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(Podarcis siculus campestris) 

vrouw. Populatie van Ajac-
cio, Nabij Cuara
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Nadat in 2001 het beschermingsplan voor 
de Knoflookpad verscheen (Crombaghs & 
Creemers, 2001), zijn er veel maatregelen 
genomen ten gunste van de soort. Van een 
toename in aantallen en/of verspreiding 
bleek tien jaar later echter nauwelijks spra-
ke; de achteruitgang zette zich zelfs voort. 
Veel van de nog resterende populaties zijn 
qua omvang erg klein, kennen slechts één 
of twee actuele voortplantingswateren, 
liggen volledig geïsoleerd ten opzichte van 
elkaar en bovendien meestal buiten na-
tuurgebieden. De kans dat de Knoflookpad 
binnen afzienbare tijd uit vrijwel geheel 
Nederland zou verdwijnen, was groot.
In 2012 zijn Stichting RAVON en Natura 
Artis Magistra vanuit de Projectgroep 
Knoflookpad Nederland (PKN: Landschap 
Overijssel, Alterra, Ecologisch adviesbu-
reau Natuurbalans – Limes Divergens en 
Stichting RAVON) en in samenwerking 
met de provincie Noord-Brabant, Staats-
bosbeheer, Waterschap De Dommel, de 
gemeente Veghel en de gemeente Cra-
nendonck gestart met enkele pilotprojecten 
voor de bijplaatsing en herintroductie van 
de soort in Noord-Brabant.

Bijplaatsing en herintroductie van de 
 knoflookpad (Pelobates fuscus) 
in Noord-Brabant

Richard P.J.H. Struijk1 
Wilbert Bosman1 
Dennis de Haan2 
Marco Dall’Ara2  
Warren Spencer2

Jöran Janse1

1 Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland), Natuurplaza,  
Toernooiveld 1,  6525 ED Nijmegen
2 Natura Artis Magistra Plantage Kerklaan 38-40, 1000 HD Amsterdam

Verlies en kwaliteitsverslechtering van leef-

gebied hebben ervoor gezorgd dat de Knof-

lookpad (Pelobates fuscus) in Nederland sinds 

de tweede helft van de vorige eeuw sterk is 

achteruitgegaan. Vele tientallen populaties zijn 

in slechts een halve eeuw verdwenen. Hoogst-

waarschijnlijk zijn diverse populaties voor hun 

teloorgang zelfs nooit ontdekt.
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 Knoflookpad. Foto Jelger Herder
 Een metamorfoserende knoflookpad komt bijna 

aan land. Foto R. Struijk
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De Knoflookpad
De Knoflookpad is een middelgrote pad 
met een maximale lengte van 65 mm (♂♂) 
tot 80 mm (♀♀) (Nöllert & Nöllert, 
2001). De basiskleur bestaat uit twee 
bruintinten. In de rugtekening is veelal een 
pijlvorm te herkennen. Verspreid over de 
rugzijde bevinden zich vaak ook oranje 
tot rode puntjes. De buikzijde is egaal 
crèmekleurig. Aan de basis van de achter-
poten zit een grote graafknobbel (metatar-
susknobbel). Deze gebruiken ze om zich 
achterwaarts in te graven. Hieraan dankt 
de soort zijn Engelse naam ‘spadefoot.’ 
Mannetjes ontwikkelen paarborstels en 
twee ovale klieren op de bovenarmen. Lar-
ven van de Knoflookpad zijn de grootste 
van alle Europese kikkers en padden en 
kunnen bij uitzondering tot 20 cm groot 
worden (Nöllert & Nöllert, 2001). 

De soort heeft een continentale versprei-
ding die zich uitstrekt van Nederland en 
Frankrijk in het westen tot Kazachstan 
en Siberië (Nöllert, 1990; Nöllert 
& Nöllert, 2001). Hier komt de soort 

voor in betrekkelijk open leefgebieden 
zoals rivierduinen en kustduinen, maar 
ook in heidegebieden en kleinschalige 
agrarische landschappen. Belangrijk is 
dat de bodem vergraafbaar is, waarbij 
zandig substraat optimaal is. Voortplan-

Enclosure waarin 
knoflookpadden 

in het voorjaar 
koppelsgewijs tot 

eiafzet kunnen 
komen. Foto R. 

Struijk
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tingswateren in Nederland zijn doorgaans 
voedselrijk en bestaan vooral uit kolken, 
geïsoleerde riviermeanders, poelen en 
voedselrijke vennen (Crombaghs et al., 
2009).

Situatie Noord-Brabant
Uit de periode vóór 1990 zijn in totaal 
105 vindplaatsen van de Knoflookpad in 
Nederland bekend (Bosman et al., 2010). 
Omstreeks 2010 was dit aantal afgenomen 
tot nog slechts 38 populaties (databank 
RAVON, Bosman et al., 2010). Uit 
Noord-Brabant zijn tot en met 2011 in to-
taal 206 waarnemingen van de Knoflook-
pad geregistreerd, afkomstig uit 24 unieke 
kilometerhokken (databank RAVON). 
De eerste geregistreerde waarneming van 
de Knoflookpad in Noord-Brabant stamt 
uit 1913 uit de omgeving van Esch, ten 
westen van Boxtel. Het zwaartepunt van 
de Noord-Brabantse verspreiding lijkt zich 
in het centrale deel, rond de steden Tilburg 
en Eindhoven, bevonden te hebben. De 
meest westelijke waarnemingen zijn 
afkomstig van de Brabantse Wal (1953) en 
Bergen op Zoom (1960). Deze populaties 
behoorden tot een van de meest westelijke 
in het areaal van de soort. In de periode 
1990-2005 zijn 74 waarnemingen uit vier 
kilometerhokken geregistreerd. Alleen de 
populaties Toterfout, Deurne, ’t Hurkske 

Uitzetwater in ‘t 
Merkske. Foto R. 
Struijk

Voortplantings-
water in Overijssel 
waar (delen) van 
eisnoeren zijn 
verzameld. Foto 
R. Struijk
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Figuur 1. Voorkomen van de knoflookpad in Noord-Brabant op uurhokniveau (5x5 km) in drie perioden (bron: RAVON)

Voor 1990

1991-2005

2006-2011

lacerta72-4 binnen.indd   142 06/10/14   11:56



KnoflooKpad in noord-BraBant n

Jaargang 72 Nummer 4 Lacerta 143

en Strijper Aa bestaan dan nog, maar de 
populatie in ’t Hurkske sterft aan het begin 
van de eenentwintigste eeuw uit. Vandaag 
de dag vormt de Deurnese populatie met 
zekerheid de grootste in Noord-Brabant, 
maar is desalniettemin klein (Struijk et 
al., 2013a). 

