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Herpetologische en andere waarnemingen in 

Montenegro
Ronald Frank & Martin Edelman

r.frank@rotterdam.nl
http://www.herpetogroeprotterdam.nl

Foto’s Martin Edelman

Van 29 april tot en met 9 mei 2011 heb-
ben we met vier personen (naast beide 
auteurs ook Marcel Haak en Hajo Noor-
man) een natuurreis gemaakt in Monte-
negro. Montenegro, en dat geldt dan met 
name voor het binnenland, is een nog vrij 
onderontwikkeld gebied met een eveneens 
vrij primitieve en ook slecht onderhouden 
infrastructuur. Voor natuurliefhebbers 
betekent dit wel dat een groot gebied met 
ongerepte natuur beschikbaar is om te 
worden bezocht en onderzocht. Plaatselij-
ke bewoners kunnen wel eens argwanend 
zijn, soms zelfs lichtelijk vijandig als je op 
of in de nabijheid van hun land of erf aan 
het zoeken bent. Een onbevangen benade-
ring van die bewoners breekt veelal het ijs.
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Klimaat
Het kustgebied van Montenegro kent een 
mediterraan klimaat. De hoger gelegen 
gebieden worden daarentegen gekenmerkt 
door een gematigd zeeklimaat met milde 
zomers met verhoogde kans op uitschieters 
naar zeer hoge maximumtemperaturen (tot 
maximaal circa 41ºC). In april en mei moet 
worden gerekend met gemiddelde maxi-
mumtemperaturen tussen de 17 en 22°C, 
wat ons betreft ideale temperaturen om te 
zoeken.

De reis
De reis startte in Amsterdam met overstap 
in Boedapest. Eindbestemming in Mon-
tenegro was Podgorica waar we een auto 
hadden gereserveerd voor de duur van de 
reis. Tot 5 mei was de eerste bestemming 
hotal Danica in Petrovac dat aan de kust 
is gelegen. Op 5 mei zijn we landinwaarts, 
richting hotel Cile in het plaatse Kolasin 
geredend. Hieronder volgt een beknopt 
beschrijving van de locaties die we hebben 
bezocht en wat we hebben waargenomen. 
Aan het eind is in tabelvorm een samen-
vattend totaaloverzicht gegeven van waar-
genomen dieren. Onze speciale dank gaat 
naar Jeroen Speybroeck die informatie 
heeft verstrekt over specifieke locaties van 
een aantal bijzondere reptielen.

29 april 
Van het vliegveld in Podgorica naar 
Petrovac
Dat het nog relatief vroeg in het jaar was 
kon worden afgeleid uit een stevige regen-
bui met hagel waar we tijdens de rit vanaf 
het vliegveld op werden getrakteerd. Wat 
betreft het speurwerk hadden we deze dag 
geen speciaal doel voor ogen. Onderweg 
zijn we enkele keren gestopt bij locaties 
waarvan we op het oog het vermoeden 
hadden dat daar wel iets te vinden zou 
zijn. Van deze locaties bleek een puin- en 
vuilstortplaats voor waarnemingen de 
beste te zijn. Hier troffen we Scheltopu-
sik (Pseudopus apodus), de Oostelijke 
smaragdhagedis (Lacerta viridis) en de 
Balkantoornslang (Hierophis gemonensis).

Podarcis melisel-
lensis, Karst
hagedis

Pseudopus apo-
dus, Scheltopusik
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ß Balkantoorn
slang (Hierophis 

gemonensis)

å Lacerta viridis, 
Oostelijke sma

ragdhagedis

30 april 
Oostkust van Montenegro
Dat je je, turend vanuit de auto op de weg 
wel eens kan vergissen bleek toen we na 
een stop tot de ontdekking kwamen dat 
een vermeende slang een riem bleek te zijn. 
Iets verder troffen we opnieuw een Schel-
topusik. De rit is vervolgd naar Ada-eiland 
waar we een langere tussenstop maakten 
en Muurhagedis (Podarcis muralis) en 
Karsthagedis (Podarcis melisellensis) 
vonden, evenals twee ondersoorten van de 
Ringslang (Natrix natrix natrix en Natrix 
natrix persa). 

De rit werd vervolgd naar een verlaten 
vakantiedorp, met vervallen vakantiewo-
ningen, mogelijk nog uit de tijd van Tito. 
Hier vonden we de Europese moeras-
schildpad (Emys orbicularis), Zandadder 
(Vipera ammodytes), Muurhagedis, Karst-
hagedis, Griekse hazelwormen (Anguis 
graeca) en de Griekse landschildpad 

(Testudo hermanni boettgeri). Verras-
send was de ontmoeting met de bekende 
reptielenkenner Benny Trapp met reisge-
zelschap. Laatstgenoemde vertelde dat ze 
kort daarvoor een Vierstreepslang (Elaphe 
quatorlineata) hadden gevonden.

Na het gesprek is de tocht vervolgd 
naar een vuilnisbelt met een nabijgelegen 
meertje met daarin de Albanese poelkikker 
(Pelophylax shqipericus) tussen andere, 
niet direct determineerbare kikkers. Verder 
troffen we de reuzenversie van de Gewone 
pad (Bufo bufo spinosus) en twee luid-
ruchtig copulerende Griekse landschild-
padden. Tijdens een tussenstop verder in 
het achterland vonden we Scheltopusik, 
de Oostelijke smaragdhagedis, de Reu-
zensmaragdhagedis (Lacerta trilineata) en 
uiteindelijk een Groene pad (Bufo viridis) 
en een grote Kaspische toornslang (Doli-
chophis caspius) in de duinen vlakbij zee.

Podarcis muralis, 
Muurhagedis

lacerta73-1binn.indd   9 08/03/15   13:02



Montenegro

10 Lacerta  Nummer 1 Jaargang 73

Natrix natrix persa, Ringslang

Vipera ammodytes, Zandadder
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Anguis graeca, Griekse hazelworm

Testudo hermanni boettgeri. Griekse landschildpad
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Pelophylax kurtmuelleri en Pelophylax shqipericus. Meerkikker en Albanese poelkikker
Dolichophis caspius, Kaspische toornslang
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1 mei 
Westkust van Montenegro
Ondanks zware regenbuien gedurende de 
nacht was het overdag redelijk weer. We  
vertrokken richting Kotor op zoek naar 
de Ruïnehagedis (Podarcis siculus), die 
voorkomt op de oude muren van die stad. 
Helaas gooide het weer roet in het eten: 
het water kwam de rest van de dag met 
bakken uit de lucht. Vanwege het slechte 
weer konden we uitsluitend vogels obser-
veren. Reptielen, zelfs amfibieën, zijn niet 
waargenomen.

2 mei 
Zuidkant van Virpazar en het Ska-
darmeer 
Op 2 mei was het redelijk weer. Onderweg 
vonden we een Scheltopusik die langs de 
weg lag te zonnen. Iets verder van het 
Skadarmeer maakten we een tussenstop 
waarbij we de Karsthagedis, Europese 
tjitjak (Hemidactylus turcicus) en Griekse 
hazelworm vonden en, in een nabijgelegen 
beek, een Europese moerasschildpad. Een 
op de weg platgereden Boomkikker (Hyla 
arborea) gaf aan dat ook dit dier hier 
voorkomt. Tijdens een observatie troffen 
we waarschijnlijk ook een Slanke toorn-
slang (Platyceps najadum) waarna we zijn 
doorgereden naar Godinje, waar we Oos-

telijke Hagedisslang (Malpolon insignitus), 
Ringslang en de Reuzensmaragdhagedis 
hebben geobserveerd.

