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deel 2 

Houden van Gonatodes sp. in ge-
vangenschap.
De soorten uit het geslacht Gonatodes zijn 
relatief makkelijk te houden en kweken. 
Ze komen het best tot hun recht in terraria 
die speciaal voor hen zijn ingericht, maar 
ze doen het vaak ook goed in typische 
regenwoudterraria bedoeld voor gifkik-
kers. Kanttekening bij deze samenleving 
is wel dat de juiste soort gekozen dient te 
worden, of voldaan wordt in de specifieke 
eisen van de gehouden soorten. 

Bij mij bestaat de basis uit relatief 
grote terraria met de maten 50×60×80 cm 
(l×b×h), waarin een koppel gehuisvest is. 
De bakken zijn gemaakt van betonplex, 
maar glazen terraria voldoen natuurlijk 
ook. De terraria zijn ingericht als regen-
woudbodems, met daarin veel beplanting 
van bijvoorbeeld Philodendrons en bro-
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melia’s. De bodem is bedekt met een laag 
cocopeat, afgedekt met dood blad van eik 
of beuk en stukken schors. De zij- en ach-
terwanden zijn afgewerkt met epoxyhars, 
om een natuurlijk leefoppervlak te creëren.

Vrijwel alle soorten zijn in het wild te 
vinden op de onderste meter van boom-
stammen, dus het loont om dit biotoop te 
imiteren op de wanden van de terraria. De 
verlichting bestaat uit een 55W PL lamp, 
in combinatie met een Arcadia UV spaar-
lamp. UV-verlichting is noodzakelijk voor 
de kalkhuishouding van de dieren, hoewel 
de dieren niet altijd actief zonnen. Dit 
wisselt echter per soort. De wat droger le-
vende G. vittatus zoekt de lampen bewust 
op om op te warmen, waar bijvoorbeeld 
G. ocellatus en G. caudiscutatus meestal in 

de schaduw van planten vertoeven. Mijn 
koppel G. humeralis bewoont een groot 
terrarium van 180×90×180 cm (l×b×h), 
waarbij de man vaak bovenin te vinden is 
en de vrouw veelal op kunstmatige boom-
wortels net boven de bodem te zien is. De 
temperatuur in de terraria varieert tussen 
23°C onderin, en 26-28°C bovenin (in de 
zomermaanden iets hoger, maar dit scheelt 
niet veel). ’s Nachts blijft de temperatuur 
in de hele bak op ongeveer 23°C steken. 
Er wordt vier keer per dag automatisch 
gesproeid, waarbij ik af en toe nog met de 
hand wat extra sproei om de bromelia’s 
bovenin de bakken gevuld te houden. De 
luchtvochtigheid wordt daarnaast mede 
gestuurd door een computerventilator 
op de bak, die zorgt voor een continue 

V.l.n.r. Terrarium 

Gonatodes vit-

tatus;

Terrarium Gona-

todes ocellatus 

(inmiddels dichter 

begroeid);

Terrarium Gona-

todes caudiscu-

tatus

à Gonatodes 

ceciliae, zwangere 

vrouw, Trinidad
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doorluchting. Bovenin de bakken heerst er 
dus een duidelijk lagere luchtvochtigheid 
dan onderin de bakken. Ik houd de bak 
waarin G. vittatus gehuisvest is wat droger 
dan de bakken met G. caudiscutatus, G. 
ocellatus en G. humeralis, op basis van de 
informatie die ik heb uit de vrije natuur en 

mijn waarnemingen aan het gedrag van de 
dieren in de terraria. Het is mij opgevallen 
dat bij de mannen van G. caudiscutatus de 
kleur en tekening op het lichaam intenser 
worden als de dieren vochtiger gehuisvest 
worden. In een wat drogere bak kleurt de 
man bruin met een wat vage gele kopteke-