Gebieden van herintroductie en 
bijplaatsing
Binnen Noord-Brabant zijn drie kansrijke 
gebieden geselecteerd voor de bijplaatsing 
of herintroductie van de Knoflookpad: 
Strijper Aa/Gastelse Heide, ’t Merkske en 
‘t Hurkske. Vanzelfsprekend moeten ge-
bieden die voor deze acties in aanmerking 
komen aan strikte voorwaarden voldoen; 
derhalve dient de legitimiteit van de bij-
plaatsing of herintroductie te worden ge-
toetst. Toetsing voor alle drie de gebieden 
heeft plaats gevonden aan de hand van een 
groot aantal criteria zoals opgesteld door 
de International Union for the Conservati-
on of Nature (IUCN), de Beslisboom voor 
herintroductie (Smulders et al., 2006) 
en de toets van Instituut voor Bosbouw en 
Wildbeheer (Van den Berge, 2002). Voor 
alle drie de gebieden geldt dat zij voldoen 
aan de criteria (Bosman & Struijk, 2011; 
Struijk et al., 2012).

In het Strijper Aa gebied/Gastelse Heide 
wordt de Knoflookpad begin jaren ’80 
in het Hondsven ontdekt (Stumpel et 
al., 1982). Bij ditzelfde water bevindt 
zich vandaag de dag nog een zeer kleine 
populatie Knoflookpadden, circa vijftien 
adulte dieren (Bosman, 2013). In het 
aangrenzende gebied, de Gastelse Heide, 
zijn in de jaren ’80 ook enkele Knoflook-
padden op het land waargenomen, maar 
nadien nooit meer. In beide gebieden zijn 
in het afgelopen decennium nieuwe poelen 
aangelegd, negen in totaal. Bovendien is 
de landhabitat verbeterd door de aanleg 
van extensieve akkers, het planten van 
struwelen en het losmaken van stroken 
dichtgegroeide stuifzand en stuifzandheide. 
Omdat er nog een restpopulatie aanwezig 
is, is hier sprake van bijplaatsing.

Binnen het stroomgebied van ’t Merkske 

is de Knoflookpad eenmalig in 1975 uit 
Schaluinen gemeld (Bergmans & Zuider-
wijk, 1986). Het ging om larven en adulte 
exemplaren. Omdat overtuigend bewijs 
voor deze waarnemingen echter ontbreekt, 
zijn de waarnemingen niet in Creemers 
& van Delft (2009), en dus niet in figuur 
1, opgenomen. In de provincie Antwerpen 
(België) zijn enkele historische waarne-
mingen bekend, de dichtstbijzijnde bij 
Kalmthout op circa 22 km afstand van ’t 
Merkske (Parent, 1974). Het wordt aan-
nemelijk geacht dat het stroomgebied van 
’t Merkske tot het leefgebied van de soort 
behoord heeft (Struijk et al., 2012), 
waardoor er sprake van herintroductie 
is. Het gebied zelf is 1100 hectare groot 
en bestaat uit een kleinschalig akkerland-
schap met houtwallen, bosjes, zandpaden, 
diverse akkers en 140 poelen. 

’t Hurkske ligt aan de rand van het 
Aa-dal en bestaat uit een boscomplex om-

TV-opnames 
voor Vara Vroege 
Vogels bij de 
herintroductie in 
‘t Hurkske. Foto 
P. Otte

Volharding-
gebouw, een 
rijksmonument in 
Natura Artis Ma-
gistra waarbinnen 
de knoflookpad-
denkweek is 
ondergebracht 
Foto R. Struijk
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geven door agrarisch gebied. De Knoflook-
pad werd hier in 1971 ontdekt (Bosman, 
2003). De laatste Knoflookpad werd in 
2001 gehoord, waarna de soort verdween. 
De oorzaak van het uitsterven lag bij de 
introductie van Zonnebaars (Lepomis gib-
bosus) in het laatste voortplantingswater, 
het Rauwven (Bosman, 2005). Nadat de 
Zonnebaars succesvol was bestreden en 
diverse nieuwe wateren waren aangelegd, 
bleek de Knoflookpad al uitgestorven. In ’t 
Hurkske is daarmee sprake van herintro-
ductie.

Strategie en uitvoering
Binnen het project worden larven af-
komstig van eisnoeren uit het wild 
opgekweekt. Doordat het overlevingsper-
centage van (jonge) larven in gevangen-
schap groter is dan in het wild, kan een 
groot aantal Knoflookpadlarven worden 
verkregen. Een deel van de volgroeide 
larven wordt weer teruggebracht naar de 

bronpopulatie. Hiermee wordt voorkomen 
dat deze negatieve effecten ondervindt van 
het wegnemen van (delen van) eisnoeren. 