3 mei 
Buljarica wetlands 
Tijdens een regenachtige 3 mei zijn we 
naar een moerasachtig gebied getrokken, 
bekend als de Buljarica wetlands. Toen het 
enige tijd droog was vonden we de Euro-
pese tjitjak en de Kleine watersalamander 
(Lissotriton vulgaris graecus). Tevens 
hoorden we het gekwaak van de Alba-
nese poelkikker en andere groene kikkers 
(Pelophylax ridibundus/kurtmuelleri, niet 
verder te determineren) en vingen we een 
Gewone pad.

4 mei 
Dupila vallei en het zuidelijk deel 
van Virpasar
Op 4 mei hadden we een tweeledig 
reisdoel: de Dupila vallei en het zuidelijk 
gedeelte van Virpasar. Op beide locaties 
tezamen vonden we de Dalmatische kiel-
hagedis (Algyroides nigropunctatus), veel 
Scheltopusiks, een Albanese poelkikker 
evenals een jagende Ringslang, de Griekse 
hazelworm, een Vierstreepslang, een Oos-
telijke hagedisslang en een Springkikker 
(Rana dalmatina).

Hemidactylus 
turcicus, Europese 

tjitjak
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ßáâ Algyroides nigropunctatus, Dalmatische kielhagedis man
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Malpolon insignitus, Oostelijke hagedisslang

Lissotriton vulgaris graecus, Kleine watersalamander
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Natrix tessellata. 
Dobbelsteenslang

5 mei 
Richting Kolasin
Op 5 mei verruilden we het kustgebied 
voor het binnenland, we reden richting 
Kolasin. Na Podgorica te zijn gepas-
seerd kozen we voor een zijweg, richting 
Trmanje, waar we de Zandadder aantrof-
fen evenals de Oostelijke smaragdhagedis, 
Muurhagedis, Dalmatische kielhagedis, 
Dobbelsteenslang (Natrix tessellata), 
Ringslang en Griekse hazelworm. Van de 
geleedpotigen vonden we een dode schor-
pioen (Euscorpius species).

6 mei 
Bukumirsko Jezero
Deze dag gingen we op zoek 
naar een endemisch voorko-
mende hagedissoort, de Prokletije bergha-
gedis (Dinarolacerta montenegrina) in de 
buurt van Bukumirsko Jezero. De locatie 
leek met de auto moeilijk bereikbaar te 
zijn. Twee bleven achter en de andere twee 
zijn te voet verder gegaan om de exacte 
locatie te zoeken. Jeroen Speybroek heeft 
de betreffende hagedis gevonden tegen 
een rotswand langs een onverharde weg. 
Aanvankelijk leek het een probleem die 
weg te vinden tot we er achter kwamen 
dat deze inmiddels geasfalteerd was. De 
twee overblijvers konden na oproep met 
de auto dichterbij komen. Na veel zoek-
werk (de gewone Muurhagedis was daar 
ook aanwezig) zijn enkele berghagedissen 
tegen de rotswand waargenomen. Enkele 
honderden meters verder en wat lager in 
een dal zijn in een meertje Alpenwatersala-
manders (Ichtyosaura alpestris) waargeno-
men, evenals paddeneieren.

Op deze dag vonden de liefhebbers 
onder ons nog enkele bijzondere kevers, 
waaronder een Cicindela sylvicola (een 
zandloopkever), een Carabus intricatus 
(een roofkeversoort), een boktor (Dorca-
dion species?) en een schorpioen (Euscor-
pius species) onder een steen.

7 mei 
Biogradska Ngora
Inmiddels al weer dag 9 van de reis beslo-
ten we naar het nationaal park Biodragska 
Ngora te rijden. Bij het park aangeko-
men bleven twee van ons achter om het 
gebied rondom het daar aanwezig meer te 
verkennen. De andere twee begonnen aan 
een stevige klim naar boven (vanwege om-
gevallen bomen over de weg was het niet 
mogelijk er met de auto te komen). Op het 
hoogste punt (op circa 1.700 meter) lag 

nog relatief veel sneeuw. Het doel op deze 
hoogte was onder andere het vinden van 
twee addersoorten, namelijk Vipera berus 
bosniensis en Vipera ursini macrops (Wei-
deadder). Helaas zijn beide slangen niet 
gevonden. Echter wel de Levendbarende 
hagedis (Zootoca vivipara), een prachtige Carabus intricatus
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Ichtyosaura alpestris, Alpenwatersalamander
Dinarolacerta montenegrina, Prokletije berghagedis
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Lacerta agilis, Zandhagedis
Zamenis longissimus, Esculaapslang
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Dalmatolacerta 
oxycephala, Spits
kophagedis

Zandhagedis (Lacerta agilis), Alpenwa-
tersalamanders, Geelbuikvuurpadden 
(Bombina variegata) en Bruine kikkers 
(Rana temporaria). 

Overige waarnemingen die op die hoog-
te zijn gedaan: een Witrugspecht (Dendro-
copos leucotos) en twee zandloopkevers 
(Cicindela campestris en C. sylvicola).

Tijdens de wandeltocht rond het meer 
zijn veel Muurhagedissen waargenomen 
en relatief veel doodgevroren padden in 
het water. Nabij de ingangspartij van het 
park is een doodgereden Vuursalaman-
der (Salamandra salamandra) op de weg 
aangetroffen.

8 mei 
Trmanje-vallei 
Op de 10e dag van onze reis was het 
aanvankelijke doel de locatie te vinden 
waar de Mosorberghagedis (Dinarolacerta 
mosorensis) voorkomt. De toegangsweg 
naar de betreffende locatie hebben we 
echter niet gevonden en we besloten de 
weg richting Trmanje weer in te slaan. Op 
de locatie waar we eerder Zandadders 
gevonden hadden was de temperatuur 
behoorlijk opgelopen, voor adders niet 
echt gunstig zodat we die aanvankelijk 
ook niet vonden. Uiteindelijk troffen we 
er één onder een plank. Aangezien de 
weersvooruitzichten voor rest van de dag 
niet gunstig waren besloten we snel door 
te rijden op zoek naar hagedissen. Bij 
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een rotswand aangekomen ontdekten we 
enkele exemplaren van de Spitskophagedis 
(Dalmatolacerta oxycephala), aan de an-
dere kant van de weg enkele Dalmatische 
kielhagedissen. Iets verder vonden we nog 
een vrij forse schorpioen (Euscorpius spe-
cies) evenals een grote boktor (Morimus 
funereus) en een Springkikker.

Op de terugweg deden we opnieuw 
de locatie aan waar we eerder Zandad-
ders hadden gevonden. De temperatuur 
was inmiddels iets gedaald en af en toe 
regende het. Aanvankelijk vonden we geen 
Zandadders maar wel een juveniel exem-
plaar Dobbelsteenslang en een subadulte 
Esculaapslang (Zamenis longissimus). Uit-
eindelijk vonden we nog ettelijke Zandad-
ders die aan het zonnen waren. Overigens 
scheen slechts een waterig zonnetje en 
af en toe viel wat regen. Klimatologisch 
gezien echter gunstige omstandigheden om 
adders te treffen. Als laatste waarneming 
van de dag vonden we nog een broodma-
gere Ringslang onder een steen.