Gonatodes caudis-

cutatus man
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ning, terwijl de dieren in een vochtige bak 
een bijna zwarte grondkleur krijgen, met 
sterk contrasterende gele kopstrepen en 
witte stippen op de flanken. Voor het huis-
vesten van Gonatodes in terraria samen 
met gifkikkers, waarbij de klimatologische 
omstandigheden vaak zijn toegespitst 

op de eisen van de kikkers, dus een hoge 
luchtvochtigheid, en meestal wat lagere 
temperaturen, zou ik dan ook aanraden 
om voor de soorten te kiezen die zich 
onder die omstandigheden lekker voelen. 
In mijn ervaring zijn dat G. ocellatus, G. 
caudiscutatus en G. humeralis, en ook 
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G. ceciliae zal hieronder gerekend kun-
nen worden. Als er bovenin het terrarium 
voldoende ventilatie aanwezig is die zorgt 
voor een wat drogere lucht overdag, met 
daarnaast voldoende warmte, kan ook G. 
vittatus prima samenleven met gifkikkers. 

Kweek
In mijn terraria is er nauwelijks seizoen-
vorming te vinden. De dieren reageren 
een beetje op de verlichtingsduur en 
temperatuurschommelingen, doordat er 
in de zomer langer licht van buiten komt 
en de temperatuur iets hoger ligt, maar 
eigenlijk vindt voortplanting het hele jaar 
door plaats, met af en toe een pauze van 
een maand of twee. De eieren worden 
vooral gelegd op de bodem, onder stuk-
ken los liggend schors. Alle soorten uit de 
familie  Sphaerodactylidae leggen per 
keer slechts één ei, en doen dat 6-8 keer 
per jaar, met tussenpozen van minimaal 
twee weken. De eieren kennen een lange 
incubatieduur, tot wel 90 dagen. De incu-
batieduur wordt enigszins beïnvloed door 
de temperatuur. Als ik de eieren apart 
incubeer, doe ik dat bij ongeveer 26°C 

voor G. vittatus en 23-25°C voor G. ocel-
latus en G. caudiscutatus. Het is mij nog 
niet duidelijk wat de geslachten van de 
nakomelingen bepaalt. Gezien de vrijwel 
gelijke geslachtsratio bij G. vittatus en G. 
caudiscutatus, zowel bij hogere als lagere 
incubatietemperaturen, vermoed ik dat het 
geslacht genetisch wordt bepaald. Echter, 
bij G. ocellatus leverde een incubatietem-
peratuur van 23-25°C vrijwel uitsluitend 
mannen op (bij een totaal aantal jongen 
van ongeveer 20). Dit duidt op een tempe-
ratuurgestuurde geslachtsbepaling. Ik weet 
echter nog niet of er voor een hoger aantal 
vrouwtjes dan geïncubeerd zou moeten 
worden bij een lagere, of juist hogere 
temperatuur. 

Momenteel kies ik ervoor om de eieren 
in de terraria te laten uitkomen. Dit gaat 
eigenlijk prima, aangezien de jongen door 
de ouders met rust worden gelaten. Pas 
wanneer de jongen geslachtsrijp worden, 
wordt er door de ouders, met name door 
de man, op gejaagd. Op dat moment 
vormen de jongen namelijk een bedreiging 
voor het territorium van de ouderdieren. 
Dit geslachtsrijp worden is te zien aan de 
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omkleuring van de jonge mannetjes. Alle 
jongen worden geboren met de tekening 
van vrouwtjes, dus bij de meeste soorten 
met een lichtbruine grondkleur, al dan niet 
bedekt met lichte of donkere vlekjes. Na 
drie tot zes maanden, afhankelijk van de 
soort, kleuren de mannen om naar hun 
volwassen, aansprekende kleuren. Dit is 
dan ook het moment om de jongen uit het 
terrarium van de ouders weg te vangen. 
Overigens is de groei van de jongen 
natuurlijk het beste te controleren door 
ze apart op te kweken. Hierbij moet er op 
gelet worden dat de jongen individueel 
gehuisvest worden, want wanneer er meer-
dere dieren bij elkaar worden geplaatst 
zal er altijd een hiërarchie ontstaan die 

ten koste gaat van de kleinste jongen in de 
bak. 