Verzamelen eisnoeren
Knoflookpadden trekken vanaf medio 
maart richting hun voortplantingswateren 
en zetten doorgaans tussen eind maart en 
eind april hun eieren af. Gedurende deze 
periode wordt intensief naar eisnoeren 
gezocht. Het opsporen daarvan gebeurt 
meestal op het zicht. Echter, bij voort-
plantingswateren waarbij de kans op het 
vinden van eisnoeren klein is, bijvoorbeeld 
door het grote oppervlak of een zeer weel-
derige begroeiing, worden Knoflookpad-
den tijdens de voorjaarstrek met behulp 
van schermen en valemmers gevangen. 
De gevangen dieren worden vervolgens 
paarsgewijs in gazen of kunststof cilinder-
vormige ‘enclosures’ in het voortplantings-
water geplaatst. Op deze manier kunnen 
zij onder gecontroleerde omstandigheden 

Eisnoeren in een 
van de uitsluip-

bakken in Natura 
Artis Magistra. 

Foto R. Struijk

 met de klok 
mee: Waterton-

nen voor het 
transport van 

knoflookpadlar-
ven); 

Kweekopstelling 
in Natura Artis 

Magistra; 
Knoflookpadlar-
ven van circa 10 

cm grootte) 
Foto’s R. Struijk
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eisnoeren afzetten. Zodoende zijn in 
2013 en 2014 op de locaties Toterfout 
en Strijper Aa vijf eisnoeren bemachtigd. 
In totaal zijn in de periode 1012-2014 
van elf verschillende populaties eisnoeren 
bemachtigd.

Omdat het wenselijk is een zo breed 

mogelijke genetische basis te verkrijgen, 
is ingezet op het opsporen van zoveel mo-
gelijk eisnoeren binnen de populaties. Van 
alle gevonden eisnoeren is vervolgens een 
deel van ieder eisnoer afgenomen. 

Binnen het project is gewerkt onder 
een ontheffing op de Flora- en faunawet 
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(ontheffing FF/75A/2011/011). Zonder 
ontheffing is het verzamelen van eisnoe-
ren (larven en andere levensstadia) strikt 
verboden.

Opkweken
De kweek bevond zich in Natura Artis 
Magistra. In de dierentuin vormt het Vol-
hardingsgebouw de standplaats voor de 
kweek. Belangrijk binnen kweekprojecten 
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waarbij grote aantallen dieren bij elkaar 
zitten, is de preventie van ziektes en/of 
virussen. Daarom is het van belang om 
‘biosecurity’ na te streven. Zo is er gewerkt 
met apart schoeisel voor het betreden van 

Uitzetwater met aangrenzend landhabitat in ‘t Hurkske. Foto R. Struijk
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Tabel 1: Aantal uitgezette larvale1 en juveniele2 knoflookpadden in de drie gebieden van bij-
plaatsing en herintroductie

Aantal uitgezette exemplaren

Gebied 20121 20131 20141, 2 Totaal
Strijper Aa/Gastelse Heide 2.670 4.000 2.625 9.295
’t Merkske 2.699 5.665 1.800 10.164
’t Hurkske 2.055 3.507 600 6.162
Totaal 7.424 13.172 5.025 25.621

de kweekruimtes en zijn altijd schone 
handschoenen gedragen. Tevens zijn larven 
getest op ziektes en virussen zoals Chytri-
diomycose en Ranavirus. 

Verse eisnoeren worden in zogenaamde 
uitsluipbakken geplaatst. Dit zijn kunst-
stof bakken met een inhoud van 45 liter. 
Eisnoeren worden hierin over enkele 
horizontale kunststof roedes gedrapeerd. 
Zodoende hangen zij, zoals in de natuur, 
in de waterkolom. Afhankelijk van de 
temperatuur sluipen de jonge larfjes bin-
nen enkele dagen uit en begint de eerste 
voedselopname circa drie dagen daarna. 
Het voedsel bestaat in het beginstadium 
uit spirulina en visvlokken, en vanaf 
een larvengrootte van circa 2 cm vormt 
geblancheerde biologische andijvie en hoge 
kwaliteit viskorrels het stapelvoedsel. Bij 
een grootte van 2-3 cm worden de larven 
overgeplaatst naar 800 liter watertanks. 
Waterverversing vindt tenminste eenmaal 
daags plaats. Vanaf medio juni, gemiddeld 
elf weken nadat zij uit het ei komen, beëin-
digen de eerste larven de metamorfose. 
Eenmaal op het land levend, worden ze ge-
voed met verschillende geleedpotigen zoals 
huiskrekels, buffalowormen, pissebedden 
en regenwormen. 

Tussen 2012 en 2014 zijn in totaal 
51.814 larven opgekweekt. In 2014 zijn 
750 larven langer opgekweekt en hebben 
de metamorfose tot juveniele Knoflookpad 
doorlopen. 

Terugplaatsing, herintroductie en 
bijplaatsing
Knoflookpadden zijn in 2012 en 2013 als 
grote larve uitgezet en in 2014 als larve 
en als juveniel (Struijk et al., 2013b). 

Volgroeide larven hebben een lengte van 
ca. 10-12 cm en zitten daarmee tegen het 
eind van hun larvenfase aan. Om de bron-
populaties niet te schaden en soms zelfs 
een boost te geven, wordt een deel van de 
opgekweekte larven weer teruggeplaatst 
in hetzelfde water waar zij oorspronkelijk 
vandaan kwamen. De overige larven wor-
den gebruikt voor bijplaatsing en herin-
troductie in de drie genoemde gebieden. 
In de periode 2012 – 2014 zijn in totaal 
24.373 larven op de bronlocatie terug-
geplaatst. Voor bijplaatsings- en herintro-
ductiedoeleinden in Noord-Brabant zijn 
25.621 larven en juvenielen ingezet (tabel 
1). Daarnaast zijn zij o.a. in Overijssel en 
Duitsland larven ingezet voor herintro-
ductiedoeleinden. Een klein aantal dieren 
is voor educatieve doeleinden in Natura 
Artis Magistra achtergehouden. 