9 mei 
Terugreis naar Podgorica
Op de terugreis naar het vliegveld in 
Podgorica viel het wat het weer betreft 
tegen: de temperatuur schommelde rond 
de 2o C, er viel natte sneeuw en het waaide 
af en toe stevig. Onderweg zijn we diverse 
keren gestopt om nog wat te zoeken, 
maar reptielen en amfibieën zijn niet meer 
waargenomen.

Conclusie
De zoektochten in Montenegro zijn suc-
cesvol gebleken. Van de 48 voorkomende 
reptielen en amfibieën hebben we er 34 
gevonden.

De slechte infrastructuur vormde soms 
een belemmering om snel op een bepaalde 
locatie te komen maar had ook weer zijn 
charme omdat je soms echt het idee had in 
een ongerepte en adembenemende natuur 
te zijn. Bombina va-

riegata, Geelbuik
vuurpad

lacerta73-1binn.indd   21 08/03/15   13:03



Montenegro

22 Lacerta  Nummer 1 Jaargang 73

Groep Soort AANTAL
Amfibieën Vuursalamander (Salamandra salamandra) 1 (DOR)1

Alpensalamander (Salamandra atra) 0
Macedonische kamsalamander (Triturus macedonicus) 0
Alpenwatersalamander (Ichtyosaura alpestris) 8
Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris graecus) 1
Geelbuikvuurpad (Bombina variegata) 4
Gewone pad (Bufo bufo spinosus) 19
Groene pad (Bufo viridis) 1
Boomkikker (Hyla arborea) 1 (DOR)
Meerkikker (Pelophylax ridibundus/kurtmuelleri) 200+
Albanese poelkikker (Pelophylax shqipericus) 27
Bruine kikker (Rana temporaria) 3
Springkikker (Rana dalmatina) 11
Griekse beekkikker (Rana graeca) 0

Hagedissen Europese Tjitjak (Hemidactylus turcicus) 2
Dalmatische kielhagedis (Algyroides nigropunctatus) 26
Zandhagedis (Lacerta agilis) 2
Oostelijke smaragdhagedis (Lacerta viridis) 25
Reuzensmaragdhagedis (Lacerta trilineata) 15
Taurische muurhagedis (Podarcis tauricus) 0
Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) 3
Spitskophagedis (Dalmatolacerta oxycephala) 7
Mosorberghagedis (Dinarolacerta mosorensis) 0
Prokletije berghagedis (Dinarolacerta montenegrina) 6
Muurhagedis (Podarcis muralis) 200+
Karsthagedis (Podarcis melisellensis) 100+
Ruïnehagedis (Podarcis siculus) 0
Griekse hazelworm (Anguis graeca) 21
Scheltopusik (Pseudopus apodus) 33
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Slangen Slanke wormslang (Typhlops vermicularis) 0 
Balkantoornslang (Hierophis gemonensis) 2 
Kaspische toornslang (Dolichophis caspius) 1
Slanke toornslang (Platyceps najadum) 1 ( ?)
Esculaapslang (Zamenis longissimus) 1
Luipaardslang (Zamenis situla) 0
Vierstreepslang (Elaphe quatorlineata) 1
Katslang (Telescopus fallax) 0
Gladde slang (Coronella austriaca) 0
Ringslang (Natrix natrix natrix/persa) 12
Dobbelsteenslang (Natrix tessellata) 6
Oostelijke hagedisslang (Malpolon insignitus) 4
Zandadder (Vipera ammodytes) 10
Adder (Vipera berus bosniensis) 0
Weideadder (Vipera ursinii macrops) 0

 1 DOR: dead on the road

Zamenis 
longissimus, 

Esculaapslang

Schildpadden Europese moerasschildpad (Emys orbicularis) 8
Balkanbeekschildpad (Mauremys rivulata) 0
Roodwangschildpad (Trachemys scripta elegans) 0
Griekse landschildpad (Testudo hermanni boettgeri) 23

Tijdens de reis waargenomen 
reptielen en amfibieën
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Summary

Herpetological and other observations in Montenegro

From April 29 until May 10 2011 four herpetologists undertook a trip to Montenegro.

Except for the coastal region this country (and its infrastructure) is still rather underdeveloped. For the 

‘normal tourist’ this seems a disadvantage but for the nature- lover it offers lots of opportunities discovering 

a still untouched nature with a lot of special reptiles, amphibians, other animals and flora. The first half of the 

trip was made in the coastal region, the second half more inland. In the list presented you can see what animals 

were observed and in what quantities.
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Summary

Herpetological and other 
observations in 

Montenegro
From April 29 until May 10 2011 

four herpetologists undertook a trip 
to Montenegro. Except for the 
coastal region this country (and 
its infrastructure) is still rather 

underdeveloped. For the ‘normal tourist’ 
this seems a disadvantage, but for the nature-lover 

 it offers lots of opportunities discovering a still 
untouched nature with a lot of special reptiles, 

amphibians, other animals and flora. The first half of 
the trip was made in the coastal region, the second half more 
inland. In the list presented you can see what animals were ob-

served and in what quantities.
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Summary
Herpetological and other observations in 

Montenegro
From April 29 until May 10 2011 four herpetologists 

undertook a trip to Montenegro.
Except for the coastal region this country (and its infrastruc-

ture) is still rather underdeveloped. For the ‘normal tourist’ this seems a 
disadvantage but for the nature- lover it offers lots of opportunities discov-

ering a still untouched nature with a lot of special reptiles, amphibians, other 

animals and flora. The first half of the trip was made in the coastal region, the second 

half more inland. In the list presented you can see what animals were observed and in what 

quantities.
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Voedselvariatie van de 
Parelhagedis (Timon lepidus) 

in het wild 
bepaald aan de hand van uitwerpselen 

gezocht op de Plaine de la Crau 
(Zuid-Frankrijk, Provence)

Mai H.M. Arets
Dautzenbergstraat2 

6471 BA Eygelshoven 
m.h.marets@online.nl

Dit onderzoek is mede tot stand 
gekomen door een bijdrage van het 
“Stimuleringsfonds ter bevordering 
van onderzoeken en studies op het 
terrein van herpetologie en terrari-
umkunde door leden van Lacerta”

Ik verzorg en bestudeer al meer 
dan 20 jaar diverse soorten en 
ondersoorten parelhagedissen 

van het geslacht Timon. Omdat 
deze dieren toch een soort obses-

sie geworden zijn, heb ik heel wat 
artikeltjes over hen gelezen, zowel 

Nederlandse, Duitse als 
Engelstalige. Twee artikeltjes van 

Castilla et al. (1991) en Busack 
& Visnaw (1989) over de voedsel-

samenstelling, interesseerden me in 
het bijzonder.  
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Hierin werd vermeld dat deze wetenschap-
pers vonden dat kevers meer dan 50% van 
de voedseldieren van Europese Parelhagedis-
sen vormden. Dat vond ik wel interessant, 
want de enige populatie Parelhagedissen 
(Timon lepidus lepidus) die ik ken leeft 
op de Plaine de la Crau (verder de Crau 
genoemd), een steensteppe ten oosten van 
de Camargue. Wat mij opviel was dat ik 
hier nauwelijks kevers zag, maar wel veel 
sprinkhanen van diverse soorten. Mijn vraag 
was dan ook: leeft deze populatie vooral 
van sprinkhanen of toch van kevers. Ik heb 
bovendien ook eens gelezen dat sprinkhanen 
te snel zijn voor de meeste hagedissen. Ze 
zouden dan meer energie verbruiken dan het 
op zou leveren. Ik verwachtte ook niet dat 
deze grote dieren snel genoeg zouden zijn 
om sprinkhanen in het wild te vangen. Ke-
vers zijn immers veel langzamer en makkelij-
ker te vangen. Het tegendeel is echter waar, 
zoals uit het volgende artikel zal blijken. Ik 
vond nog meer verrassende zaken tijdens 
mijn driejarig onderzoek.

