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Het houden en kweken van de 
Gestreepte modderschildpad, 
 Kinosternon baurii (Garman,1891) 
in gevangenschap
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Verspreiding
De Gestreepte modderschildpad (foto 1), 
vroeger ook wel eens de Driestreepmod-
derschildpad genoemd, komt uitsluitend 
voor in het zuidoosten van de Verenigde 
Staten: Zuid-Carolina, langs de Atlantische 
kustvlakte van Georgia, zuidwaarts tot 
het schiereiland Florida Keys (Ernst & 
Barbour, 1989).

Soorten en ondersoorten
Van Kinosternon baurii bestaan geen 
ondersoorten. In oudere literatuur wordt 
wel eens de ondersoort palmarum vermeld, 
maar die wordt tegenwoordig als ongeldig 
beschouwd.

Beschrijving
Kinosternon baurii is een bodembewo-
nende waterschildpad die behoort tot 
de Orde der Testudines, de Onderorde 
Cryptodira (Halsbergers), de Familie 
Kinosternidae, het geslacht (genus) 
Kinosternon (foto 2). Het is een kleine (13 
cm) modderschildpad met een breed en 
glad carapax, dat zwart tot bruinachtig 
gekleurd is. Het rugschild is licht gekield 
bij juveniele dieren. Deze kiel verdwijnt bij 
het ouder worden. De gestreepte mod-
derschildpad heeft haar naam te danken 
aan de drie lichtgele lengtestrepen op het 
carapax (foto 3 ). Deze strepen zijn ge-
plaatst waar bij sommige schildpadsoorten 
de bekende ‘drie lengtekielen” te vinden 
zijn. Het plastron kan sterk variëren van 

ï Foto 1. De 

Gestreepte mod-

derschildpad, 

Kinosternon baurii

â Foto 2. 

Kinoster non 

baurii behoort 

tot de Onderorde 

Cryptodira of 

Halsbergers.
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kleur, van volledig geel/oranje gekleurd tot 
oranje met licht- tot donkerbruine vlekken 
in het midden. Het plastron bezit twee 
beweegbare scharnieren waarmee ze hun 
schild kunnen afsluiten (foto 4). De huid is 
bruin tot zwart gekleurd. Op de spitse kop 
lopen meestal, van de neuspunt tot de nek, 
twee licht- tot felgele, doorlopende strepen 
(foto 5). Onderaan de kin bevinden zich 
twee paar baarddraden. 

Opmerking
Er zijn ook populaties, onder andere in 
Virginia, die op het carapax geen leng-
testrepen hebben en daardoor, wanneer 
men de juiste afkomst van de dieren niet 
kent, zeer moeilijk te onderscheiden zijn 
van Kinosternon subrubrum hippocrepis. 
Bij oudere dieren kunnen ook de gele 
lengtestrepen op de kop onderbroken of 
sterk vervaagd zijn. Dit gecombineerd 
met het verdwijnen van de drie “typische” 
lengtestrepen kan eveneens voor verwar-
ring zorgen met Kinosternon subrubrum 
hippocrepis (foto 6). 

Huisvesting
De dieren, drie vrouwtjes en één man-
netje, worden gehuisvest in een aquarium 
van 160×40×40 cm (l×b×h). Ze worden 
samen gehouden met drie vrouwtjes en één 
mannetje van Kinosternon cruentatum. 
Kinosternon baurii is een verdraagzame 
modderschildpad en kan zonder al teveel 
problemen met andere Kinosternon-
soorten gehouden worden. Toch moet 
vermeld worden dat het houden van twee 
mannetjes Kinosternon baurii in eenzelfde 
aquarium aanleiding gaf tot agressie ten 
opzichte van elkaar, zodat het tweede, iets 
kleinere mannetje, apart gehuisvest werd 
in een kleiner aquarium. 

Het grote aquarium heeft een landge-
deelte (de bovenkant van de biologische 
filter) en is voorzien van een warmtebron 
van 40W waar de Gestreepte modder-
schildpadden, die echte zonnekloppers 
zijn, vaak onder vertoeven (foto 7). Een 
container uit kunststof (25×20×7 cm) ge-
vuld met zand doet dienst als aflegplaats of 
als rustplaats in de winterperiode. Omdat 

ã  Foto 3. De 

Gestreepte 

Modderschildpad 

heeft haar naam 

te danken aan 

de drie licht gele 

lengtestrepen op 

het carapax.

ä Foto 4: Het 

plastron bezit 

twee beweeg-

bare scharnieren, 

waarmee ze hun 

schild kunnen 

afsluiten.
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Kinosternon baurii net als andere Kinos-
ternon-soorten een niet al te beste zwem-
mer is, wordt het waterniveau bewust laag 
gehouden (15-17 cm). De watertempera-
tuur bedraagt in de winter circa 15°C en in 
de zomerperiode 25-28°C. Sommige dieren 
houden in de winterperiode een winterrust. 
Eén vrouwtje en het kleinere mannetje 
blijven het hele jaar actief. De bodem be-
staat uit een combinatie van grind en zand. 
Kienhout en plastic planten doen dienst als 
schuilplaats. Hiervan wordt regelmatig ge-
bruik gemaakt. Het water wordt gezuiverd 
door middel van een biologische filter.

Kinosternon-soorten kunnen vrij oud wor-
den. Er is een geval bekend van een Ge-
streepte modderschildpad die in gevangen-
schap bijna zestig jaar werd en tenslotte in 
een brand stierf. Zelf hebben we ooit twee, 
al volwassen vrouwelijke exemplaren, 
meer dan 35 jaar in ons bezit gehad. 

Voeding
Alhoewel Kinosternon baurii omnivoor is, 
worden de dieren enkel met runderhart, 
regenwormen, meelwormen, vis en kat-
tenkorrels gevoederd.

Geslachtsonderscheid
De mannetjes hebben een hol buikschild 
en een dikkere en langere staart dan de 
vrouwtjes (foto 8). Vrouwtjes worden 
groter dan de mannetjes. 

Paring
Tijdens de paring achtervolgt het man-
netje het vrouwtje, ruikt aan haar cloaca, 
waarna hij haar bestijgt. Aangezien man-
netjes kleiner zijn dan vrouwtjes, hebben 
ze het vaak moeilijk om de schildranden 
van het vrouwtje vast te grijpen en hangt 
hij dikwijls enkel alleen met zijn penis aan 
het vrouwtje vast (foto 9 en 10).

Paringen vinden bijna het gehele jaar 
door plaats, enkel tijdens de koudere peri-
ode is er geen paringsactiviteit. 

ã Foto 5: Op de 

spitse kop lopen 

meestal van de 

neuspunt naar de 

nek, twee licht- 

tot felgele, door-

lopende strepen.

å Foto 6: Hier 

Kinosternon 

subrubrum hippo

crepis, indien de 

lengtestrepen op 

de kop vervagen 

of onderbro-

ken zijn kan er 

verwarring met 

deze andere mod-

derschildpadsoort 

ontstaan.

á Foto 7: Kino

ster non baurii is 

een echte zon-

negenieter.
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ï

Foto 8: Kinoster

non bauriimanne-

tje links heeft dik-

kere staartwortel, 

rechts heeft een 

kleine staartwor-

tel.