Als voedsel nemen de gekko’s eigenlijk 
alles aan wat er in de bek past. Bij mijn 
dieren bestaat de basis uit huiskrekels, 
afgewisseld met ovenvisjes, fruitvliegen, 
bonenkevers en weideplankton. Ze pak-
ken daarnaast ook jonge kakkerlakjes, 
wasmotlarven, buffalowormpjes, blad-
luizen etc., zo lang het maar klein genoeg 
is. Voor de jongen geldt dit natuurlijk in 
nog sterkere mate, die jagen ook actief op 
springstaarten. Om te voorzien in vitami-
nen en mineralen bepoeder ik de insecten 
bijna iedere voerbeurt met een vitamine-
mineralenpreparaat, zoals bijvoorbeeld 
Miner-all of Dendrocare. 

Gonatodes 

 vittatus man
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Conclusie
De soorten uit het geslacht Gonatodes zijn 
mooie, interessante gekko’s, waaraan je 
zowel in terraria als bij het observeren in 
de vrije natuur veel genoegen kunt beleven. 
De dieren kunnen echter in terraria soms 
wel wat schuw zijn, waardoor de zicht-
baarheid wat te wensen over kan laten. 
Dit varieert echter per individu en hangt 

bijvoorbeeld ook af van de locatie van het 
terrarium en hoe druk het in de kamer is. 
Al met al zijn ze zeker de moeite van het 
houden en kweken waard, en ik hoop dat 
ik met mijn waarnemingen bij heb kun-
nen dragen aan de kennis die nodig is om 
zowel de dieren in het wild te beschermen, 
als om de dieren in gevangenschap goed te 
kunnen houden en kweken.
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Summary

The genus Gonatodes: less well known, but 

very beautiful day geckos

The author describes his observations on 

gecko’s of the genus Gonatodes, both in a 

natural setting in Trinidad and Tobago and in 

Peru, and in captivity. On his trip to T&T, he 

observed G. ceciliae, G. vittatus, G. humeralis 

and G. ocellatus, while on an earlier trip to Peru, 

he found G. humeralis. The climatic conditions 

and habitat structure are described, as well 

as behavioral observations. Additionally, the 

author’s experiences with keeping and breeding 

these beautiful geckos are highlighted.

â Gonatodes 

ocellatus, man, 

Tobago

à Gonatodes 

ocellatus, man, 

Little Tobago
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Europese 
parelhagedissen

soorten en ondersoorten van het geslacht Timon
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De meeste terrariumhouders zullen 
deze imposante dieren wel kennen of 

er zeker eens van gehoord hebben, maar 
toch geef ik een korte beschrijving van 
deze geweldige dieren. 

De Parelhagedis is de grootste Europese 
hagedis met pootjes. De Scheltopusik 
(Pseudopus apodus) is weliswaar de groot-
ste, maar die heeft geen pootjes. Dit dier 
wordt tot maximaal 140 cm, dus meer dan 
twee keer de lengte van een Parelhagedis. 

Parelhagedissen worden iets groter dan 
de grootste ondersoorten van de Reuzen-
smaragdhagedis (Lacerta trilineata), maar 
blijven kleiner dan de grootste soorten 
Gallotia van de Canarische eilanden. 
Gallotia stehlini kan tot circa 80 cm 
totale lengte worden. Geografische gezien 
behoren de Canarische Eilanden echter 
niet tot Europa, en dat is de reden waarom 
deze Gallotia-soorten niet meedingen naar 
de titel “Grootste Europese hagedis met 
pootjes.” 

Vandaar dat het geslacht Timon deze 
eer toekomt. Echter niet alle soorten en 
ondersoorten van dit geslacht worden even 
groot. Er zijn wel vermeldingen dat Parel-
hagedissen tot 90 cm lang kunnen worden, 
maar dat is nooit echt bewezen. Ik kom 
hier later in het hoofdstukje “Grootte” op 
terug.