Succes of niet?
Het opkweken van larven en juvenielen 
in gevangenschap heeft zich inmiddels als 
succesvol bewezen. Of de feitelijke herin-
troducties en bijplaatsing ook succesvol 
zijn, kan op korte termijn nog niet worden 
vastgesteld. Onbekend is wat het overle-
vingspercentage is. Voor het ontwikkelen 
van duurzame populaties is gekozen voor 
een projectduur van vijf jaar. Door binnen 
deze periode jaarlijks Knoflookpadlarven 
(en juvenielen) uit te zetten, wordt een 
startpopulatie ontwikkeld, waarbinnen 
alle generaties (juveniel, subadult en adult) 
aanwezig zijn. Over het algemeen treedt 
de geslachtsrijpheid bij Knoflookpadden 
in bij een leeftijd van 2-3 jaar (Nöllert, 
1990; Bauman, 1997). Mannetjes zijn 
daarbij iets vroeger geslachtsrijp dan 
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vrouwtjes. De eerste kooractiviteit kan 
daarmee na twee jaar worden verwacht 
en eiafzet vanaf het derde jaar na uitzet-
ting. In 2014 is in ’t Merkske gestart met 
een onderzoek naar kooractiviteit in de 
uitzetwateren. In twee wateren is een roe-
pende Knoflookpad gehoord; één daarvan 
is ook waargenomen. In het Strijper Aa 
gebied en Gastelse Heide wordt sinds 2012 
al door een RAVON-waarnemer naar 
Knoflookpadden gezocht. Hier zijn inmid-
dels op verschillende plaatsen juveniele en 
subadulte Knoflookpadden aangetroffen. 
Deze monitoringsmethoden zijn zeer ar-
beidsintensief en RAVON is hiervoor deels 
afhankelijk van vrijwilligers en/of stagiai-
res. Aanvullend hierop is daarom in 2014 
gestart met de monitoring van wateren op 
basis van de environmental DNA techniek 
(eDNA). Met deze methode is het mogelijk 
soorten te detecteren zonder ze daadwer-
kelijk waar te nemen of te vangen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van zeer gevoelige 
technieken om soorten te detecteren aan 
de hand van extracellulair DNA of celres-
tanten die soorten in het milieu achterla-
ten. Door het nemen van watermonsters 
kan zo worden bepaald of de Knoflookpad 
recentelijk in het water aanwezig is of is 
geweest (Herder et al., 2014). Zodoende 
wordt de komende jaren gemonitord of 
de soort in de uitzetwateren terugkeert en 
zich er ook voortplant.

Hoewel deze kortetermijngegevens zeer 
nuttig zijn, zijn zij niet doorslaggevend 
voor het succes van de pilots. De doelstel-
ling is om in een tijdsbestek van 20 jaar 
levenskrachtige populaties te hebben ont-
wikkeld (Bosman et al., 2010). Aantallen, 
bezetting van wateren, reproductiesucces 
en genetische aspecten zijn allemaal bepa-
lend voor het langetermijnsucces. 

Wil je meer weten over het herintroduc-
tie/bijplaatsingsprogramma, volg ons dan 
op Facebook: ‘RAVON Knoflookpad.’
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A r t i k e l b e s p r e k i n g 
De herontdekte Hula painted frog is een levend fossiel

In de veertiger jaren van de vorige eeuw 
werd de Hula painted frog voor het eerst 
wetenschappelijk beschreven, als Dis-
coglossus nigriventer Mendelsohn & 
Steinitz 1943, met als vindplaats een 
waterrijk gebied in de Hula Vallei (Pales-
tina). In 1955 werd voor het laatst een dier 
gevangen, tijdens de drooglegging van het 
betreffende gebied. Zoektochten in latere 
jaren leverden niets op en in 1996 werd 
de soort door de IUCN als uitgestorven 
verklaard, als eerste amfibie-soort. Van 

het oorspronkelijke waterrijke gebied 
restte maar een klein gedeelte, met een 
poel. Toch werd in 2011 in het gebied een 
volwassen mannetje van deze soort gevon-
den. In de omgeving werden daarna nog 
tien andere exemplaren gevonden, zeven 
onder een 20 cm dikke, natte laag strooisel 
begroeid met riet en bramen, en drie als 
prooi van ijsvogels.
Bij nadere bestudering van de dieren bleek 
dat ze niet zozeer tot de schijftongkikkers 
hoorden (genus Discoglossus) maar wat 
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Summary
Smelly and cranky, still worth the trouble?

Supplementation and reintroduction of the Common spadefoot  
(Pelobates fuscus) in Noord-Brabant (the Netherlands).

Though fairly widely distributed and common 
in certain parts of Eastern Europe, the Common 
spadefoot (Pelobates fuscus) is in decline in its 
northwestern range. In the Netherlands, habitat 
loss and degradation were the main causal factors 
for their extirpation, leaving the remaining ones in 
geographical isolation. Despite conservation efforts 
(habitat restoration) their numbers and distribution 
did not change or more importantly improve. Some 
populations were lost during this period despite the 
fact that their biotope seemed to be in good condi-
tion. To date there are 38 extant populations known 
to exist in the Netherlands; their future however, 
remains uncertain. With the exception of just a few, 
population sizes are probably extremely low. Most 
of them are completely isolated from one another 
and in many cases located outside protected nature 
areas. Also, in many cases only one or sometimes 
two breeding ponds are used, making these popula-
tions and species at great risk of local extinction; 
especially if you factor in the possibility of unfore-
seen climatic events. Because of small population 
sizes and the isolation aspect, extinction due to 
genetical problems may also play an important part 
in the decline of this species. Inbreeding for example, 
might result in less viable specimens and lower 
reproductive success. To make an extra effort to save 