ä

Foto 9: Na het 

bestijgen van het 

vrouwtje hangt 

het mannetje  

vaak enkel alleen 

vast met zijn 

penis aan het 

vrouwtje.

æ

Foto 10: Man-

netjes zijn kleiner 

dan vrouwtjes 

en hebben het 

daarom vaak 

moeilijk om de 

schildranden van 

het vrouwtje vast 

te grijpen.
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Afleggen van de eieren
Enkele weken na de bevruchting wordt het 
vrouwtje onrustig en gaat op zoek naar 
een geschikte aflegplaats. Daarbij kunnen 
er verschillende proefnesten gegraven wor-
den zonder dat er eieren afgelegd worden. 
Pas wanneer een geschikte aflegplaats 
is gevonden (soms pas na enkele dagen) 
worden de eieren afgelegd (foto 11). Het 
afleggen kan enkele uren in beslag nemen 
en gebeurt uitsluitend overdag. Tijdens 
de aflegperiode is het best het vrouwtje 
niet te storen. Het vrouwtje kan meer dan 
dertien maanden na de laatste paring nog 
bevruchte eieren afleggen.

De eieren
Er kunnen drie legsels per jaar wor-
den afgelegd. Elk legsel bestaat uit 1-5 
hardschalige eieren (23-32 mm). Ze 
worden geïncubeerd op droog zand bij 
een luchtvochtigheid van 90-100%. Bij 
bevruchte eieren ontstaat er op de eischaal 
na een drietal dagen een duidelijke witte 
dwarsband, die zich tijdens de incubatie 
over de ganse eischaal verspreidt (foto 12). 
Onbevruchte eieren vertonen die dwars-
band niet en blijven oranjeachtig van kleur 
(foto 13). Wanneer men de bevruchte 
eieren na een drietal weken schouwt 
(doorlicht) kan men de kiemaanzet boven 
in het ei onderscheiden als een smalle rode 
cirkel. Bij een constante temperatuur van 
28-30°C duurt de incubatie 90-120 dagen 
(foto 14). Deze incubatietijden kunnen 
sterk afwijken omdat sommige eieren een 
embryonale stilstand vertonen: de zoge-
naamde diapauze.

Diapauze
Diapauze is het stoppen van de embryo-
nale ontwikkeling. Er bestaan vier soorten 
van diapauze (Nijs & Staljanssens, 
2009), maar deze welke zich bij Kinos-
ternon baurii soms manifesteert is de 
zogenaamde secundaire diapauze. Hierbij 
blijken embryo’s van sommige schildpad-
soorten in staat te zijn om een pauze in 
hun ontwikkeling in te lassen. Dit gebeurt 
meestal zeer vroeg na het afleggen der eie-

ren, onmiddellijk na het begin van de wit-
kleuring van de eischaal. De diapauze kan 
intreden ondanks de gunstige omgevings-
condities waarin het embryo zich bevindt. 
Doorgaans is een aanvullende omgevings-
factor, meer bepaald een verlengde bloot-
stelling aan verlaagde temperaturen, nodig 
om de diapauze te beëindigen waarna de 
normale ontwikkeling wordt voortgezet. 
Bij Kinosternon baurii is het fenomeen 
o.a. beschreven door Ewert & Wilson, 

áá Foto 11: 

Close up afleg-

gen van een ei 

door Kinosternon 

baurii.

á Foto 12: Bij 

bevruchte eieren 

ontstaat er op de 

eischaal na een 

drietal dagen een 

duidelijke witte 

dwarsband.
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1996 en Nijs, 1999. Bij deze soort blijkt 
de secundaire diapauze seizoens- en ook 
temperatuur-gebonden te zijn. Legsels die 
in de herfst afgezet worden vertonen het 
fenomeen meer dan lentelegsels, maar men 
veronderstelt dat ieder embryo van deze 
soort de mogelijkheid bezit om secundaire 
diapauze te vertonen. Overigens is een 
temperatuurdaling niet steeds noodzakelijk 
om de diapauze te beëindigen. Sommige 
auteurs vonden dat bij een klein percen-
tage van de eieren (ongeveer 10%) van 

Kinosternon baurii geen afkoeling nood-
zakelijk was om de embryonale ontwikke-
ling terug op te starten (Ewert & Wilson, 
1996).

Overigens is diapauze een nog weinig be-
studeerd fenomeen en vele vragen blijven 
nog onbeantwoord. Zo is het onduidelijk 
hoe men bijvoorbeeld de diapauze bij in 
gevangenschap gelegde eieren van de Zuid-
Amerikaanse schildpadden Acanthochelys 
spixii en Acanthochelys pallidipectoris kan 
beëindigen (Jes, Curator of Aquarium, 
Zoologischer Garten Köln, schrift. med.). 
Andere schildpadden die diapauze kunnen 
vertonen zijn: Phrynops hillarii, Kinos-
ternon creaseri, Kinosternon sonoriense, 
Staurotypus salvinii, Melanochelys trijuga 
coronata, Malacochersus tornieri, Aspide-
retes gangeticus, Rhinoclemmys pulcher-
rima manni en Deirochelys reticularia 
(Ewert & Wilson, 1996). Deze laatste 
soort is de enige die zachtschalige eieren 
legt, de overige leggen allemaal hardscha-
lige eieren.

Ook bij eieren van de Matamata (Chelus 
fimbriata) wordt diapauze vermoed. Bij 
de auteurs stopten verschillende bevruchte 
eieren hun ontwikkeling na de vorming 
van de witte vlek, maar de embryonale 
ontwikkeling kon daarna niet terug wor-
den opgestart. 

Ook Nijs & Staljanssens (2013) 
slaagden er niet in om bij eieren van de 
Manns prachtaardschildpad (Rhinoclemmys 
pulcherrima manni) de diapauze te breken.

Men veronderstelt dat het nut van dia-
pauze ligt in het feit dat, wanneer sommige 
eieren van eenzelfde legsel enkele weken of 
maanden later uitkomen, er een spreiding 
is van de overlevingskansen.

Bij reptielen komt (schildpadden buiten 
beschouwing gelaten) diapauze alleen voor 
bij eieren van sommige kameleonsoorten.

áá Foto 13: 

On bevruchte 

eieren vertonen 

die dwarsband 

niet en blijven 

oranjeachtig van 

kleur.