Sinds enkele jaren heet dit geslacht Ti-
mon, vroeger was dat Lacerta. Deze laatste 
naam wordt echter soms nog gebruikt. Tot 
de jaren tachtig van de vorige eeuw werd 
er slechts één soort met diverse ondersoor-
ten erkend, in Europa én in Noord-Afrika. 
De laatste jaren deed DNA-onderzoek 
ook hier zijn intrede en werd deze soort 
onderverdeeld in nieuwe soorten en onder-
soorten. 

Ik verzorg deze dieren al meer dan twin-
tig jaar. Ik vind ze nog steeds interessant en 
leer nog regelmatig nieuwe dingen van ze. 
Het zijn over het algemeen zeer rustige die-
ren met een duidelijk individueel karakter. 
Soms opvliegend, soms nieuwsgierig, af en 
toe bang en zelden agressief.

Verspreiding
Parelhagedissen hebben een vrij groot ver-
spreidingsgebied in Europa. Grofweg kan 
gezegd worden dat ze het hele Iberische 
schiereiland hebben bevolkt. In Frankrijk 
komen ze voor in een vrij smalle strook 
langs de zuidelijke Atlantische kust, in het 
noordwesten van het Massif Central, in de 
Languedoc-Roussilon en in de Provence. 
In het Rhône-dal komen zie iets noorde-
lijker voor door het iets warmere klimaat 
(kaart 1).

Echter in Italië komt de soort ook voor, 
al is het een heel klein gebiedje in het 
noordwesten, dat grenst aan de Franse 
mediterrane kust. Het verspreidingsgebied 
blijkt niet geheel aaneengesloten te zijn 

Het is een relatief moeilijke soort om 
te vinden, ik zie ze tenminste niet altijd 
tijdens vakanties. De reden is dat ze erg 
schuw zijn en soms al bij benadering tot 
twintig meter of meer vluchten. Soms ho-
ren we de dieren wel, maar zien we ze niet. 

Biotoop
Er wordt wel gesteld dat het een step-
pedier is, maar ze komen niet uitsluitend 
in dergelijke gebieden voor. Het versprei-
dingsgebied in het noorden van Portugal 
en noordwesten van Spanje is bijvoorbeeld 
niet steppeachtig. Het leefgebied moet in 
ieder geval warm zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan oude kustduinen in het westen van 
Zuid-Frankrijk (Les Landes), steenstep-

ß Titelfoto:

Timon nevadensis, 

man (foto Jean 

Nicholas)

à Kaart 1. Ver-

spreiding van de 

parelhagedissen 

in Europa.

àà

Foto 1. Plaine de 

la Crau, biotoop 

van Timon lepidus.

Foto 2. Serra de 

Baza, biotoop van 

Timon nevaden-

sis (foto Jean 

Nicholas).

Foto 3. Cabo de 

Gata, biotoop van 

Timon nevadensis.
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pes in de Provence zoals Plaine de la Crau 
(foto 1) en halfwoestijnen in het zuidoos-
ten van Spanje (foto 2 en 3). De noord-
kant van de Sierra’s in midden Spanje zijn 
bijvoorbeeld weer minder steppeachtig 
(foto 4). 

Wijngaarden, stapelmuurtjes en rotspar-
tijen zijn perfecte plekken voor deze ha-
gedissen. Hier zitten ze soms op de uitkijk 
en kunnen ze bij gevaar direct wegkruipen 
tussen de stenen. Ondanks hun grootte 
kunnen zo ook goed klimmen. Weliswaar 
niet langs betonnen muurtjes zoals Muur-
hagedissen, maar wel langs grove rotsen 
en bomen. Vooral bij gevaar kunnen ze 
snel in bomen kruipen. Ik heb dit al zelf 
meegemaakt in de Provence. Een vrouwtje 
kroop razendsnel in een populier. Het dier 
kreeg het ook nog voor elkaar om steeds 
aan de andere kant van de stam te blijven, 
toen ik ook in de boom klom. Volgens de 
literatuur vormen oude amandelbomen 
een prima schuilplaats, soms zijn deze hol 
van binnen. 

