxonomic redefinition of T. smaragdinus Bou
lenger 1887 (Reptilia: Lacertidae). Herpetologica 52 (1): 7788.

EMBL database  http://www.reptiledatabase.org

Takydromus sma-
ragdinus, man Conclusie

Takydromus smaragdinus is een leuke 
actieve soort waarbij, met de nodige 
aandacht en verzorging, ook nakweek tot 
de mogelijkheden behoort. Ook het zeer 
fraaie uiterlijk en gedrag maakt het een 

boeiende soort. Ik hoop met dit artikel een 
bijdrage te hebben geleverd aan de al reeds 
bestaande kennis, maar hoop ook nieuwe 
informatie daaraan toegevoegd te hebben.
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Summary

Experience with husbandry and breeding of Takydromus smarag-
dinus

Takydromus smaragdinus is found in the tropical grass lands, high grasses, 
bushes and sugar plantations of the northern and central islands of the 
Ryukyu archipelago. The males have an standard length of 62,4 mm, but the 
females are bigger with a standard length of 64,4 mm. The length of the tail 
is 4,6 times the standard length. The body of the female is mostly green with 
a white stripe from her upper lip up to the base of her tail. The limbs have a 
light brown colour. The male is only green on his back and head. Besides the 
same white stripe as the female, the male also has a brown to yellow-brown 
stripe from behind the eye up to the base of the tail. The tail and the limbs are 
completely brown. The underside of the head and the body is creamy white 
for both male and female.
T. smaragdinus needs a terrarium of at least 80x40x60 cm (lxwxh), with venti-
lation at the front an top. The lighting consists of two 24 Watt T5 fluorescent 
lamps, one 23 Watt UV lamp and one 25 Watt spot light. The spot light is 
placed as far as possible to one of the sides. In the summer the temperatures 
are between 20-24°C and in the winter between 20-22°C . For climbing, the 
sides and the back are lined with cork, and there are plants and twigs. The 
bottom substrate a is 10 cm thick layer of cocopeat, fine tree bark and playing 
sand.      
T. smaragdinus feeds on a great diversity of small insects which are being 
powdered with a good vitamin and mineral preparation. Also a little tray with 
calcium carbonate and  tray with water are necessary. 
Three to four weeks after the mating, the female will lays two eggs in a moist 
place. After finding the eggs, they are placed in a closed tray of vermiculite 
or perlite (1:1 water in weight). At a temperature between 27°C and 28°C 
the juveniles will be born after 40 to 45 days. They have a standard length of 
22-25 mm. They are housed in a terrarium of 40x40x40 cm in the same way as 
the adults. Only the lighting consists of one 24 Watt T5 fluorescent lamp, one 
14 Watt UV fluorescent lamp and one 25 Watt spot light.
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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 tijdschrift 
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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SYMPOSIUM SDGL
DE OLIEMEULEN ENTREE € 6,-

ZONDAG 21 SEPTEMBER 2014

Voor zowel donateurs als niet-donateurs
Aanmelden via hellie.klaasse@sdgl.org of 023-5325431

Locatie: Reitse hoevestraat 30, 5042 EH, Tilburg

Dr. A.O. (Dolfi) Debrot - Iguana delicatissima
René Gaal - Gedrag in gevangenschap

Dr. Tom Hellebuyck - Devriesea agamarum

AANVANG 10:30

lacerta72-3_omslag.indd   4 26/08/14   00:15