á Foto 14: Bij 

een constante 

temperatuur van 

28-30°C duurt de 

incubatie 90-120 

dagen.
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De jongen
Het aansnijden van de eischaal gebeurt 
met behulp van een “eitand.” Bij schild-
padden (en krokodillen) is de eitand geen 
echte tand, zoals bij slangen en hagedissen 
(Squamata) maar een verhoorning van 
de opperhuid op de bovenkaak. Na het 
aansnijden van het ei blijven de schildpad-
jes nog een drietal dagen in het ei zitten. 
De jongen hebben een carapaxlengte van 

2.1-2.6 cm (foto 15). De juveniele dieren 
werden samen in een plastic opkweekbak-
je met een paar schuilplaatsen gehuisvest. 
De watertemperatuur bedroeg 25°C en 
het waterpeil was 3 cm hoog. De jongen 
werden na een vijftal dagen gevoederd met 
rode muggenlarven die zonder problemen 
werden opgegeten. Het opkweken van de 
jongen gebeurt momenteel probleemloos 
(foto 16). 
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â Foto 15: De 

jongen hebben 

een carapaxleng-

te van 2.1–2.6 cm.
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Keeping and breeding of the Stri-
ped mud turtle Kinosternon baurii 
(Garman, 1891) in captivity

One male and three females 
Kinosternon baurii were housed in 
a large aqua terrarium. The water 
level was 15-17 cm and the water 

S
u

m
m

a
r

y

temperature ranged from 15°C in winter 
to 25-30°C in summer. A plastic container 
in the aqua terrarium filled with sand was 
warmed by a 40W bulb and was used for 
basking, but also as a nesting place.  Three 
clutches a year containing 1-5 hard shel-
led eggs (23-32 mm) were produced by 

â Foto 16: Het 

opkweken van de 

jongen gebeurt 

momenteel pro-

bleemloos.
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each female. Eggs were incubated on dry 
sand at 28-30°C and an air humidity of 
90-100%. The eggs hatched after 90-120 
days, the hatchlings were 21-26 mm in 
carapax-length. They were raised in small 
containers with a water level of 3 cm and 
a water temperature of 25°C. 

In the article also the phenomenon of 
embryonic diapause was discussed. Eggs of 
some turtles (e.g. Kinosternon baurii) can 
show embryonic diapause in nature as well 
as in captivity. The authors also suspect 
diapause in some eggs of the Matamata 
(Chelus fimbriata).
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Leptodactylus poecilochilus
(Cope, 1862)
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Hier een beschrijving van een 
kikkersoort die we in Costa Rica 
veelvuldig hebben gezien, maar nog 
meer gehoord. Rondom de vijver 
zaten grote aantallen van deze kik-
kers en in het natte gras hebben we 
ook vele nesten gevonden. Ze zijn 
lastig te vinden, maar als je op het 
geluid afgaat en je neemt even de 
tijd om je goed te oriënteren op hun 
roep, vind je ze vrij gemakkelijk.

Dit is een gemiddeld grote soort die één tot 
drie huidplooien op de scheiding van rug 
en flank heeft. Ze hebben meestal een witte 
streep aan de achterkant van de dijen.

Beschrijving
De volwassen mannetjes en vrouwtjes zijn 
met 32 tot 50 mm nagenoeg even groot. 
De rug- en buikzijde zijn zacht en de kop 
is langer dan breed. Ze hebben grote ogen 
en de gehooropening is met een diameter 
van de helft tot driekwart van de grootte 
van het oog ook groot te noemen. De 
mannetjes hebben een paar spleetvormige 
openingen in de keel en een paar externe 
kwaakblazen, welke ze gebruiken om 
geluid te produceren. Vinger I is langer dan 
vinger II. De subarticular tubercles zijn 
rond en ze hebben geen supernumerary 
digital tubercles op de handen en voeten. 
De voorpoten van de mannetjes zijn niet 
extreem verdikt. De thenar tubercle is 
langwerpig en net zo groot als de palmar 
tubercle. Ze bezitten ook accessory palmar 
tubercles en de inner metatarsal tubercle is 
klein en langwerpig.

De rugzijde is glad en bruin/grijs van 
kleur met een gespikkeld of gestreept 
patroon. De huidplooien hebben dezelfde 
kleur als de rugzijde. Ze hebben vaak een 
lichte streep over het midden van de rug. 
De bovenlip is meestal donker gespikkeld 
of gestreept en de kin is vaak afgezet met 

Jan en Ina Tuns 
Prinses Marijkestraat 16c 

3251 XP Stellendam 
www.jamanasin.nl 

jamanasin@gmail.com 
Foto’s van auteurs

ß Leptodactylus 

poecilochilus, ge-

streepte variant
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donker pigment. De bovenzijde van de po-
ten is voorzien van donkere dwarsbanden. 
De buikzijde is wit en de iris goudkleurig. 

De gestreepte variant, met een aantal 
duidelijke strepen op de rug, is vroeger 
beschreven als een aparte soort, Leptodac-
tylus quadrivittatus, maar het bleek om 
dezelfde soort te gaan.

Larven
De larven zijn met een lengte van 36 mm 
gemiddeld groot te noemen. De bovenzijde 
van het lichaam is donker en de onderzijde 
iets lichter gekleurd. De staart is geblokt 
met donkere stippen.

Stemgeluid
Een kort 'whuut' dat ongeveer 50 tot 60 
milliseconde duurt en ongeveer 100 keer 
per minuut wordt herhaald. De meest 
dominante frequentie ligt tussen 0,35 en 
0,55 kHz (Fouquette, 1960; Straughan 
& Heyer, 1976).

Soorten met grote gelijkenis
Leptodactylus labialis, Leptodactylus 
bolivianus, Leptodactylus melanonotus en 
de Rana-soorten.

Leefgebied
Meertjes, moerassen en tijdelijke plassen 
in droge, vochtige en natte bossen in het 
Pacifische laagland en marginaal in vochtig 
laagland bos aan de Atlantische kant bij 
Laguna Arenal. Ze komen ook voor in 
het regenwoud van het voorgebergte ten 
zuidwesten van de grens met Panama. 
De voorkeur van deze soort gaat uit naar 
open verstoorde plaatsen.

Leefwijze
Deze soort leeft in gebieden waar wa-
ter voorhanden is en is nachtactief. De 
voortplanting is vroeg in het natte seizoen 
(mei, juni) maar dit is wel afhankelijk van 
het gebied waar ze worden waargenomen. 
De mannetjes roepen vanuit het gras, in de 

â Roepend man-

netje in het natte 

gras
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buurt van een waterpartij, om de vrouw-
tjes te lokken. In dit natte gras met dito 
ondergrond maken de mannetjes holen en 
daardoor is het best lastig om ze te vinden. 
Bij benadering trekken ze zich namelijk 
helemaal terug in deze holen. De amplexus 
vindt plaats in het hol en daar word dan 
een schuimnest gemaakt met daarin 70 tot 
250 eitjes. Als de larven zijn uitgekomen is 
het wachten op flinke regenbuien waar-
door de larven uit het nest spoelen en ho-
pelijk terecht komen in de grote waterpar-
tij vlakbij het hol. De metamorfose duurt 
met vijftien dagen niet echt lang en de 
kleine kikkertjes zijn dan ongeveer 13 mm 
groot. Experimenten van Valerio (1971) 
hebben aangetoond dat de larven tot 140 
uur buiten het water kunnen overleven.

Verspreidingsgebied
Laaglanden van de Pacifische kust van 
noordwest Costa Rica tot het noorden van 
Colombia en dan oostwaarts langs de At-
lantische kust tot noordwest Venezuela. Er 
zijn ook waarnemingen gedaan in de buurt 
van Laguna Arenal en het gebied rond San 
Carlos in Costa Rica en het gebied rond 
het Panama kanaal (3-1.150 meter).

ß Larven in het 

restant van hun 

schuimnest

â Schuimnest in 

de natte grond 

vlakbij de vijver

ââ Jong dier net 

op de kant
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Eigen waarnemingen
Deze soort komt veelvuldig voor in de tuin 
van Jamanasin Lodge, en dan met name in 
het gras rondom de vijver. De mannetjes 
beginnen vroeg in de avond te roepen en 
dit gaat door tot ongeveer 23.00 uur. Ook 
‘s nachts roepen ze nog wel, maar niet 
meer zo intensief. Op bewolkte dagen kun 
je de mannetjes ook overdag al horen roe-
pen. Zoals hierboven aangegeven, maken 
ze holen in de natte grond, waardoor ze 
moeilijk zijn te vinden. Door intensief te 
zoeken hebben wij deze dieren gelukkig 
veelvuldig mogen aanschouwen en we 
hebben ook de schuimnesten in de holen 
gevonden.