Materiaal en methoden
Tijdens onze vakanties worden diverse 
rariteiten verzameld zoals schedels, vervel-
lingshuidjes, dode insecten, braakballen 
enzovoorts. Door een cursus diersporen 
van Annemarie van Diepenbeek is onze 
interesse hierin nog groter geworden. 
Sinds kort worden dus ook uitwerpselen 
verzameld. 

Ondanks het feit dat we steeds naar deze 

sporen, en dan vooral uitwerpselen van 
reptielen, zochten, leverde dit slechts weinig 
op. Tijdens onze vakantie in augustus-
september 2012 veranderde dat drastisch. 
We vonden in totaal 166 uitwerpselen van 
Parelhagedissen op de Plaine de la Crau. 
Dit gebied is grofweg gelegen ten zuiden 
van de autosnelweg E 80 tussen Arles en 
Salon-de-Provence en verder ten oosten van 
de Camargue. La Crau is vooral bekend 
bij vogelaars, het is één van de weinige 
overgebleven Europese steensteppes. Wij 
brengen er de laatste 20 jaar jaarlijks meer-
dere bezoeken aan. In eerste instantie lijkt 
er weinig leven te zijn, maar als men goed 
kijkt wemelt het van het leven: sprinkha-
nen, vlinders, libellen en ook reptielen. 

In tegenstelling tot de in de inleiding ge-
noemde onderzoeken van Castilla et al. 
en Busack & Visnaw, die uitsluitend maag-
onderzoek deden aan dode hagedissen, heb 
ik dit onderzoek kunnen doen zonder de 
dieren te doden. Het gaat immers om een 
onderzoek dat in dienst moet staan van de 
hagedissen en niet van de wetenschap.

Zoals gezegd vonden we in 2012 veel 
meer uitwerpselen dan normaal. Alles wat 
we konden vinden werd mee genomen 
om thuis verder uit te kunnen zoeken. Ik 
wist toen nog niet hoe. Dat jaar werden de 
uitwerpselen uitsluitend verzameld langs 
een asfaltpad.

Ook in 2013 werden in dezelfde periode 
65 poepjes verzameld langs hetzelfde pad. 
Bovendien werden er bij een oude schapen-
stal nog eens 59 uitwerpselen gevonden en 
meegenomen. Deze twee locaties werden 
later met elkaar vergeleken omdat er qua 
begroeiing verschillen waren. 

In 2014 bezochten we hetzelfde gebied 
en pad weer, maar nu half mei. Dit hadden 
we bewust gedaan om te onderzoeken of er 
verschillen waren qua prooidieren. Helaas 
werden er toen slechts drie poepjes “buit” 
gemaakt langs het pad. Ik heb tijdens mijn 
onderzoek onderscheid gemaakt tussen 
complete en niet complete uitwerpselen. 

Hoe ben ik nu te werk gegaan? Zoals ve-
len zullen weten, verteren chitineresten niet 
of moeilijk in het maag- darmkanaal van 

ß 1 Mannetje 
Parelhagedis 
(Timon lepidus) 
met kakkerlak

2 Uitwerpselen 
van Parelhagedis 
(Timon lepidus)
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hagedissen. Via deze resten zou ik dus kun-
nen vaststellen wat de prooidieren geweest 
konden zijn. 

Wat blijft er nu over na het vermorze-
len en verteren van insecten en eventuele 
andere dieren en planten na het eten door 
een Parelhagedis? Dit moest ik proefonder-
vindelijk vaststellen. Bij het eerste poepje 
zag ik al meteen een kniegewricht van een 
sprinkhaan. Verder vond ik kleine stevige 
delen met een zwart gekartelde rand. Dit 
bleken mandibels van sprinkhanen te zijn.

In eerste instantie wilde ik de uitwerpse-
len in water leggen om ze los te weken om 
zoveel mogelijk beschadiging tegen te gaan. 
Ik zou dan de delen uit het water kunnen 
vissen met een pincet. Ze zouden dan weer 
gedroogd moeten worden. Alle delen uit 
één uitwerpsel zouden dan apart bewaard 
en later geïdentificeerd moeten worden. Er 
bleven ook teveel restjes aan de chitinedelen 
zitten om ze duidelijk te onderscheiden. Dit 
bleek dus geen goede methode te zijn. 

Ik heb toen geprobeerd de droge uitwerp-
selen voorzichtig te verkruimelen. De droge 
chitineresten moesten wel zoveel moge-
lijk intact blijven om determinatie beter 
mogelijk te maken. Deze methode lukte 
wel. Jammer is wel dat chitinedelen van 
kleine prooidieren niet of slechts moeilijk te 
vinden zijn. Dus kleine prooidieren werden 
niet of nauwelijks gevonden. Hier werd ook 
tijdens het onderzoek geen rekening mee 
gehouden, omdat Parelhagedissen over het 
algemeen grotere prooidieren eten. 

Wat wordt er nu gevonden? Hoofden, 
poten, rugschilden van kevers, vleugels van 
diverse insecten zoals van sprinkhanen en 
vliesvleugeligen, mandibels (monddelen van 
geleedpotigen) van sprinkhanen, legboren 
van Sabelsprinkhanen, borststukken van 
kevers, delen van achterlijfsegmenten van 
vliesvleugeligen, kaken, segmentdelen en 
pootjes van Gordelduizendpoten, vangpo-
ten van bidsprinkhanen enz. Deze delen 
zijn relatief makkelijk te determineren op 
familie, geslacht en soms op soort.

Met behulp van een loep met vergroting 
van 2,5× en een pincet heb ik de meeste 
determineerbare delen uit de uitwerpselen 

kunnen halen. 
Per uitwerpsel heb ik een lijst gemaakt en 

hierop ingevuld van welke taxonomische 
orde de chitinedelen waren. Dat heb ik ge-
daan zodat ik later kon zien hoeveel prooi-
dieren of plantendelen er in één uitwerpsel 
zaten. Soms waren dat meerdere kevertjes 
of wespen van één soort. 

De ordes waren: Rechtvleugeligen of Or-
thoptera (o.a. sprinkhanen), Kevers of Cole-
optera en Vliesvleugeligen of Hymenoptera 
(wespen, bijen en hommels). Tot deze ordes 
behoorden de meeste delen. Ik verwachtte 
ook libellen en wantsen, deze heb ik echter 
slechts zelden of niet gevonden. 

Daarnaast heb ik ook nog gekeken of er 
plantaardige en andere bijzondere delen 
in de uitwerpselen zaten, zoals steentjes en 
bijzondere geleedpotigen et cetera. 

Hoe telde ik dan nu de prooidieren? 
Twee mandibels betekent één prooi, maar 
één mandibel duidt ook op één prooi 
enzovoorts. Drie knieën van sprinkhanen 
duidt op twee dieren. Koppen, legboren en 
borststukken zijn makkelijker en foutlozer 
te tellen. Maar je kunt natuurlijk ook niet 
zowel knieën als mandibels kiezen. Dan zou 
je namelijk dubbel kunnen tellen.