Het zijn sterke dieren die goed kunnen 
graven. Vaak gebruiken ze ook konijnen-
holen of holen van knaagdieren om zich te 
verschuilen. In de Provence liep ik op een 
pad door de garrigue, die hier wat meer 
open was. Op een gegeven moment zag 
ik een Parelhagedis, een subadulte man, 
die rustig naar me toe kwam lopen. Een 
vreemd gedrag voor zo’n schuw dier. Een 
halve meter voor hem bevond zich een oud 
konijnenhol, waar hij vervolgens rustig in 
kroop. Hij wist precies waar zijn schuil-
plaats was. Dergelijk gedrag heb ik wel 
vaker gezien.

Ik tilde eens een grote brok steen op, 
waaronder een subadulte Parelhagedisman 
zat. Ik verwachtte dat hij me niet kon 
ontsnappen, op dat open terrein zonder 
gaten in de grond. Hij rende direct richting 
een in de grond gegraven oude biels. Ik 
ging ervan uit dat hij in de schaduw zou 
zitten, maar niks daarvan. Hij was in de 
gebarsten biels gekropen en hij was er niet 
uit te krijgen. Het was dus geen toeval dat 
hij hierheen vluchtte.

Soms worden ze ook dicht bij de be-

bouwing gevonden. Dan zijn ze vaak ook 
minder schuw. 

Wat opvalt, is dat ze in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de Westelijke smaragdhagedis 
(Lacerta bilineata) vaak ver van water in 
de vorm van een beekje, kanaaltje of poel 
verwijderd leven. Er zijn ook hier weer 
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uitzonderingen. Ron Peek vond dieren 
langs een drooggevallen beekje. Ze mijden 
het water niet, maar het lijkt erop dat ze 
de voorkeur geven aan drogere plekken. 
Ik heb ze nog nooit langs beekoevers met 
dichte begroeiing gevonden. 

Men vindt de dieren zowel in gebieden 
met kalk in de bodem als ook in gebieden 

waar kalk grotendeels ontbreekt, zoals het 
Massif des Maures. De rotsen bestaan hier 
uit silicaten (foto 5).

Grootte
In oude literatuur worden lengtes aangege-
ven van maximaal 90 cm voor de Europese 
parelhagedissen. Vervolgens worden deze 

Foto 4. Serra de 

Gredos, biotoop 

van de dwerg-

vorm van Timon 

lepidus (foto Ron 

Peek)
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gegevens in latere literatuur klakkeloos 
overgenomen. 

Bischoff et al. (1984) vermelden de 
vondst van een schedel bij Zahara de los 
Atunes in Zuid-Spanje met een lengte van 
69 mm. Deze werd gevonden door Mat-
tison en Smith in 1978. Ze berekenden 
hieruit een totale lengte van 800 mm bij 
een KRL (kopromplengte) van 280 mm. 
Dat zou dan even groot zijn als een Gal-
lotia stehlini. Volgens Bischoff et al. 
(1984) is dit veel te ruim gerekend. In hun 
nieuwe boek geven Doré et al. (2015) 
voor vrouwtjes een kopromplengte aan 
van maximaal 20,3 cm bij een totale lengte 
van 59 cm. Voor mannetjes vonden ze be-
wijzen voor een kopromplengte van 24,2 
cm bij een totale lengte van 75 cm. Op 
internet vond ik de foto van een Parelhage-
dis uit de buurt van Sevilla. Je ziet meteen 
dat het een fors dier is. Door de lengte van 
de duim op de foto te vergelijken met die 
van mij, kom ik op een geschatte lengte 
van circa 70 cm.