We hebben het ook diverse malen mee-
gemaakt dat een Leptodactylus poecilochi-
lus werd opgegeten door een Leptodeira 
septentrionalis. We werden hierop attent 
gemaakt door het klagelijke geluid dat 
door de kikker werd gemaakt. Het is 
ons niet duidelijk of de kikker dit geluid 

maakte van schrik of om andere soortge-
noten te waarschuwen.

Ook de gestreepte variant hebben we 
diverse malen gezien. Deze verschilt verder 
niet van de andere dieren van deze soort. 
Ze eten hoofdzakelijk insecten.

Terrarium
Gezien de nachtelijke en verborgen leef-
wijze van deze kikker lijkt ons dit geen 
geschikt terrariumdier. Als men deze dieren 
toch wil gaan houden (als ze al in de 
handel voorkomen?) moet met een aantal 
zaken rekening worden gehouden. Het 
terrarium hoeft niet hoog te zijn, omdat 
dit echte grondbewoners zijn. Er moet 
echter wel voldoende grondoppervlakte 
zijn met een flinke waterpartij. De bodem 
moet worden bedekt met een laag vochtige 
aarde van minimaal 10 cm dik, zodat de 
dieren hierin hun holen kunnen maken. 
Het verdient aanbeveling om de laag aarde 
te bedekken met een dikke laag sphagnum 

áVerspreidings-

gebied
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omdat gras het waarschijnlijk niet zal 
doen in een terrarium. De temperatuur 
moet overdag schommelen tussen 25 en 
32°C en mag ’s nachts enkele graden lager 
zijn, maar niet onder de 21°C komen. 
Gezien de nachtelijke leefwijze hoeft er 
geen verlichting aangebracht te worden, 
mits men de dagtemperatuur kan beha-
len zonder lampen. Het is wenselijk om 
’s nachts een klein lampje te laten branden. 
De verzorging van deze dieren is niet echt 

moeilijk als rekening wordt gehouden 
met een “natte” en “droge” periode. De 
“droge” periode wil niet zeggen dat er dan 
niet gesproeid moet worden, maar men 
kan dan af met één keer in de drie tot vier 
dagen sproeien. In de “natte” periode moet 
elke dag gesproeid worden. Om de dieren 
in de voortplantingsmodus te krijgen moet 
er tijdelijk heel veel gesproeid worden. Het 
voedsel bestaat uit kleine krekels, vliegen 
en dergelijke.

Summary

Leptodactylus poecilochilus (Cope, 1862)

A moderate-sized species having one to three pairs of dorsolateral folds, smooth soles and tarsi, 

and a longitudinal white stripe across the posterior thigh surface. Adult males are 33 to 49 mm in 

standard length, adult females 32 to 50 mm. They live in marshes, swamps, temporary ponds and 

ditches throughout the Pacific lowlands in dry, moist and wet forest habitats. They are nocturnal and 

explosive early wet season breeders. Small juveniles are 15 to 16 mm in standard length. Experiments 

by Valerio (1971) showed that tadpoles of this species could survive up to 140 hours out of the water.
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Verklarende woordenlijst

Subarticular tubercle: knobbeltjes aan de onderzijde van de vingers en tenen onder de verbindingen 

tussen de phalanx.

Supernumerary tubercles: knobbeltjes aan de onderzijde van de vingers en tenen onder de phalanx en 

tussen de subarticular tubercles.

Palmar tubercle: knobbeltje gelegen aan de basis van de vierde vinger.

Accessorie palmar tubercles: bijkomstige palmar tubercles.

Inner Metatarsal tubercle: binnenste knobbel op de achtervoet (hiel).
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De tropische blinde- of wormslang 
Indotyphlops braminus (voorheen 

Ramphotyphlops braminus) staat bekend 
als een invasieve soort die bijna een wereld-
wijde verspreiding kent (Hedges et al., 
2014). De slang is gebonden aan warme ge-
bieden en wordt dan ook alleen gevonden 
in streken met een tropisch of subtropisch 
klimaat.  
Tijdens twee buitenlandse reizen, naar 
Tenerife en Curaçao, heb ik deze worm-
slangsoort gevonden. In het kort wordt 
beschreven waar en hoe de dieren zijn 
aangetroffen.

Tenerife
De eerste waarneming van Indotyphlops 
op dit vakantie-eiland was even plots als 
verrassend. ’s Avonds na de aankomst bij 
het appartement in de plaats Adaje zag ik 
in het licht van de buitenlamp iets over de 
betonnen vloer kruipen. Aan de donkere 
blinkende huid zag ik direct dat het geen 
worm was. Maar omdat Tenerife van 
nature geen slangen kent, was ik hoogst 
verbaasd deze slang aan te treffen. Vrij snel 
stelde ik vast dat het een slang was uit de 
familie van de Typhlopidae. Later wist ik 
dat ik met een Indotyphlops braminus te 

Enkele opmerkingen over het voorkomen van de 

wormslang Indotyphlops braminus (Daudin, 1803) 

op Tenerife (Spanje) en Curaçao (Nederlandse Antillen)

Jaco Bruekers 
fam.bruekers@home.nl
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maken had. 
Aanvankelijk dacht ik een nieuwe 

ontdekking gedaan te hebben. Maar later 
bleek dat Mateo (2013) het voorkomen 
van de “Flowerpot snake” op Tenerife al 
had beschreven.

Tijdens uitstapjes in de omgeving van het 
resort trof ik op verschillende dagen onder 
stenen nog eens vijf andere exemplaren 
aan! Opvallend vond ik dat de bodem op 
die plaatsen niet humusrijk was en uit een 
mix van zand, leem en gravel bestond. Niet 
echt een milieu waar ik een wormslang 
verwachtte. Alle slangen waren ongeveer 
even groot en zo’n 15 cm lang. 

Eén slang braakte kort na de vangst zijn 
maal uit. Hieruit bleek dat het dier tiental-
len termieten had gegeten. Deze waarne-
ming bevestigt weer eens dat deze insecten, 
en hun nymphen, op het menu van de 
wormslang staan. 

Curaçao 
Op het resort aan de Jan Thiel-baai waar 
wij logeerden waren hier en daar grasveld-
jes aangelegd die werden begrensd door 
grote rotsblokken. Deze grasveldjes werden 
elke avond enige tijd besproeid. Onder een 
van de stenen trof ik, geheel onverwacht, 
een snel bewegende zwarte, 12 cm lange, 
wormslang aan. Aangezien ik I. braminus 
al van Tenerife kende, kon ik snel zien dat 
ik weer met dezelfde soort te maken had, 
een Indotyphlops braminus en niet de in-
heemse wormslang Liotyphlops albirostris. 
Die laatste heeft een duidelijk lichtere kop 
(van Buurt, 2005). 