Resultaten
Aan welke chitinedelen kun je nu een 
geleedpotige koppelen? Ik bespreek de 
diverse ordes, waarvan ik delen aangetrof-
fen heb.

3 Uitwerpselen 
van Parelhagedis 

met Kakkerlak
delen
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 àà 7 boven links: 
Delen van een sabelsprinkhaan

Rechtvleugeligen (Orde Orthoptera)
Van deze orde worden diverse delen 
gevonden die determineerbaar zijn, soms 
zelfs tot op soort. Kniegewrichten, koppen, 
vleugels, delen van het borststuk, legboren 
en vooral mandibels worden teruggevon-
den. Zie foto. 

Zo determineerde ik delen van o.a.: 
Oedaleus decorus, Rozevleugelsprinkhaan 
(Calliptamus italicus), Euchorthippus 
pulvinatus en een enkele Zuidelijke wrat-
tenbijters (Decticus albifrons). Oedaleus 
decorus is de meest voorkomende sprink-
haan in dit gebied. 

Van de sabelsprinkhanen vond ik uit-
sluitend legboren (vrouwelijke dieren) en 
mandibels.

á4 Kniegewrichten van sprinkhanen 
â5 Koppen van sprinkhanen 

à6 Tekening van mandibels van sprinkhanen 

Bidsprinkhanen (Orde Mantodea)
Van de bidsprinkhanen trof ik uitsluitend 
delen van de Gewone bidsprinkhaan 
(Mantis religiosa) aan. Hiervan zijn vooral 
de voorste poten, de vangpoten, goed 
herkenbaar. De andere delen zijn vaak te 
dun en te zacht. 

De vrouwtjes van deze soort zag ik re-
gelmatig bij het keren van stenen. Hieron-
der zetten ze hun eipakketjes, oötheken, af.

ß10 Gewone bidsprinkhaan, vrouw
à11 Voorpoot van Mantis religiosa
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 àà 7 boven links: 
Delen van een sabelsprinkhaan

7 Delen van een sabelsprinkhaan á8 Decticus albifrons â9 Oedaleus decorus, vrouw
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Vliesvleugeligen (Orde Hymenoptera)
Hiervan zijn vooral de koppen te vinden en soms te determineren. Ook ontdekte ik de 
vleugels en delen van het achterlijf. Een makkelijke soort is de Blauwzwarte houtbij 
(Xylocopa violacea). 

De blauwgekleurde vleugels, kop en lijf zijn makkelijk te herkennen. Ook de groot-
te maakt het makkelijk. Hoewel ik deze soort slechts zelden zag, werd deze toch af en 
toe gegeten. Bovendien werden er wespen en veldwespen verorberd. Ondanks dat deze 
dieren venijnig kunnen steken, vond ik toch regelmatig delen van deze vliesvleugeli-
gen. In één uitwerpsel zelfs van meerdere dieren. 

12 Koppen van vliesvleugeligen 
13 Blauwzwarte houtbij
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á14 Diverse dek
schilden, koppen 
en borststukken 
van kevers

ä15 Pseudocleo-
nus grammicus

â16 Coniocleo-
nus nigrosutu-
ratus

Kevers (Orde Coleoptera)
Delen van kevers zoals  pootjes, koppen, 
borststuk, vliegvleugels en vooral dekschil-
den, zijn makkelijk te onderscheiden van 
delen van andere insecten. Bovendien zijn 
ze hierdoor redelijk goed te determineren 
op soort of familie.

Zevenstippelig lieveheersbeestjes be-
hoorden tot de regelmatige prooidieren 
ondanks dat ze klein zijn en een olieach-
tige stof ter verdediging afgeven. Snuit-
kevers maakten het merendeel van alle 
kevers uit qua aantal. 

Ik kon enkele kevers determineren. Bij 
de kleinere soorten lukte dat niet. 

Buprestis rustica (een prachtkever), 
Pseudocleonus grammicus, Coniocleo-
nus nigrosuturatus, een Akis soort, Klein 
vliegend hert (Dorcus parallelipipedus) en 
Zevenstippelig lieveheersbeestje (Coc-
cinella septempunctata) zijn de soorten 
die ik met zekerheid wist te determineren. 
Coniocleonus nigrosuturatus en Zevenstip-
pelig lieveheersbeestje zijn soorten die ik 
regelmatig zag op de Crau maar nooit in 
grote hoeveelheden.
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Duizendpoten (Klasse Chilopoda)
Van deze klasse kon ik slechts één soort, 
en wel de Gordelduizendpoot (Scolopen-
dra cingulata), ontdekken. Deze voor de 
mens niet ongevaarlijke dieren vond ik 
regelmatig in de uitwerpselen. In eerste 
instantie kon ik bepaalde chitinedelen niet 
determineren. Het betrof dunne bruine 

vezelige plakjes in grote hoeveelheid. 
Een poepje bestond grotendeels uit deze 
resten. Ik had geen flauw idee wat het 
zou kunnen zijn. Ik ontdekte namelijk 
geen pootjes, kaakdelen of iets dergelijks. 
Later kwam ik er gelukkig achter. Ik vond 
namelijk een kaakdeel van een Gordeldui-
zendpoot. In hetzelfde uitwerpsel zat ook 
één enkel pootje van dit dier. Waarom? 
Had de hagedis het weerbare sterke dier 
niet goed te pakken of werd de hagedis 
gebeten door het veelpotige dier? 

Deze duizendpoten zijn schemer- en 
nachtactieve dieren, die zich overdag 
schuilhouden. Het zijn echte roofdieren, 
die allerlei insecten enzovoorts eten. Men 
vindt ze regelmatig bij het keren van 
stenen. Zoals ik al zei, zijn Gordeldui-
zendpoten behoorlijk weerbare dieren. Ze 
zijn sterk en kunnen heftig bijten. De beet 
zou bovendien pijnlijk zijn. Dit heb ik ge-
lukkig nog niet ervaren, maar ik weet wel 
dat ze flink kunnen bijten als je ze met 
leren handschoenen vastpakt. Bovendien 
zijn hun korte pootjes behoorlijk sterk 
en wrikken zich wel eens los als men de 
dieren niet al te stevig vasthoudt. Maar 
Parelhagedissen laten zich niet zo gauw 
uit het veld slaan zoals men bij het lezen 
van dit stukje merkt.

17 Delen van Gor
delduizendpoot 

18 Gordeldui
zendpoot
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Cicaden
(Onderorde Auchenorrhyncha)
Van Cicada orni heb ik een enkele keer 
resten gevonden.

Wantsen (Onderorde Heteroptera)
Wantsen zag ik slechts heel weinig op de 
Crau. Ik vond ook slechts één keer resten 
hiervan in de uitwerpselen.

Libellen (Orde Odonata)
Hoewel ik regelmatig libellen zag, die in 
de braamstruiken scholen voor felle wind, 
trof ik hier nooit resten van aan.

Schorpioenen (Orde Scorpiones)
Hoewel hier één soort voorkomt, Buthus 
occitanus, heb ik helaas nooit resten hier-
van gevonden. Deze dieren komen slechts 
sporadisch voor op de Crau. 

Huisslakken (Klasse Gastropoda)
Af en toe zaten er ook slakkenhuizen of 
delen hiervan in de uitwerpselen. Deze 
weekdieren worden soms graag gegeten, 
ook door terrariumdieren. Misschien 
worden ze ook gegeten vanwege hun kalk. 
In het terrarium zie ik regelmatig dat de 
hagedissen stukjes mergel eten of van 
grotere brokjes stukjes afbijten. 