the Common spadefoot in the Netherlands, RAVON 
(Reptile, Amphibian, Fish Research the Netherlands) 
and Artis Royal Zoo began a preliminary study into 
the reintroduction of the Common spadefoot in two 
nature areas and the supplementation of specimens 
to one nature area in Noord-Brabant province. The 
actual reintroduction and supplementation started 
in 2012. From March to May, portions of egg strings 
were taken from nine natural source populations. 
Tadpoles from different localities were reared in 
separate tanks at Artis Royal Zoo. In consideration 
that survival rates in captivity are much higher than 
in the wild this head starting techniques allowed 
for the mass rearing required to make a significant 
impact on the re-establishment of this species across 
the Netherlands. Between 2012 and 2014 a total of 
51.814 larvae were reared of which 24.373 have been 
released in the source localities where they were 
originally collected as eggs. A total of 25.621 larvae 
were used for actual reintroduction and supplemen-
tation purposes. In 2014 750 specimens were also 
released in their juvenile stage. 
The project will last until 2016 so that a natural 
situation can establish with all different generations 
present. Monitoring on the long term will deter-
mine if the reintroduction and supplementation is 
successful. 

betreft het skelet grote gelijkenis ver-
toonden met een reeds lang uitgestorven 
wijd verbreide zustergroep hiervan (genus 
Latonia), bekend van fossielen uit Europa, 
uit het Oligoceen en Vroeg-Pleistoceen. 
Moleculaire analyse bevestigde dat de kik-
ker niet tot het genus Discoglossus hoorde, 
maar inderdaad tot een zustergroep, echter 
wel binnen de subfamilie Discoglossi-
nae, familie Alytidae 
De herontdekte kikker heeft nu als nieuwe 

wetenschappelijke naam: Latonia nigri-
venter (Mendelsohn & Steinitz 1943).
Er zijn plannen om het gebied weer water-
rijker en moerasachtiger te maken.

Bito, R., E. Geffen, M. Vences, O. Cohen, S, Bail-

on, R. Rabinovich, Y. MalkaT. Oron, R. Boistel, 

V. Brumfeld & S. Gafny, 2013. The rediscovered 

Hula painted frog is a living fossil. http://www.

nature.com/ncomms/2013/130604/ncomms2959/

full/ncomms2959.html

J. ter Borg
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Dag 10
De dag van onze terugreis. We hadden ’s 
morgens nog enige tijd, dus besloten we 
het gebiedje ten oosten van het vliegveld, 
dat we op dag 5 ook hadden bezocht, nog 
eens uit te kammen. Het had ’s nachts 
geregend en af en toe viel nog een buitje. 
Daardoor hoopten we op nog wat meer 
amfibieën. Maar het eerste dier dat we 
vonden onder een stuk golfplaat, was een 
vrouwtje Italiaanse ruïnehagedis (P. s. 
campestris). In het vochtige gras vonden 
we een jonge Italiaanse Poelkikker (P. 
bergeri) en tot onze verassing ook een pas 
gemetamorfoseerde Sardijnse schijftong-
kikker (D. sardus). Ook hoorden we de 

roep van deze kikkers. We vonden nog 
enkele kleine Sardijnse boomkikkers (H. 
sarda), een Muurgekko (T. mauritanica) 
en toen het weer iets opknapte enkele 
Italiaanse ruïnehagedissen.

Daarna reden we naar het vliegveld om 
de auto in te leveren. Op het parkeerter-
rein daar werden toch weer enkele Itali-
aanse ruïnehagedissen gezien. Om de tijd 
te doden is de omgeving nog wat verder 
uitgekamd, in de hoop ook nog Tyrrheense 
muurhagedissen (P. tiliguerta) te vinden, 
maar dat lukte niet. 

Aan het eind van de middag vlogen we 
via Marseille weer terug naar Nederland.

 Sardijnse 
ruïnehagedis 
(Podarcis siculus 
cettii) man. Weg 
tussen Dorgali en 
Urzulei
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Tyrrheense muurhagedis (Podarcis tiliguerta). Stuwmeertje nabij Urzulei (dag 8).  man,  paartje
 Dezelfde locatie. Het mooiste exemplaar, met een bereidwillige duim. (dag 8). Foto M. Haak
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Conclusies en suggesties voor de 
beste tijd
Dit is een verslag van een boeiende 
reis naar twee buitengewoon interes-
sante eilanden. Wel was de vakantie wat 
kort om beide eilanden goed te kunnen 
onderzoeken. Verder lopen Corsica en 
Sardinië klimatologisch wat uit de pas. 
Terwijl het grootste deel van Corsica nog 
groen en vochtig was, was Sardinië al een 

stuk droger, zodat met name amfibieën 
moeilijker te vinden waren. Op Corsica 
zelf speelde een vergelijkbaar probleem, 
maar dan bij vergelijking van de bergen 
(vochtig en deels koel) en de kust (warm 
en vrij droog). Daardoor waren aan de 
kust de amfibieën moeilijker te vinden 
omdat ze geconcentreerd waren op wat 
lastiger te bereiken plaatsen (bijvoorbeeld 
met riet en bramen overwoekerde vochtige 

Parelskink (Chalci
des ocellatus). 

Strand bij Orosei 
(dag 9)

Italiaanse ruïne-
hagedis (Podarcis 

siculus campestris) 
vrouw. Populatie 
van Ajaccio,nabij 

Cuara
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gebieden of poelen). Ook de Europese 
moerasschildpad (Emys orbicularis) en 
de Corsicaanse ringslang (Natrix natrix 
corsa) waren daardoor niet te vinden. En 
mogelijk speelden deze omstandigheden 
ook een rol bij het niet kunnen vinden van 
landschildpadden (Testudo hermanni en 
Testudo marginata) op beide eilanden.