Tijdens een van de avondwandelingen 
die ik maakte, zag ik in de lichtbundel 
van mijn zaklamp een glinsterende ‘worm’ 
onder op de stam van een palm (Washing-
tonia robusta) kruipen. Nader beschouwd 
bleek het weer om een I. braminus te gaan. 
Dit keer actief foeragerend. De slang was 
bezig een mierennest in te kruipen waarvan 

â Biotoop met 

veel zand en gra-

vel op Tenerife

ß Indotyphlops 

braminus in het 

veld, Tenerife
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de ingang zich in een scheur in de stam 
bevond. 

Aannemelijk is dat de gecultiveerde 
gebieden (grasvelden, bloemperkjes) in 
en rondom resorts of woonwijken ideale 
(vochtige) leefomstandigheden kunnen bie-
den. Het voorkomen van I. braminus op dit 
Caribisch eiland is eerder door ter Borg 
(2008) als eerste ontdekt en beschreven.

Invasieve soort
Het feit dat de slang zich ongeslachtelijk 
(parthenogenetisch) kan voortplanten (Jo-
ger et al., 2008; Ota et al., 2004), ver-
klaart de vaak snelle verspreiding van deze 
soort in klimatologisch gunstige gebieden. 
De Engelse naam “Flowerpot snake” is een 
aanwijzing van de manier waarop deze 
dieren vaak ongezien op andere bestem-
mingen terecht zijn komen. 

á Braaksel met termieten

á Indotyphlops braminus op Tenerife

á Indotyphlops braminus op Curaçao (Jan Thiel-baai)

Summary

Some remarks on the presence of the blind 

snake Indotyphlops braminus (Daudin, 1803) 

on Tenerife (Spain) and Curaçao (Dutch 

Antilles).

On Tenerife, one of the Canary Islands, there 

are no native snake species. The only snake 

there is the introduced tropical blind snake. 

The so called ‘flowerpot snake’ currently 

known as Indotyphlops braminus. During a ho-

liday visit in May 2014 in total six animals were 

found under stones, in and out side a resort 

near Adaje. One snake regurgitated termites.

On Curaçao two native snakes species occur, 

of which one is the blind snake Liotyphlops 

albirostris. Ter Borg (2008) discovered and re-

cognized I. braminus as an introduced species. 

The present author found two specimens in 

a resort near Jan Thiel baai. One was hiding 

under a large stone and one was seen foraging 

near an ants nest at the base of a palm tree 

(Washingtonia robusta). It is assumed that the 

cultivated areas on Curaçao, like in resorts and 

gardens near homes, are more humid, thus 

ideal habitats for this burrowing and partheno-

genetic snake species.
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Tot slot sta ik nog even stil bij de impact 
van deze exoot op het overige dierenleven 
van de beide eilanden. Mijn inschatting is 
dat het (negatieve) effect van de slang op 
de flora en fauna op Tenerife laag tot nihil 
zal zijn.

Op Curaçao kan I. braminus echter als 
een directe voedselconcurrent van Lio-
typhlops albirostris worden aangemerkt. 
De effecten van die introductie zijn nu 
nog niet goed in te schatten aangezien 
weinig bekend is over de verspreiding op 
het eiland en de populatiedichtheid van I. 
braminus. 

Los van de antwoorden op die vragen, 
lijkt het mij een onmogelijke klus te zijn 
om deze verborgen levende en opportunis-
tische exoot uit te roeien.

á Biotoop op Curaçao

á Detail van de kop
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Het genus 

Gonatodes
minder bekende, maar erg mooie daggekko’s
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Eind 2005 kwam ik in bezit van een 
trio Gonatodes vittatus, en vanaf toen 

is mijn interesse voor de gekko’s uit de 
familie Sphaerodactylidae aangewak-
kerd. Ik heb in de loop der jaren verschil-
lende soorten uit de genera Gonatodes en 
Sphaerodactylus in bezit gehad, waarbij ik 
vooral veel plezier beleef aan de wat gro-
tere soorten, dus met name uit het genus 
Gonatodes. Momenteel houd (en kweek) 
ik de soorten G. vittatus, G. ocellatus, G. 
caudiscutatus, G. humeralis en Sphaero-
dactylus roosevelti. Wanneer ik de moge-
lijkheid heb, probeer ik de dieren ook in 
hun natuurlijke biotoop te observeren. Zo 
ben ik in 2013 naar Trinidad en Tobago 
geweest, en heb ik in 2008 waarnemingen 
kunnen doen aan G. humeralis in Peru. Ik 
zal in dit artikel mijn waarnemingen in de 
vrije natuur (deel 1) combineren met mijn 
ervaringen met de verschillende soorten uit 
het geslacht in gevangenschap (deel 2).

Systematiek
Op dit moment zijn er 31 soorten binnen 
het genus Gonatodes beschreven (www.
reptile-database.org, 2015) en bijna ieder 
jaar worden er weer nieuwe soorten 
gevonden. Verreweg de meeste soorten ko-
men van het Zuid-Amerikaanse vasteland 
(waar ook Trinidad en Tobago toe worden 
gerekend). G. albogularis en G. fuscus 
komen ook in centraal Amerika voor, 
terwijl G. daudinii uitsluitend op Union 
Island voorkomt. Daarnaast bewonen G. 
caudiscutatus, G. vittatus en G. antillensis 
naast het vasteland van Zuid-Amerika ook 
eilanden voor de kust. 

Uiterlijk
De gekko’s blijven overwegend klein met 
een totale lengte van 80-100 mm, waarbij 
de staart de helft van deze lengte voor zijn 
rekening neemt. G. ceciliae en G. ocel-
latus behoren tot de grootste soorten in 
het genus, terwijl G. vittatus een van de 
kleinste soorten is. De gekko’s bezitten 
geen hechtlamellen, maar wel duidelijke 
klauwtjes aan de tenen. Vrijwel alle soor-
ten laten een geslachts-dichromatisme zien, 

dat wil zeggen dat de geslachten op basis 
van kleur en tekening van elkaar onder-
scheiden kunnen worden. De mannen heb-
ben veelal fraaie kleuren, wat deze soorten 
dan ook met regelmaat gehouden dieren 
in terraria maakt. Voor de verschillen in 
kleur en tekening tussen de soorten verwijs 
ik naar de foto’s bij dit artikel. Een andere 
methode om het geslachtsonderscheid 
te kunnen maken is te kijken naar de 
onderzijde van de cloaca-regio. De mannen 
bezitten hier een zogenaamd escutcheon 
(wapenschild), een veld van glanzende 
schubben dat zich uitstrekt vanaf de cloaca 
tot de buik, en soms ook een gedeelte van 
de onderzijde van de achterpoten en de 
staartbasis bedekt. De glanzende schubben 
bezitten klieren die een wasachtige stof 
afscheiden. De functie van deze stof is tot 
op heden niet bekend (Röll, 2009). Een 
andere leuke eigenschap van de soorten 
uit de familie Sphaerodactylidae is dat 
de dieren hun ogen, voorzien van ronde 
pupillen, onafhankelijk van elkaar kunnen 
bewegen. Ze kunnen hierdoor een oog 
op een prooi richten, en ondertussen de 
omgeving afspeuren op mogelijke gevaren. 
Daarnaast voorziet dit in een mogelijkheid 
om een overlappend beeld te creëren en 
hierdoor diepte in te kunnen schatten. 