Steentjes
Steentjes vormden slechts een klein aan-
deel in de uitwerpselen. Of deze nu bewust 
worden opgenomen of dat dit per ongeluk 
gebeurt als een prooidier zich ergens aan 
probeert vast te klampen. Als een prooi-
dier zich nu vasthoudt aan een steentje, 
laat het die soms niet meer los. Dan kan 
het gebeuren dat prooi en steentje in de 
maag verdwijnen. En Parelhagedissen 
zijn niet zo netjes met eten, ze slikken het 
prooidier met steentje en al gewoon in. Zie 
ook foto 19.

Plantaardige delen
Wat voor de steentjes geldt, geldt ook voor 
sommige plantendelen. Zo vond ik gras-
sprietjes, takjes, stukjes hout en doornen 
van bramen. Het lijkt me dat deze per 
ongeluk werden opgenomen.

Een ander verhaal is de vondst van 
bramenzaadjes. Heel wat uitwerpselen 
bevatten bramenzaadjes. Het aantal vari-
eerde van 6 tot circa 100. Dat zijn zulke 
grote hoeveelheden dat hier absoluut geen 
sprake kan zijn van toeval. De vruchtjes 
worden blijkbaar bewust gegeten. 

19 Steentjes en 
delen van huisjes

slakken
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Samenvattend
Zoals reeds eerder verteld heb ik in 
augustus/september 2012, in augustus/
september 2013 en eind mei 2014 de Crau 
bezocht om uitwerpselen van de Parelha-
gedis te verzamelen. In 2012 werden 166 
uitwerpselen van Parelhagedissen verza-
meld. Ik heb toen alleen langs de asfaltweg 
gezocht. Hierin zaten delen van minstens 
764 prooidieren. In werkelijkheid bevat-
ten ze waarschijnlijk meer prooidieren, 
sommigen waren misschien te klein om te 
herkennen. Van anderen vond ik misschien 
slechts één deel van een paar. Daarmee wil 
ik zeggen dat als ik één mandibel vind dit 
duidt op één prooidier. Maar als ik er nu 
twee zou vinden van twee verschillende 
prooidieren, dan tel ik slechts één prooi-
dier. De fout die hiermee gemaakt wordt 
zal niet groot zijn. De plantendelen heb ik 
natuurlijk niet meegeteld. Als je alleen al 
de bramenzaadjes mee zou nemen (ik vond 

er in 2012 meer dan 1200), zou dit de be-
rekende percentages verkeerd beïnvloeden. 
Zie tabel 1.

In 2013 vond ik 59 uitwerpselen bij de 
oude schaapsstal en 65 langs de asfaltweg. 
Waarom op twee verschillende loca-
ties? Langs de asfaltweg groeien enkele 
braamstruiken en rondom de schaapsstal 
weinig of geen. Het leek me interessant om 
te onderzoeken of er wezenlijke verschil-
len waren tussen de prooidieren enerzijds 
en de aanwezigheid van bramenzaadjes 
anderzijds. Langs de asfaltweg werden nú 
procentueel meer kevers dan sprinkhanen 
gegeten. De kevertjes zijn natuurlijk wel 
veel kleiner dan de kleinste sprinkhanen. 
Rond de schaapsstal werden poepjes 
gevonden met bramenzaadjes, doch aan-
zienlijk minder dan in poepjes langs de as-
faltweg. Uitsluitend achter de stal groeien 
enkele bramen. Nu is de vraag: werden de 
bramen hier gegeten of kwamen de hage-

A B C D E F G

% % % % % % %

Gastropoda Slakken 7,1 1,1    7,9 0 1,8 3,2 3,1 0

Arachnida Spinachtigen 2,6 0,5    2,7 0,7 0 0 0 0

Isopoda Pissebedden 2,2 0,5    17,3 0,1 0 0 0 0

Chilopoda Duizendpoten 0 0,4    1,9 0,5 4,1 0,5 2,5 0

Coleoptera Kevers 53,8 38,2    70,3 73,8 19,5 27,4 45,2 66,7

Hemiptera Wantsen 3,8 0,6    5,6 0 0 0 0 0

Hymenoptera Vliesvleugeligen 8,2 4,2    24,9 8,6 6,4 12,3 15,3 0

Lepidoptera Vlinders 3,3 5,0    7,9 7,7 0 0 0 0

Orthoptera Sprinkhanen 13,2 1,4    11,9 4,7 65,7 55,3 32,4 0

Overige 3,9 2,5 1,3 1,5 33,3*

Plantenresten inciden
teel

incidenteel ja ja ja ja

Steentjes nvt nvt ja ja ja ja

A=Languedoc/W.Provence mrt./juni (maagonderzoek)
B=6 locaties in Spanje en Portugal mrt./juni (maagonderzoek)
C=Prov. Cáceres, Toledo en Ciudad Real (maagonderzoek)
D=La Crau in ZuidFrankrijk aug./sept. 2012 langs asfaltweg (uitwerpselonderzoek)
E=La Crau in ZuidFrankrijk aug./sept. 2013 bij schapenstal (uitwerpselonderzoek)
F=La Crau in ZuidFrankrijk aug./sept. 2013 langs asfaltweg (uitwerpselonderzoek)
G=La Crau in ZuidFrankrijk half mei 2014 langs asfaltweg (uitwerpselonderzoek)
* oorwormen
Tabel 1: Percentages prooidieren en andere resten
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dissen van de asfaltweg hiernaartoe?
In de 59 uitwerpselen rond de schaaps-

stal vond ik resten van 219 prooidieren. 
Langs de asfaltweg vond ik 65 uitwerpse-
len met 321 resten van prooidieren.

In 2014 zijn we in mei op vakantie ge-
weest, mede om uit te zoeken of er verschil 
in prooidieren te zien was. Helaas werden 
slechts drie uitwerpselen van Parelhagedis-
sen aangetroffen. Hierin zaten toch nog 
resten van 18 prooidieren. Volgens tabel 1 
blijkt dat er vooral sprinkhanen, kevers en 
vliesvleugeligen werden gegeten. 

Discussie
Hoe kan dat nu dat we in 2014 slechts 
drie uitwerpselen konden vinden? Er wa-
ren toch redelijk wat potentiële prooidie-
ren te zien in de vorm van sprinkhanen, 
duizendpoten en wespen. Kevers zagen we 
slechts sporadisch. In het voorjaar leven 
er diverse schaapskuddes op de Crau 
totdat de dieren verhuizen naar de Alpen 
vanwege voedselgebrek. Eten de schapen 
nu de hagedisuitwerpselen op of vertrap-
pen ze deze? Of liggen de uitwerpselen 
meer verspreid dan in augustus/september. 
In het voorjaar zijn de hagedissen, en dan 
vooral de mannetjes, immers op zoek naar 
een partner. Na de paartijd zijn de dieren 
meer honkvast. 

Of eten ze gewoon minder? Dit laatste 
lijkt mij niet aannemelijk want in en na 
de paartijd eten vooral de vrouwtjes, die 
over het algemeen honkvaster zijn dan de 
mannen, veel.