Het grootste exemplaar dat ik ooit heb 
gevangen had een KRL van ca 24,5 cm bij 
een totale lengte van 64,5 cm (foto 6). Dit 
dier werd gevangen tijdens een herpeto-
logische reis van Ecotourist Services in de 
buurt van Castro Marim in de Algarve. 
Deze lengte is niet nauwkeurig, omdat het 
onmogelijk is een levend dier tot op een 
millimeter nauwkeurig te meten. Daarom 
stel ik voor de KRL aan te geven met 23,5-
24,5 cm. Dit zijn enkele van de grootste 

bekende en bewezen exemplaren. 
Echter niet alle soorten en ondersoor-

ten van het geslacht Timon worden zo 
groot. Toen ik jaren geleden in de buurt 
van het Franse dorp Lespignan op zoek 
was naar Parelhagedissen, vertelde een 
vriendelijke Fransman dat men tijdens de 
oorlog regelmatig Parelhagedissen ving 
voor consumptie. Nu kan het natuurlijk 
zijn dat er vroeger wel degelijk grotere 
dieren voorkwamen, maar dat ze door 
de jacht zijn verdwenen. Dat wil zeggen, 
dat men mogelijk hoofdzakelijk de grote 
dieren ving, omdat hier meer vlees aan zat. 
Hierdoor zou het genetisch materiaal voor 
grotere individuen kunnen zijn weg gese-
lecteerd. In Extremadura worden overigens 
nog steeds Parelhagedissen gevangen voor 
consumptie.

Op de Canarische eilanden zijn fossiele 
resten gevonden van Gallotia maxima, 
met een totale lengte tot ongeveer 140 cm, 
en Gallotia goliath met een totale lengte 
ongeveer 125 cm (Bischoff, 1998). De 
vroegere bewoners van deze eilanden aten 
onder andere hagedissen, althans zo denkt 
men aan de hand van botjes, gevonden 
tussen de schelpen die ook als voedsel 
dienden, te kunnen concluderen. Deze 
twee soorten komen nu echter niet meer 
voor en mogelijk zijn ze door overbejaging 
uitgeroeid. Deze vondsten, en ook sub-
fossiele skeletdelen, worden gedateerd uit 
het Pleistoceen (ergens tussen 2,58 miljoen 
en 11700 jaar geleden).

Foto 5. Massif des 

Maures, biotoop 

Timon lepidus 

(foto 

Corrie Meijer).
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Iets dergelijks zou natuurlijk ook ge-
beurd kunnen zijn met de grotere Parelha-
gedissen in Europa, maar dan veel minder 
lang geleden. Maar dat is natuurlijk 
speculatie.

Soorten en ondersoorten
Parelhagedissen zijn grote en forse dieren 
met, voor Lacertidae, het duidelijkste 
seksuele dimorfisme. De koppen van de 
mannen zijn, zelfs als ze subadult zijn, veel 
forser dan die van de vrouwtjes (foto 7). 

In Europa komen twee soorten voor, 
namelijk Timon nevadensis (foto 8 en 9) 
en Timon lepidus (foto 10 en 11). Timon 
nevadensis komt grofweg voor ten zuiden 
van de lijn Murcia, Lorca, Granada en 
Malaga en Timon lepidus in de rest van 
het verspreidingsgebied. Dit althans vol-
gens de site lacerta.de en Cheylan (2004). 
Er zijn wel enkele verschillen tussen de 
twee verspreidingskaartjes. 

Blijkbaar is er wel degelijk overlap tus-
sen de beide soorten, en dan vooral in de 

buurt van Murcia tot aan de kust en in het 
zuiden in de buurt van Malaga. Hierover 
later meer. 

Timon lepidus heeft voor zover bekend 
drie erkende ondersoorten. Dat zijn Timon 
lepidus lepidus (de nominaatvorm), Timon 
lepidus ibericus (deze zou binnenkort wel-
eens als een aparte soort kunnen worden 
beschreven) en Timon lepidus oteroorum. 
Daar zou misschien nog een vierde bij kun-
nen komen. Dat zou dan een dwergvorm 
van Timon lepidus uit de Sierra de Gredos 
betreffen, die Ron Peek (2011) enige tijd 
terug heeft beschreven (foto 12 en 13). 
Deze mogelijke ondersoort moet dan wel 
eerst formeel op naam worden gebracht.