Het zou goed kunnen dat voor Sardinië 
maar ook voor Corsica (met name voor de 

kustgebieden) april een veel betere maand 
is, hoewel het dan in de bergen nog flink 
koud kan zijn. Op internet zijn verslagen 
te vinden (bijvoorbeeld http://www.hyla-
werkgroep.be/jeroen/index.php?id=56), 
waarin waarnemingen worden beschreven 
van gebieden waar wij ook zijn geweest, 
maar waar vroeger in het jaar veel meer 
soorten zijn gezien. Gelukkig zijn de ha-
gedissen altijd wel te zien en zijn er hoger 

Geelgroene 
toornslang (Hiero
phis viridiflavus), 
Cala Stagnolu

Italiaanse ruïne-
hagedis (Podarcis 
siculus campestris) 
vrouw. Populatie 
van Ajaccio, Nabij 
Cuara
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H. viridiflavus besluipt A. fitzingeri. Beekje tussen Urzulei en Osini Vecchio (dag 8). 
Sardijnse ruïnehagedis (Podarcis siculus cettii) man, achter de supermarkt. Orosei (dag 9).
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Tyrrheense muurhagedis (Podarcis tiliguerta) vrouw. Nabij Grotta Orroli (dag 8). 
Idem, terugweg naar Orosei
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 Tyrrheense 
muurhagedis 

(Podarcis tiligu
erta) vrouw. Cala 

Stagnolu

 Tyrrheense 
muurhagedis 

(Podarcis tiligu
erta) man. Cala 

Stagnolu

 Geel-
groene toorn-

slang (Hiero phis 
viridiflavus). Foce 

de Vizzavone 
(dag 5).
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in de bergen ook nog allerlei bijzondere 
dieren te vinden, dus we zijn wel degelijk 
aan onze trekken gekomen. 

Het zoeken naar grottensalamanders is 
het enige wat echt teleurstellend was. Onze 
aanwijzingen bleken toch niet nauwkeurig 
genoeg helaas. Maar goed, dat is een reden 
temeer om toch nog eens naar Sardinië 
terug te gaan, maar dan vroeger in het 
jaar. Ook Corsica moet wat mij betreft 
nog eens bezocht worden, om nu toch 
eens goed uit te zoeken waar het versprei-
dingsgebied van de Sardijnse ruïnehagedis 
ophoudt.

Summary

Herpetological observations on Corsica and 
Sardinia ,June 2013

The author describes in a three part article (Lacerta 72, 
2/3/4) a herpetological journey to Corsica and Sardinia in 
June 2013.

On Corsica and Sardinia many endemic species of reptiles 
and amphibians are found, either on one of the islands or 
on both. This is due to the isolation of these islands from 
the mainland for 22 million years (Miocene), with only some 
temporary contact 5 million years (closing of the Gibraltar 
channel and subsequent drying up of the Mediterranean) 
and 2 million years ago (Tuscan land bridge). During the 
ice age Sardinia and Corsica were connected several times. 
Moreover other European animals succeeded to reach the 
islands by themselves, or were wilfully or by accident intro-
duced by man. This resulted in a wide variety of species.

Besides a description of the species found on the islands, 
some attention is paid to habitat, behaviour and species 
interaction. Some differences in colour and pattern are 
discussed between Podarcis tiliguerta from Corsica and from 
Sardinia, and in behaviour between Podarcis siculus cettii 
from Sardinia and from Bonifacio, Corsica. Podarcis siculus 
cettii was introduced in Bonifacio from Sardinia and Podarcis 
siculus campestris from Italy was introduced on Corsica in 
three different places (Porto-Vecchio, Ajaccio and Bastia). 
The interaction of these introduced subspecies with the 
endemic Podarcis tiliguerta is discussed.

Vermoeiende vakantie, maar niet saai. Foto M. Edelman

lacerta72-4 binnen.indd   161 06/10/14   11:57



n CorsiCa en sardinië (deel 3)

162 Lacerta  Nummer 4 Jaargang 72

lacerta72-4 binnen.indd   162 06/10/14   11:57



CorsiCa en sardinië (deel 3) n

Jaargang 72 Nummer 4 Lacerta 163

Literatuur

Arnold, E.N. & D.W. Ovenden, 2002. A 
Field Guide to the Reptiles and Am-
phibians of Britain and Europe. Harper 
Collins Publishers Ltd., London.

Borg, J. ter, 2000. Reptielen en Am-
fibieën van Corsica. Lacerta 58 (2): 
51-60

Capula, M., 2002. Genetic evidence of 
natural hybridization between Podarcis 
siculus and Podarcis tiliguerta (Reptilia: 
Lacertidae). Amphibia-Reptila 23: 
313-321.

Delaugerre, M. & M. Cheylan, 1992. 
Atlas de Repartition des Batrachiens et 
Reptiles de Corse. L’Oikéma, Pamplo-
na.

Edelman, M. & R. Frank, 2013. Pelopon-
nesos. Herpetologische natuurreis van 
21 t/m 30 september 2012. Lacerta 71 
(5): 180-202. 

Evenhuis, T., 2002. Amfibieën en rep-
tielen op Sardinië: een herpetologische 
reis van 2 t/m 8 mei 2001. Lacerta 60 
(4): 123-133.

Nöllert A. & C. Nöllert, 2001. Am-
fibieëngids van Europe. Tirion Uit-
gevers BV, Baarn.

lacerta72-4 binnen.indd   163 06/10/14   11:57



n BasilisCus BasilisCus

In dit artikel wordt een van de meest voorko-

mende hagedissen van Costa Rica, en daarbij 

ook Peninsula Osa gerekend, beschreven. Tij-

dens onze uitstapjes naar waterrijke gebieden 

hebben we tientallen dieren tegelijk gezien. 