Hoe vangt nu een Parelhagedis een 
Gordelduizendpoot? Het antwoord moet 
ik schuldig blijven. De opening onder de 
stenen is vaak zo klein dat wel de duizend-
poot hieronder past maar niet de kop van 
een parelhagedis. Zijn de Parelhagedissen 
soms ook in de schemering actief? Ja, soms 
zie ik in mijn buitenterrarium dat sommige 
dieren in de schemering nog actief zijn. 
Een vriend van mij, die ook Parelhagedis-
sen houdt, ziet dat vooral de vrouwtjes 
in de paartijd ook in het donker op zoek 
naar voedsel zijn. Zouden ze dán deze 
weerbare dieren vangen? 

Ondanks hun alertheid en snelheid staan 
toch diverse soorten sprinkhanen op het 
menu van de Parelhagedis. Worden deze 
dieren misschien ook in de schemering 
verrast of worden ze gewoon overdag 
gevangen? Meestal wordt verteld dat het 
vangen van zulke snelle dieren als sprink-
hanen te veel energie zou kosten. Ik zag 
actieve Parelhagedissen slechts sporadisch 
overdag. Meestal vond ik ze onder stenen. 
Dit kan misschien komen omdat ze een 
grote vluchtafstand hebben (circa 30 me-
ter). Zij zien mij eerder dan ik hen, vooral 
in zo’n open gebied als de Crau.

Ik zou wel eens willen weten of Sma-
ragdhagedissen in het wild ook zoveel 
sprinkhanen eten. Ik denk dat dit moeilij-
ker is vast te stellen aan de hand van uit-
werpselen omdat deze moeilijker te vinden 
zijn in grote hoeveelheden. Parelhagedissen 
hebben de gewoonte om een soort toilet te 
gebruiken zowel in het wild als in gevan-
genschap. 

Eten de hagedissen de bramen om een 
beetje vocht binnen te krijgen? Het regent 
hier in de zomer nauwelijks en water, in 
de vorm van beekjes enzovoorts stroomt 
hier uitsluitend langs de rand van de Crau. 
Voor de meeste hagedissen is dit te ver om 
te bereiken. Ze kunnen water hoogstens in 
de vorm van dauw opnemen. Het kan ook 
zijn dat ze de zoete vruchten eten vanwege 
hun zoetigheid. Parelhagedissen zijn echte 
steppedieren, ze komen uit met slechts 
weinig water. 

Smaragdhagedissen zijn naar mijn me-
ning kieskeuriger dan Parelhagedissen. Ze 
zijn immers kleiner en kunnen misschien 
niet alle prooidieren eten die potentieel 
gevaarlijk zijn zoals wespen, bijen en 
Gordelduizendpoten. Parelhagedissen 
eten ook prooien die ik Smaragdhagedis-
sen nooit heb zien eten, zoals kevers van 
Zophobas morio. Dit is een lekkernij voor 
Parelhagedissen. Smaragdhagedissen zijn 
ook voorzichtig met de grotere soorten 
sabelsprinkhanen. Parelhagedissen grijpen 
alles wat in hun bek past, resoluut beet. 

Daar staat tegenover dat Parelhagedis-
sen ook kleine prooidieren eten. Ze zijn 
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veelzijdiger dan de meeste andere hagedis-
sen. 

Vaak roepen onderzoeken meer vragen 
op dan er antwoorden gegeven worden. 
Dit blijkt ook hier.

Conclusie
Het percentage sprinkhanen kwam bij 
de eerste drie onderzoeken (2× Spanje en 
Languedoc) niet boven de 13,2 %, terwijl 
het gemiddelde van 2012 en 2013 op de 
Crau 51,1 % was. Het gemiddelde percen-
tage kevers is bij de eerste drie gebieden 
60,6 % en op de Crau slechts 30,7 %.

Grofweg kan gesteld worden dat er op 
de Crau meer sprinkhanen dan kevers als 
prooi dienen voor de Parelhagedis. Zeker 
als we het lage aantal van 2014 niet als re-
presentatief zien. Dit in tegenstelling tot de 
eerste drie onderzoeken. In 2013 waren er 
procentueel wel meer kevers dan sprinkha-
nen ten prooi gevallen, maar ik moet ver-

melden dat de kevers erg klein waren. Het 
betrof meestal vrij kleine snuitkevertjes. 

Een verklaring hiervoor kan zijn dat het 
aan de omgeving ligt. De Crau is namelijk 
een steensteppe waar slechts weinig kevers 
leven of kunnen leven. Het zouden vooral 
mestkevers kunnen zijn, die leven van de 
uitwerpselen van schapen. Sprinkhanen 
zijn hier in het voordeel. 

Een andere verklaring kan zijn dat de 
kevers last hebben van de medicamenten 
die voor de schapen gebruikt worden 
tegen allerlei kwaaltjes en ongedierte. Ik 
heb begrepen dat deze middeltjes de ke-
verpopulatie en dan vooral de mestkevers, 
gereduceerd hebben. De bestrijdingsmidde-
len zouden dus via de schapenkeutels in de 
kevers terecht komen. 

Helaas kon ik in het voorjaar 2014 niet 
genoeg uitwerpselen verzamelen voor een 
representatief monster. Als ik nog eens de 
kans krijg ga ik hiermee door.
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Summary

Dietary variation of the Ocellated lizard (Timon lepidus) in the wild
This report shows some differences in dietary variation between two papers from Castilla et al. (1991) and 

Busack & Visnaw (1989) concerning some Spanish populations and one French (Languedoc) population of 

Ocellated lizards, and this study on a French population from the Plaine de la Crau (Southern France). 

Approximately 290 droppings of these giant lizards were checked. They were taken apart very carefully 

without damaging the chitin parts, so that it was possible to determine which prey was consumed. The 

chitin parts were separated them into four main groups: Coleoptera, Hymenoptera, Orthoptera and 

miscellaneous (like Chilopoda, plant material and so on). 

Based on this research it seems obvious that proportionally less Coleoptera and more Orthoptera were 

consumed, in contrast to the results of the two other studies. Hymenoptera were consumed propor

tionally in the same amounts. What also was found were parts from Scolopendra cingulata. That is a big 

centipede whose bite is very painful. It is not clear how these big lizards could catch them, as they are 

nocturnal and normally hide during the day in small gaps underneath stones, which are inaccessible to 

the lizards. Lots of seeds of blackberries were found too. There was some speculation whether the black

berries were consumed for their moist or as food.

It was concluded that this population in the Crau is more specialized in eating grasshoppers than in bee

tles, probably because there are less beetles on this steppe. The exact reason for this is not clear.

This research will be continued by the author in the following years.
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Opmerkelijk paringsgedrag van de 
Reuzensmaragdhagedis 

(Lacerta trilineata)

Ron Peek
ron.peek@hotmail.com 

Foto’s uit een video van de auteur

Het paringsgedrag van hagedissen behorende tot de groep van echte 
hagedissen  (Lacertidae) is over het algemeen weinig complex. In de 
voortplantingstijd, die meestal in het voorjaar valt, zoeken de mannetjes 
en vrouwtjes elkaar op en vormen soms voor enkele weken een paartje. 
Uiteindelijk zal het mannetje proberen te paren en begint zijn baltsritueel 
met het zacht bijten in de staart, achterpoten en flanken van het vrouw-
tje.