Trinidad en Tobago, het mekka 
voor Gonatodes-liefhebbers
Aangezien drie van de vier Gonatodes-
soorten in mijn bezit (G. vittatus, G. 
ocellatus en G. humeralis) voorkomen op 
de eilanden Trinidad en Tobago, besloot ik 
al vrij snel dat dit land (de beide eilanden 
vormen samen één natie) eens bezocht 
zou moeten worden. Dit bezoek vond in 
augustus 2013 plaats. Ik heb een maand 
op de eilanden doorgebracht, waarvan 2,5 
week op Trinidad en 1,5 week op Tobago. 
In deze tijd heb ik mijn best gedaan om, 
naast het waarnemen van allerhande rep-
tielen, amfibieën en vogels, zoveel mogelijk 
informatie in te winnen over het voorko-
men en gedrag van de Gonatodes-soorten 
die op de eilanden hun natuurlijke biotoop 
vinden. Het gaat hier om de soorten 
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G. ceciliae, G. vittatus en G. humeralis op 
Trinidad, en G. ocellatus op Tobago. De 
waarnemingen van G. albogularis uit 1929 
op Trinidad en uit 1897 op Tobago lijken 
op fouten te berusten (Murphy, 1997). In 
het eerste geval betreft het waarschijnlijk 
een identificatiefout. Het bewuste juveniel 
was waarschijnlijk een jonge G. humeralis, 
maar het verzamelde specimen is niet meer 
met zekerheid te identificeren. Het tweede 
geval betreft waarschijnlijk een fout in de 
locatiedata, dit specimen is niet meer in 
collecties terug te vinden.

In Trinidad was het Asa Wright Nature 
Centre mijn verblijfplaats voor de zeven-
tien dagen die ik op het eiland door heb 
gebracht. Het centrum bevindt zich in een 
vallei bedekt met primair en secundair 
regenwoud. In de verte is onder heldere 
omstandigheden de stad Arima te zien, met 
daarachter de Central Range, een bergrug 
die dwars (oost-west) over het midden van 
het eiland loopt. Het centrum heeft een 
groot balkon, dat uitkijkt over de Arima 
Valley. Onderlangs en aan het balkon 
worden dagelijks flesjes met suikerwater 

opgehangen en stukken fruit en brood 
weggelegd, om zo vogels dicht bij de toeri-
sten te brengen. Mede hierom is de lodge 
bekend onder vogelaars. De lodge maakt 
vaak voor een of enkele dagen deel uit van 
vogelreizen en trekt vele dagtoeristen die 
graag eens kolibries van dichtbij willen 
bewonderen. Het centrum biedt ook all-in-
clusive overnachtingen aan. Aangezien ik 
er midden in de regentijd vertoefde was het 
erg rustig, en was ik voor een belang rijk 
deel van de tijd de enige overnachtende 
bezoeker. De belangrijkste reden voor mijn 
verblijf in de lodge was niet zozeer de vo-
gelrijkdom, maar het feit dat het centrum 
ruim 600 hectare regenwoud bezit, waarin 
een netwerk aan paden is aangelegd. Hier 
kon ik dus gaan en staan waar ik wilde, 
op zoek naar alles wat er kroop en vloog. 
In het naslagwerk over de herpetofauna 
van Trinidad en Tobago (Murphy 1997) 
staan opvallend veel foto’s van reptielen en 
amfibieën die hier, of bij het nabijgelegen 
Simla onderzoeksstation, zijn gemaakt. Dit 
verschafte mij dus een prima uitgangsposi-
tie om op nader onderzoek uit te gaan.

â Biotoop Gona

todes ceciliae: de 

muurtjes langs 

een strompje 

onder de weg, 

Trinidad

lacerta74-1-bin.indd   31 30/03/16   10:35



hts gtiao gnibsndto

32 Lacerta  Nummer 1 Jaargang 74

van de afwateringspijpen in de buitenmuur 
van de lodge. Op andere dagen vond ik 
meerdere dieren in deze pijpen, maar altijd 
slechts één dier per pijp. Vaak bevonden 
de dieren zich in het uiteinde van de pijp, 
zodat ze bij gevaar snel de pijp in konden 
schieten. Ook de toegangsweg naar de 
lodge was de moeite waard om eens wat 
beter te bekijken. De weg zelf was een 
strakke asfaltweg, dus niet veel te beleven, 
maar op een aantal plaatsen liep er onder 
de weg een stroompje door, afgeschermd 
door stenen muurtjes. Deze muurtjes lagen 
meestal in de schaduw, en waren continu 
nat. Hierdoor vormden ze ideale vind-
plaatsen voor Gonatodes ceciliae, en op 
vrijwel alle muurtjes waren ze dan ook te 
vinden. Midden op de dag trokken ze zich 
terug in spleten in de muurtjes, of vlakbij 
het water, maar 's morgens vroeg en laat 
in de namiddag en zelfs 's nachts waren 
ze goed te vinden. De temperatuur op 
deze vindplaatsen was meestal 23-25°C, 
bij een luchtvochtigheid van 70-100%. 
Op het moment dat de gekko’s zichtbaar 
waren bevonden de muurtjes zich in de 
schaduw, met een lage lichtintensiteit van 
slechts 400-1000 lux, bij een UVB inten-
siteit van 10-24µW/cm² (gemeten met een 
Zoomed 6.2, dus niet de ideale methode, 
maar slechts een indicatie). Op deze natte 
plekken waren vaak ook gifkikkers van de 
soort Mannophryne trinitatis te vinden. 

Langs het belangrijkste pad vanuit de 
lodge het regenwoud in lag aan de rand 
van het bos een open plek met in het mid-
den een kring van simpele houten bankjes. 
Onder deze bankjes, schuilend tussen de 
ligger en de poten, bleken ook minimaal 
een mannetje en twee vrouwtjes van G. 
ceciliae te leven. Ik heb dit trio gedurende 
acht opvolgende dagen af en toe bezocht 
om een idee te krijgen wat de territori-
umgrootte zou zijn. De kring van bankjes 
bestond uit vijf bankjes van ieder ongeveer 
1,5 m lang en 50 cm hoog. Het mannetje 
(individueel herkenbaar door een beschadi-
ging op de kop) gebruikte alle bankjes, 
waarbinnen de vrouwtjes hun territorium 

Gonatodes ceciliae
De eerste exemplaren van het genus 
Gonatodes vond ik reeds aan het eind 
van de eerste dag, en wel Gonatodes 
ceciliae. Deze soort bleek hier behoorlijk 
algemeen te zijn, en zich ook als cultuur-
volger te gedragen. De eerste man vond 
ik op de basis van een boom met grote 
plankwortels, ongeveer 15 cm boven de 
grond. Bij benadering schoot hij weg in 
een scheur in de grond, waar hij niet meer 
uit tevoorschijn kwam. Op dezelfde avond 
vond ik ook een man van G. ceciliae in een 
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hadden, meestal onderling gescheiden 
door minimaal een bankje. Eenmaal vond 
ik een tweede mannetje onder een van de 
bankjes, maar ik had niet de indruk dat 
dit een vaste plek was, aangezien op de 
andere dagen alleen het “vaste” mannetje 
aanwezig was. Op de stam van een dunne 
palm vlakbij de bankjes vond ik ook een 
juveniel van dezelfde soort. Op de open 
plek was de temperatuur iets hoger dan in 
het omliggende bos, oplopend tot 26°C, 
waarbij de gekko’s voortdurend aan de 
onderzijde van de bankjes vertoefden. 