Het ging hierbij om zowel volwassen als juve-

niele dieren. Het is ieder keer weer een bijzon-

der gezicht als deze dieren zich over het water 

uit de voeten maken.
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Basiliscus basiliscus is de meest gevonden 
grote hagedis in Costa Rica. Dieren met 
goed ontwikkelde schedel- en rugkammen 
verschillen van andere soorten met kam-
men doordat de kammen op de schedel 
rond of puntig zijn. De jonge dieren en de 
vrouwtjes hebben een zachte buik en grote 
schubben op het achterste gedeelte van de 
kop. Ze hebben ook een patroon van don-
kere dwarsbanden op de rug en meestal 
een paar lichte strepen op de flanken in 
de lengterichting. Ze zijn vrij gemakkelijk 
te onderscheiden van Basiliscus vittatus 
omdat ze niet in hetzelfde verspreidings-
gebied voorkomen. Ook verwarring met 
Basiliscus plumifrons is niet aan de orde 
omdat deze helder groen zijn en de jonge 
dieren van deze soort bruin zijn met een 
groene kop.

Beschrijving
Basiliscus basiliscus is een grote hagedis 
waarbij de volwassen mannetjes een totale 
lengte van 900 mm kunnen bereiken 
en een gewicht van 600 gram. De kop-
romplengte bedraagt 130 tot 250 mm. De 
vrouwtjes bereiken een totale lengte van 
610 mm en wegen dan ongeveer 300 gram. 
De kop-romplengte is 135 tot 194 mm. 
De meeste exemplaren worden echter niet 
groter dan 430 tot 520 mm.

De staart is lang en neemt 70 tot 75% 
van de totale lengte voor zijn rekening. De 
mannetjes hebben een ronde schedelkam 
met een vlezige lob die naar achteren wijst. 
Deze lob ontbreekt bij jonge dieren die 
kleiner zijn dan 75 mm totale lengte. Op 
het midden van de rug ligt bij de vrouwtjes 
en de jonge dieren een serie van grote en 
kleine schubben. Volwassen mannetjes 
hebben op de rug een grote vinvormige 
kam, welke ook in kleinere vorm op de 
staart aanwezig is.

De volwassen dieren zijn bruin, olijf-
kleurig of bronskleurig met donkere 
dwarsbanden en meestal crème- tot geel-
kleurige lichte strepen langs de lippen en 
een paar strepen op de flanken met dezelf-
de kleur. Jonge dieren zijn geel/groen met 
bruine dwarsbanden. De strepen welke bij 

 Jong dier op 
erfafscheidings-
paal Jamanasin 

Lodge

 Volwassen 
vrouwtje in de 

teakbomen van 
Jamanasin Lodge

lacerta72-4 binnen.indd   166 06/10/14   11:57



Jaargang 72 Nummer 4 Lacerta 167

BasilisCus BasilisCus n

lacerta72-4 binnen.indd   167 06/10/14   11:57



n BasilisCus BasilisCus

168 Lacerta  Nummer 4 Jaargang 72

lacerta72-4 binnen.indd   168 06/10/14   11:57



BasilisCus BasilisCus n

Jaargang 72 Nummer 4 Lacerta 169

lacerta72-4 binnen.indd   169 06/10/14   11:57



170 Lacerta  Nummer 4 Jaargang 72

n BasilisCus BasilisCus

de ouderdieren aanwezig zijn, zijn ook bij 
de jonge dieren te vinden, maar duidelijker 
gekleurd. Op de keel zitten drie duidelijk 
zichtbare lichte lengtestrepen. De iris is 
bruin tot brons.

Leefgebied
Langs waterpartijen in droog, vochtig en 
nat bos in het laagland en nat bos van het 
voorgebergte. Ze worden ook gevonden 
in verstoorde gebieden en secundair bos 
langs waterpartijen.

Leefwijze
Naar de leefwijze van deze soort is veel 
onderzoek gedaan door Van Devender 
(1975; 1978; 1982a; 1982b; 1983), en dan 
met name in het noordwesten van Costa 
Rica. Basiliscus basiliscus is een soort die 

hoofdzakelijk op land leeft, 
maar wel zeer dicht in de buurt 
van water. Dit water gebruiken 
ze om over weg te vluchten, 
maar ook om voedsel te zoeken. 
Ze brengen de meeste tijd door 
met zonnen, rusten en zoeken 
naar eten. Ze zijn dagactief 
en als ze ’s nachts gaan slapen 
doen ze dit op beplanting vanaf 
grondniveau tot 20 meter hoog. 
De volwassen dieren hebben 

een voorkeur voor slaapplaatsen boven het 
water. De lichaamstemperatuur bedraagt 
tijdens de actieve periode overdag 25-34ºC 
(Fitch, 1973).

In het noordwesten van Costa Rica ko-
men ze in het droge woud in grote dichthe-
den voor (200 tot 400 exemplaren per ha.). 
Ze hebben de naam Jesus Christ lizard te 
danken aan het feit dat ze over water kun-
nen rennen met hun voorpoten strak langs 
het lichaam gevouwen. De kleiner exempla-
ren zijn het behendigst en lopen met gemak 
10 tot 20 meter over het water om een 
prooi te vangen of om aan vijanden te ont-
snappen. In de drogere gebieden van Costa 
Rica kan het voorkomen dat men tien tot 
vijftien exemplaren tegelijk over het water 
ziet rennen als ze zich bedreigt voelen. 
Snyder (1949) heeft aangetoond dat het 

lopen over water mogelijk wordt gemaakt 
door de grote poten en speciale afgeplatte 
tenen, welke karakteristiek zijn voor deze 
soort. Ze kunnen ook goed zwemmen en 
blijven zelfs geringe tijd onder water als 
dat moet. Ze eten insecten, hagedissen, 
slangen, vogels, kleine zoogdieren, garnalen 
en vissen (Barden, 1943; Van Devender, 
1983) maar ook bloemen en fruit van de 
beplanting welke vlak langs de waterkant 
staat. De jonge dieren eten hoofdzakelijk 
insecten, maar ook kleine vissen staan op 
het menu. Pough (1973) en Fleet & Fitch 
(1974) geven aan dat het eten van planten 
en fruit te maken heeft met de leeftijd, maar 
dat volwassen dieren desondanks alles eten 
wat voorhanden is. In het noordwesten van 
Costa Rica zijn net uitgekomen jongen van 
Iguana iguana en Ctenosaura-soorten een 
favoriet maal. Ze worden zelf al slapend 
gegeten door slangen en opossums.