Indien het vrouwtje (nog) niet ontvanke-
lijk is probeert ze verdere toenaderingen te 
vermijden door weg te lopen of door het 
opdringerige mannetje te bijten. Als het 
vrouwtje wel ontvankelijk is blijft ze rustig 
liggen. Het mannetje zal zich dan uiteinde-
lijk vrij hardhandig net boven de achter-
poten in haar flank vastbijten. Vervolgens 
kromt hij zijn lichaam en brengt hij zijn 
staart onder die van het vrouwtje om zo 
beide cloaca’s in contact te brengen. Het 
vrouwtje is daar vaak enigszins behulp-
zaam bij door haar staart wat omhoog te 
tillen. Daarna brengt hij één van zijn hemi-
penissen in en volgt de paring. 

Opmerkelijk gedrag
Bovenstaande beschrijving van het pa-
ringsritueel geldt voor de meeste soorten 
van het geslacht Lacerta. De afgelopen 
jaren heb ik echter bij mannetjes van 
de Reuzensmaragdhagedis (Lacerta 
trilineata), afkomstig van het Griekse 
schiereiland de Peloponnesos, een extra 
gedragscomponent van het paringsritueel 
geobserveerd. Hierbij wordt na een sessie 
van voorzichtig staart en achterpoten 
bijten een pauze ingelast waarbij het man-
netje volledig stilligt met de kop bij de 
achterzijde van het vrouwtje. Gedurende 
deze fase van 20-40 seconden ademt het 
mannetje tot wel meer dan 20 keer opval-
lend diep en langzaam in en uit. Tijdens 
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�	 Begin van het paringsritueel. Het mannetje bijt voorzichtig een aantal keren in romp, staart en 
achterpoten van het vrouwtje.

�	 Positie van de dieren tijdens de eerste keer dat het mannetje geluid produceert gedurende 20 
seconden.

�	 Het mannetje produceert wederom geluid maar nu 40 seconden lang.

�	 De uiteindelijke paring waarbij het mannetje zich stevig heeft vastgebeten in de flank van het 
vrouwtje.

��

��

het uitademen wordt de bek wat geopend 
en is duidelijk een piepend/fluitend geluid 
te horen. Het vrouwtje blijft gedurende 
deze tijd roerloos liggen. Voorafgaande 
aan de werkelijke paring kan dit fenomeen 
zich meerdere malen herhalen. Vervolgens 
begint het mannetje zich weer te bewegen, 
bijt zich vast in de flank van het vrouwtje 
waarna de werkelijke paring volgt. Foto’s 

van dit opmerkelijke gedrag zijn natuur-
lijk niet erg informatief en daarom heb ik 
een aantal keren geprobeerd dit gedrag te 
filmen. Dit is uiteindelijk gelukt en de op-
name laat zien dat het mannetje tweemaal 
dit gedrag vertoont, voordat de werkelijke 
paring volgt. Deze video is te zien op 
YouTube met de volgende link: https://
www.youtube.com/watch?v=1eyCaBqKZ-o 

lacerta73-1binn.indd   40 08/03/15   13:03



Paringsgedrag reuzensMaragdhagedis

Jaargang 73 Nummer 1 Lacerta 41

Summary

Remarkable mating behavior of the Balkan green lizard 
(Lacerta trilineata)

Mating behavior in lizard species of the genus Lacerta is generally straightforward. 

After some gentle biting in the female’s flanks, hind legs and tail,  the male will 

eventually clamp onto the female by biting her flank followed by copulation. In 

Balkan green lizards (Lacerta trilineata) from the Peloponnese (Greece) the author 

observed an additional and very remarkable aspect of courtship behavior. Males re

peatedly produced a clearly audible hissing sound during courtship which lasted up 

to 40 seconds. This suggests that sound is part of mating behavior in Balkan green 

lizards, a phenomenon that has not been described for any of the other species in 

the genus Lacerta. A video showing these observations is available at: https://www.

youtube.com/watch?v=1eyCaBqKZo

( QR-code op pagina 41) of door op You-
Tube te zoeken met de termen: “trilineata” 
en “mating” en vervolgens de video geti-
teld “Lacerta trilineata mating behaviour” 
af te spelen. Om het fluitende geluid wat 
door het mannetje wordt geproduceerd 
goed te horen, is het raadzaam om tijdens 
het afspelen van de video het geluid zo 
hard mogelijk te zetten.

Betekenis
Over de functie van het gedrag zoals hier-
boven beschreven kan alleen maar gespe-
culeerd worden. Hoewel de eerste ingeving 
is dat het mannetje door zeer diep in en 
uit te ademen probeert te ruiken of het 
vrouwtje bereidt is tot paren, lijkt mij deze 
verklaring onwaarschijnlijk. Het ruiken bij 
hagedissen gaat voornamelijk met behulp 
van de tong, die de geurstoffen afgeeft 
aan het orgaan van Jacobson wat zich in 
het verhemelte van de mond bevindt. De 
neusgaten zijn eigenlijk alleen bedoeld 
om door te ademen. Imponeergedrag van 
het mannetje lijkt mij ook geen logische 
verklaring voor dit fenomeen. Het over-
dreven uitzetten van de longen maakt het 
lichaam van het mannetje wel wat groter, 
maar aangezien het vrouwtje het mannetje 
nauwelijks ziet tijdens dit gedrag omdat 
hij zich achter haar bevindt heeft dit mijn 
inziens geen functie bij het imponeren 
van het vrouwtje. De meest waarschijnlijk 

verklaring voor dit opmerkelijke gedrag is 
dan ook het produceren van geluid. Wat 
hier voor pleit is het feit dat het mannetje 
zijn kop relatief hoog houdt zolang hij 
dit geluid maakt en bij het uitademen zijn 
bek enigszins opent. Zoals al besproken 
hoeven hagedissen hun bek helemaal niet 
te openen tijdens het (uit)ademen, maar 
dit komt de hoorbaarheid van het geluid 
natuurlijk wel ten goede. Mogelijk dat dit 
geluid in combinatie met de overige ge-
dragingen van het mannetje het vrouwtje 
beweegt tot paren over te gaan.

Het gedrag dat ik hierboven heb 
beschreven heb ik tot nu toe alleen bij 
Reuzensmaragdhagedissen afkomstig van 
de Peloponnesos gezien. Bij andere soorten 
grote groene hagedissen zoals de Westelij-
ke smaragdhagedis (Lacerta bilineata), de 
Parelhagedis (Timon lepidus), de Spaanse 
smaragdhagedis (Lacerta schreiberi) en de 
Pamphylische smaragdhagedis (Lacerta 
pamphylica) heb ik dit gedrag niet waarge-
nomen. Hoewel het produceren van geluid 
van verschillende groepen hagedissen 
(met name bij nachtelijk actieve gekko’s) 
bekend is, is geluid als onderdeel van het 
paringsritueel bij Lacertidae naar mijn 
weten nog niet eerder beschreven.  Moge-
lijk dat naast de Reuzensmaragdhagedis 
nog andere soorten van deze groep van ha-
gedissen dit opmerkelijke gedrag vertonen.
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De serie van bert verveen, die jarenlang 
in lacerta is verschenen, is nu ook in 
boekvorm (engelstalig) beschik baar. 
Voor informatie: 
http://www.verveen.eu/.
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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.                                                        
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De Lodge is eigendom van Jan en Ina Tuns en het ideale vertrekpunt 
voor een onbezorgde en onvergetelijke vakantie.

U overnacht in comfortabele kamers, cabinas genaamd, met warm 
water en elektriciteit. ’s Morgens kunt u eerst genieten van een heer-
lijk 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.

Jamanas in  Lodge

is gelegen in het zuidwesten van Costa Rica op het 
prachtige schiereiland Osa.
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