Dieper in het regenwoud waren de dieren 
ook te vinden op en in half vermolmde 
stammen op de bosbodem, en, zoals al eer-
der beschreven, onder op de stammen van 
vooral dikke bomen, maximaal 80 cm bo-
ven de grond. In vrijwel alle gevallen ging 
het om een enkel dier of een koppel op een 
boom. Dit bevestigt de informatie uit de 

literatuur, waarin te vinden is dat de soort 
vooral voorkomt in primair, onverstoord 
regenwoud (Murphy 1997), waaraan ik 
kan toevoegen dat ze dus ook gevonden 
kunnen worden op bebouwingen, gelegen 
in een dergelijk habitat.

Gonatodes vittatus
Ongeveer 10 km heuvelafwaarts vanaf de 
Asa Wright Lodge, ligt het Simla onder-
zoeksstation, dat nog steeds gebruikt 
wordt voor biologisch onderzoek uitge-
voerd door studenten (tijdens mijn bezoek 
waren ze vooral bezig met evolutionair on-
derzoek aan wilde guppies). Van deze plek 
waren individuen van Gonatodes vittatus 
beschreven (Murphy 1997), wat voor mij 
de reden was om er eens te gaan kijken. Ik 
vond ze bij aankomst dan ook direct, op 
de lage muurtjes rondom de parkeerplaats, 
de onderste 50 cm van de buitenmuur van 
het gebouw, en op en in bloempotten in 
de tuin. De soort bleek een uitgesproken 
cultuurvolger te zijn. De dieren bleken in 
een hoge dichtheid voor te komen, en in 
de 3 uur die ik daar geobserveerd heb, 
heb ik zeker 25 individuen kunnen tellen. 
De mannen zijn enigszins territoriaal en 
vertoonden onderling veel dreig- en jaag-
gedrag. Dit dreiggedrag bestond vooral 
uit het uitzetten van de keel, het zijdelings 
afplatten van het lichaam, waarbij de rug 
wat gekromd wordt, zijwaarts kopknik-
ken en het langzaam horizontaal zwaaien 
met de staart. Opvallend is dat bij andere 
soorten, zoals G. ceciliae en G. ocellatus 
het zwaaien gedaan wordt met de staart 
naar boven gebogen, waar bij G. vittatus 
de staart echt horizontaal gehouden wordt. 
De vrouwtjes bleken toleranter tegenover 
soortgenoten dan de mannen, met uitzon-
dering van zwangere dieren. De plekken 
waar de dieren rondscharrelden lagen 
vaak half in de zon, half in de schaduw, 
en de temperatuur varieerde midden op 
de dag van 27°C in de schaduw tot 40°C 
in de volle zon, bij een luchtvochtigheid 
van 60-70%. De lichtintensiteit (4000 
lux in de schaduw, 105000 lux in de volle 
zon) en UVB intensiteit (29µW/cm² in de 
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schaduw, 260µW/cm² in de zon) op deze 
plek lagen dan ook flink wat hoger dan op 
de vindplaatsen van G. ceciliae. De dieren 
vertoonden een combinatie van actief foe-
rageergedrag en sit-and-wait gedrag. 

Later kwam ik erachter dat de ASA lodge 
iets hoger op de heuvel ook een overdekte 
patio had, waar een flinke populatie van 
Gonatodes vittatus bleek te zitten. De 
patio bestond uit een stenen, geplaveide, 
afrastering met tussendoor houten balken. 
De patio had een houten vloer, een dak dat 
bestond uit gaas dat overgroeid was door 
klimplanten, en was verder volledig open, 
zodat zon, wind en regen redelijk vrij spel 
hadden. Dit leverde een temperatuur op 
die opliep tot 28°C midden op de dag, 
met een luchtvochtigheid van 70-80%. De 

gekko’s bevonden zich vooral onderaan de 
balken en muren, meestal tot een hoogte 
van 1 m boven de grond, en op de vloer, 
vaak langs de muur scharrelend. Ook 
hier vertoonden de mannen een duidelijk 
sterkere territorialiteit dan de vrouwtjes en 
jonge dieren. Daarbij konden de vrouwtjes 
en jonge dieren vrijuit door de territoria 
van de mannetjes bewegen, maar werden 
andere mannetjes fanatiek nagejaagd.

Literatuur (Demeter & Marcelini, 1981) 
en mijn eigen ervaringen wijzen uit dat 
G. vittatus vooral voorkomt in de wat 
drogere vegetaties, zoals de open, zonnige 
randen van het regenwoud, palmplantages, 
droge bossen, her en der op de drogere 
savannes en als cultuurvolger in tuinen en 
op bebouwingen. De soort is daardoor in 
staat om ook op een paar andere eilanden 
waar een droger klimaat heerst te overle-
ven, zoals bijvoorbeeld op Aruba. 

Gonatodes humeralis
Aan de rand van de patio bleek ook een 
koppel Gonatodes humeralis te wonen. Dit 
was dan ook meteen het enige koppel van 
deze soort dat ik op de eilanden heb kun-
nen vinden. Het vrouwtje bewoonde een 
boompje met een diameter van ca 10 cm, 
en stond op het punt om een ei te leggen. 
Drie dagen later bleek dit inderdaad ge-
beurd te zijn, maar helaas heb ik de locatie 
van het ei niet kunnen traceren. Dit laatste 
geldt helaas voor alle soorten Gonatodes 
die ik gezien heb in het wild, van geen 
enkele heb ik eieren kunnen vinden. 

Tijdens een eerdere reis naar Peru, in 
2008, heb ik wel meerdere individuen 
van G. humeralis kunnen vinden, zowel 
in het zuidoosten (NP Tambopata) als in 
het noordoosten (in de buurt van Iquitos). 
De soort is vooral te vinden in de nattere 
delen van het regenwoud en kan op die 
plaatsen behoorlijk talrijk zijn. Langs 
sommige paden door het bos had bijna 
iedere boomstam een of twee G. hume-
ralis, afgewisseld met kleine anolisjes, 
Norops chrysolepis. Ik vond de gekko’s 
op boomstammen (zowel dikke stammen 
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met plankwortels, als dunnere boompjes), 
maar ook op vlonders en op de buitenzijde 
van de houten hutten waarin ik vertoefde. 
In de meeste gevallen beperkte het zich tot 
een koppel of enkel individu op een stam, 
maar een enkele keer vond ik een fami-
lie-groepje op een boomstam die omringd 
werd door dikke lianen, waardoor er veel 
oppervlak met schuilplaatsen beschikbaar 
was. Net als de andere soorten bevonden 
de dieren zich vaak op minder dan een 
meter boven de bodem. 