Voortplanting
De voortplantingsperiode begint in maart 
en de vrouwtjes leggen in deze periode vijf 
tot acht legsels van elk twee tot achttien 
eitjes. Deze periode duurt ongeveer tien 
maanden. In januari en februari staat de 
voortplanting zo goed als stil. Na onge-
veer 90 dagen komen de eitjes uit en de 
jonge dieren wegen dan 2 gram en hebben 
een totale lengte van 37 tot 43 mm. In de 
nattere gebieden vindt de voortplanting ei-
genlijk het gehele jaar door plaats, met een 
rustigere periode in de drogere maanden. 
De vrouwtjes zijn met een leeftijd van twin-
tig maanden en een kop-romplengte van 
135 mm geslachtsrijp. Bij de mannetjes be-
staat een rangorde op grond van de grootte 
van de dieren. Hierdoor komt het voor dat 
mannetjes pas na vier jaar deelnemen aan 
de voortplanting, hoewel ze met twee jaar 
al geslachtsrijp zijn. De meeste mannetjes 
worden vier tot zes jaar oud en vrouwtjes 
leven over het algemeen iets korter.

Verspreidingsgebied
Laagland en aansluitende kusten aan 
de Pacifische kant van zuidwest Nicara-
gua tot noordwest Colombia en aan de 
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Soorten met grote 
gelijkenis

Basiliscus plumifrons,
Basiliscus vittatus 

(reeds eerder beschreven in 
Lacerta: zie Tuns, 2007),

Ctenosaura similis,
Iguana iguana,

Polychrus gutturosus.
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Atlantische kant van Centraal Panama 
tot noordwest Venezuela inclusief de 
Mesa Central Occindental in Costa Rica 
(1–1200 meter).

Eigen waarnemingen
We hebben deze dieren veelvuldig gezien, 
zowel op eigen terrein van Jamanasin 
Lodge als in de directe omgeving. Opmer-
kelijk hierbij was dat de dieren op eigen 
terrein alleen gebruik konden maken van 
de vijver als waterpartij en dat ze daar 
toch vrij ver vanaf zaten. Het ging hierbij 
om volwassen en juveniele dieren. In de 
omgeving hebben we bij de grotere rivie-
ren echt tientallen dieren gezien, waaron-
der heel veel jonge dieren. Zowel de jonge 
als de volwassen dieren zijn zeer schuw 
en ze hebben je al op tientallen meters 
afstand in de gaten. Ze schieten dan alle 
kanten op en meestal wel een paar meter 
over water. Als we ’s avonds langs ons 
eigen stroompje gingen zoeken vonden we 
vaak een aantal dieren slapend op grote 
bladeren boven water. Ze lagen dan met 
hun kop in de vluchtrichting (over water). 
Wat ons ook is opgevallen is het feit dat 
we eigenlijk altijd koppeltjes zagen en geen 
mannetjes met meerdere vrouwtjes.

Terrarium
Hoewel deze dieren in terraria worden 
gehouden, zijn ze niet echt geschikt als 
terrariumdier. Ze zijn schuw en hebben 

veel ruimte nodig. Voor één koppel moet 
al snel worden gedacht aan een terrarium 
van 100×100×75 cm (h×b×d) maar liefst 
nog groter. In deze bak moet een aardige 
waterpartij, liefst stromend, aanwezig zijn. 
Er moet ook voldoende beplanting in de 
bak staan zodat de dieren zich hierin kun-
nen terugtrekken bij onraad en ’s nachts 
een slaapplaats hierin kunnen vinden.
Als bodemsubstraat kan worden gekozen 
uit een mengsel van bosgrond met zand 
of een mengsel van grove en fijne kiezel. 
De vrouwtjes begraven de eitjes in dit 
substraat, dus denk eraan dat de laag mi-
nimaal 10 tot 15 cm dik moet zijn.
De temperatuur mag overdag oplopen tot 
35°C en onder een spot mag dit zelfs meer 
dan 40°C zijn. Deze spot is noodzakelijk 
zodat de dieren zich kunnen opwarmen. 
De minimumtemperatuur mag 21°C 
zijn, maar niet lager. Het is wenselijk om 
de dieren ook ultraviolet licht te geven, 
omdat ze in hun natuurlijke biotoop veel 
gebruik maken van de tropenzon. De 
luchtvochtigheid mag overdag 60- 65% 
bedragen en moet ’s avonds en ’s nachts 
oplopen tot minimaal 90%.
Om de dieren goed actief te houden is het 
wenselijk om minimaal viermaal in de 
week insecten te voeren en dan niet teveel, 
zodat ze echt actief op jacht moeten. Bij 
volwassen dieren kan één à twee keer in 
de week wat fruit ter aanvulling worden 
gegeven.

Summary

Basiliscus basiliscus (Linnaeus, 1758)

This is the most commonly encountered large lizard in Costa Rica. Identification is rarely a problem, since Basiliscus 
basilicus does not occur in the same region as Basiliscus vittatus and is sympatric with Basiliscus plumifrons only in 
southwestern Costa Rica. Individuals of the latter species are very distinct from Basiliscus basiliscus in being bright green 
or brown with a bright green head (very small juveniles). These semiaquatic, diurnal lizards spend most of their time 
basking, foraging and resting along streams. They live along watercourses within lowland dry, moist and wet forests and 
premontane moist and wet forests.
Breeding begins in March and females lay five to eight clutches of two to eighteen eggs during the following ten months. 
Reduced reproduction is evident in January and February.
The name Jesus Christ lizard derives from their ability to run across the surface of water.
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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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