Gonatodes ocellatus
De laatste soort uit het geslacht die ik in 
de vrije natuur heb kunnen observeren is 
Gonatodes ocellatus. De soort heeft een 
klein verspreidingsgebied, en komt voor 
in het noordoosten van Tobago en op de 
satellieteilandjes Little Tobago en Goat 
Island. In dit gebied is de soort vooral te 
vinden op primair en secundair regen-
woud, maar af en toe ook op de randen 
van plantages en in duikers onder wegen. 
Ze zijn daarmee iets minder gebonden aan 
primair regenwoud. De gekko’s hebben 
daarbij een klimaatvoorkeur die lijkt op 
die van G. ceciliae, maar kunnen een iets 
hogere temperatuur verdragen. Ik vond 
ze actief bij temperaturen tot 28°C, maar 
de lagere temperatuur en hogere lucht-
vochtigheid tijdens en kort na een regenbui 
verhoogde de activiteit aanmerkelijk. Ik 
vond de gekko’s net buiten Charlotteville, 
dat eigenlijk de beste uitgangsplek is voor 
wandelingen over het eiland. Op Tobago 
zelf waren de dieren lastiger te vinden 
dan op het kleine eilandje Little Tobago, 
waar op vrijwel alle dikkere en dunnere 
bomen individuen te vinden waren. Naar 
Little Tobago zijn er excursies te boeken 
vanuit Speyside, waarbij je een wandeling 
van ongeveer twee uur over het eiland 
kunt volgen, gedeeltelijk door het bos 
midden op het eiland, en gedeeltelijk langs 
de kliffen waar zich broedkolonies van 
zeevogels bevinden. De gekko’s bevonden 
zich in het centrale deel van het eiland in 
het bos, dat duidelijk droger was dan in de 
vindplaatsen op Tobago. Vermeldenswaar-

dig was ook de vondst, in hetzelfde stuk 
bos, van de slang Mastigodryas boddaerti 
dunni, die als mogelijke predator van de 
gekko’s bekend staat.

Waar G. ceciliae regelmatig in hetzelfde 
biotoop te vinden is als de gifkikker Man-
nophyne trinitatis, geldt dit bij G. ocel-
latus voor de kikkersoort Mannophryne 
olmonae. Beide soorten Mannophryne zijn 
op het oog eigenlijk nauwelijks te onder-
scheiden, maar hebben wel een onderschei-
dende roep, en zijn op basis van geluid en 
verspreiding dan ook beschreven als twee 
afzonderlijke soorten.

Kleurvariatie
Een interessant verschijnsel is de variatie 
in kopkleur en tekening van de man-
nen bij de soorten uit het geslacht. Bij G. 
ocellatus varieert de kleur van de kop van 
volledig geel, via oranje naar oranje-geel 
en geel-zwart gestreept. Het lijkt erop dat 
de kopkleur overwegend eenkleurig is op 
Little Tobago, waar op Tobago zelf meer 
opvallend getekende dieren te vinden zijn. 
Stevland Charles (PhD student aan Ho-
ward University, Washington DC, werkend 
aan Gonatodes) opperde dat de predatie-
druk mogelijk hoger ligt op Little Tobago, 
omdat het bos daar vooral bladverliezend 
is (Charles, Pers. Med.). In de droge 
tijd komt er daardoor meer licht op de 
bodem, waardoor gekko’s met opvallende 
kopkleuren meer opvallen voor visueel in-
gestelde jagers zoals vogels en dag-actieve 
slangen. Op Tobago is het bos overwegend 
het jaar rond groen, waardoor er mogelijk 
een lagere predatiedruk heerst. Dit laat 
ruimte over voor een hogere seksuele selec-
tiedruk, waarbij extremer gekleurde dieren 
aantrekkelijker zijn voor vrouwtjes. Ook 
bij de dieren in mijn bezit komen verschil-
lende kleuren en patronen voor, en lijkt er 
geen genetische basis voor een bepaalde 
kleur. Er heerst dan ook geen selectiedruk 
op de dieren in gevangenschap, niet door 
predatie, en ook niet door seksuele selectie, 
aangezien de kweker bepaalt welk man-
netje bij welk vrouwtje geplaatst wordt. 

Bij G. vittatus is er ook variatie in de 
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kleur van de mannetjes te vinden, alleen 
gaat het bij deze soort om de kleur van 
de keel. Er zijn drie kleurvormen be-
kend: eenkleurig geel, zwart-wit gestreept 
en eenkleurig grijs. Deze kleurvormen 
kwamen alle drie voor in de populaties die 
ik heb bekeken. De keelkleuren zijn echter 
van een afstand moeilijk te zien. Het is 
echter wel zichtbaar als de mannen naar 
elkaar dreigen, doordat ze daarbij de keel 
opzetten. De plaats van de kleur onderop 
de kop in plaats van op de bovenkant 
zoals bij G. ocellatus kan duiden op een al-
geheel hogere predatiedruk in de biotopen 
waar G. vittatus voorkomt. Zoals vermeld 
is er meer licht en komen ze vaak in ver-
stoorde omgevingen voor, waar vaak ook 
veel vogels te vinden zijn. Dieren met een 
felgekleurde kop zouden dan geen kans 
op nakomelingen hebben, doordat ze al 
zijn gepredeerd voor ze aan voortplanting 
toekomen. Ik heb echter nog geen verklar-
ing voor de verschillende keelkleuren die te 
vinden zijn, vaak binnen dezelfde popula-
tie. Ook bij de dieren in mijn bezit komen 
zowel geel als zwart-witte kelen voor, maar 
het lijkt er wel op dat dit genetisch vastligt: 
een lijn met gele kelen produceert geen 
zwart-witte kelen en andersom. Wanneer 
de lijnen gekruist worden is de keelkleur 
van de nakomelingen niet te voorspellen, 
er is geen duidelijk dominante kleur. 
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Europese Slangen Vereniging

Bent u meer dan de gemiddelde Nederlander 
geïnteresseerd in slangen? Of heeft u mis
schien 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 
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Uitnodiging
voor de

Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 30 april 2016 om 12:30 uur

MEC te Nieuwegein

Evenals voorgaande jaren zal de NVHT “Lacerta” ook dit jaar naast de ALV lezingen organi
seren en mensen de mogelijkheid geven dieren of toebehoren (voedseldieren, planten etc.) aan 
te bieden. De aan te bieden dieren dienen vooraf aangemeld te worden bij Jeroen van Leeuwen 
(secretaris@lacerta.nl). Als u dieren aan wilt bieden, houd er dan rekening mee dat dit alleen 
eigen nakweekdieren mogen zijn en er vanzelfsprekend aan alle wettelijke eisen (CITESpapieren) 
voldaan dient te worden. Bent u op zoek naar bepaalde voedseldieren? Laat dit dan ook even 
weten, wellicht kunnen we zorgen dat deze aanwezig zijn.

Naast de lezing en de ALV is deze dag natuurlijk ook bedoeld om een praatje te maken met 
elkaar en het bestuur! Heb je bijvoorbeeld vragen over de status van de positieflijsten of over hoe 
wij als vereniging hiermee omgaan, dit is het moment om hierover te discussiëren!

De formele ALV start om 14:30 uur. De overige activiteiten starten om 12:30 uur. Er zullen lezin
gen gegeven worden over invasieve exoten in Europa (IAS) door Erna Philippi, en over huisves-
ting van reptielen door Renske Loogman / Jan Paul Groen.

Wilt u meepraten over het bestuur van de vereniging en de vereniging (nog) beter leren kennen, 
kom dan op 30 april naar de ALV!

Voor agenda, formele stukken en overige informatie over de Algemene Ledenvergadering kunt 
u terecht op onze website, www.lacerta.nl.

Het Bestuur
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