T. lepidus ibericus komt voor in het 
noorden van Portugal en noordwesten 
van Spanje tot de Pyreneeën. T. lepidus 
oteroorum komt op Illa de Sálvora, een 
eilandje voor de noordwest Spaanse kust 
voor. Voor deze ondersoort is ook enige 
tijd de naam Timon lepidus oteroi ge-
bruikt, maar die is niet langer geldig.

Foto 6.  

Timon lepidus, 

man, Castro 

Marim.
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Foto’s van al deze soorten en on-
dersoorten zijn te bekijken op de site: 
http://www.lacerta.de. De nominaat vorm 
T. l. lepidus komt dus in het resterend deel 
van het verspreidingsgebied voor.

Soorten versus ondersoorten
In Noord-Afrika kwam voorheen slechts 
één ondersoort van de Parelhagedis voor, 
‘Lacerta lepida’ pater. Op dit moment 
worden er twee Noord-Afrikaanse soorten 
erkend namelijk Timon pater, de Tunesi-

ß Foto 7. Timon 

lepidus lepidus, 

vrouw en man.

àà Foto 8. Timon 

nevadensis, man 

(Jean Nicholas).

ß Foto 9. Timon 

nevadensis, vrouw 

(foto Jean Nicho-

las).
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Foto 10. Timon lepidus lepidus, vrouw, Zuid-Frankrijk.
Foto 11. Timon lepidus, man, Zuid-Frankrijk (foto Jean Nicholas).
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sche Parelhagedis en Timon tangitanus, de 
Marokkaanse Parelhagedis.

Timon pater komt grofweg voor in het 
noorden van Algerije en Tunesië. Timon 
tangitanus leeft ten westen van T. pater, 
dus in een klein gedeelte van Algerije en 
in het noordelijke deel van Marokko. 
Soms duikt ook de naam Timon maroc-
canus op. Sommigen (Cheylan & Gril-
let, 2004) vinden dat dit ook een aparte 
soort is. Deze leeft in het noordwesten van 
Marokko en wel ten zuidwesten van T. 
tangitanus. Hier is echter nog geen weten-
schappelijke overeenstemming over. 

Van de Europese soorten komt de 
nominaatvorm Timon lepidus lepidus, 
behalve in een klein stukje van Italië, in 
Zuid- en Zuidwest-Frankrijk en het groot-
ste gedeelte van het Iberisch schiereiland 
voor. De nominaatvorm heeft daarmee 
het grootste verspreidingsgebied van alle 
Europese ondersoorten. Maar de weten-
schappers en onderzoekers zitten niet stil, 
en dankzij genetisch onderzoek zijn er 
steeds weer nieuwe inzichten. Miraldo 

et al. (2011) hebben in het hele versprei-
dingsgebied van het geslacht Timon DNA 
verzameld. Dit resulteerde in een aantal 
interessante feiten. Ze vonden vijf stam-
men binnen Timon lepidus lepidus, die 
genetisch van elkaar verschilden (Kaart 2). 

Foto 12. Timon le-

pidus dwergvorm, 

man (Ron Peek).

Foto 13. Timon le-

pidus dwergvorm, 

vrouw (Ron Peek).
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Deze vijf stammen ontstonden volgens hen 
twee miljoen jaar geleden in het begin van 
het Pleistoceen. De diverse ijstijden zorg-
den voor isolatie en diversificatie, en zó 
voor het ontstaan van deze stammen. De 
naar het zuiden oprukkende ijsvelden en 
de koude perioden zorgden ervoor dat de 
soort zich in een beperkt aantal geschikte 
gebieden terug moest trekken om vervol-
gens, aan het einde van een ijstijd, weer 
terug te kunnen keren om de opnieuw 
beschikbare plekken te bevolken. De zo 
ontstane stammen konden zich daarna nog 
wel steeds onderling blijven vermengen, 
en genetische uitwisseling is ook nu nog 
gaande.

Omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in 
Parelhagedissen heb ik op internet ontzet-
tend veel foto’s bekeken. Wat mij opviel 
was dat er toch wel behoorlijk wat variatie 
in kleur en tekening is bij de dieren van de 
verschillende gebieden. Sommige van deze 
gebieden heb ik zelf bezocht. Te denken 
valt aan Extremadura, Algarve en Andalu-
sië. Ik begon op een gegeven moment een 
patroon te zien. Het viel mij bijvoorbeeld 

op dat dieren uit Extremadura veelal 
grijzige flanken hadden en dat dieren uit 
de Algarve erg groen waren, zowel op de 
rug als op de flanken. Globaal kwam ik 
tot eenzelfde indeling als Miraldo et al. 
(2011), met uitzondering van de Portugese 
stam, waarvan het verspreidingsgebied 
begrensd wordt door de breedtegraad door 
Lissabon en Porto. Hier vond ik op inter-
net geen duidelijke verschillen in kleur en 
tekening vergeleken met andere gebieden. 

Het gaat om de volgende gebieden. Ten 
eerste het gebied (L1) begrensd door de 
Portugese grens oostwaarts via Salamanca 
tot Madrid, dan naar het zuiden en vervol-
gens langs de noordrand van Extremadura. 
In Extremadura zijn geen dieren gevangen 
voor dit onderzoek. Maar deze dieren 
komen qua kleur en tekening wel overeen 
met die van dit eerste gebied L1. Deze 
dieren lijken ook kleiner te zijn dan andere 
stammen. Toen we tijdens een andere her-
petologische reis in Extremadura waren, 
werd er een groot mannetje hier gevangen. 
Hij was circa 50 cm met een originele 
staart. Bovendien zijn deze dieren slanker 

Kaart 2. Globale 

verdeling van de 

stammen van 

Timon lepidus 

volgens Miraldo 

et al. (2011)
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en minder fel groen op hun rug. (foto 14).
Het tweede gebied (L2) ligt vrijwel ge-

heel in Zuid-Portugal. En wel zo’n 40 km 
ten zuiden van de breedtegraad door Lissa-
bon. Dit zijn over het algemeen grote forse 
dieren met felgroene rug en flanken. Ook 
de koppen lijken forser te zijn, althans van 
de mannen. Echter aan de hand van foto’s 
van internet lijken de dieren in het gebied 
ten westen en ten zuiden van Sevilla ook 
op deze stam. De grenzen tussen de diverse 
stammen zijn dus niet hard. Zelf heb ik 
dieren uit de buurt van Barbate (foto 15).

De derde stam (L3) komt voor in het 
noorden van Portugal, en wel ten noor-
den van de breedtegraad door Porto, en 
Noordwest-Spanje. Dit gebied komt dus 
overeen met de verspreiding van Timon le-
pidus ibericus. Uiterlijk verschild deze on-
dersoort van de nominaatvorm doordat hij 
kleiner blijft. Dit zou een aanpassing aan 
het klimaat kunnen zijn. Deze regio wordt 
gekenmerkt door een gematigd Atlantisch 
klimaat met veel neerslag en met de minste 
zonuren van heel Iberië. Deze ondersoort 
zou een ander aantal en ook een andere 

vorm van tanden hebben, vergeleken met 
de nominaatvorm. Ze hebben groene rug-
gen en meestal ook groene flanken, maar 
er worden ook dieren gevonden met grij-
zige flanken. Wat eigenlijk meteen opvalt 
zijn de donkere randen van de rondjes op 
de rug. Hierdoor zijn deze dieren donker-
der dan die van andere stammen. 

Het vijfde gebied (L5) bestrijkt min of 
meer de rest van Portugal en wel de strook 
tussen de breedtegraden door Lissabon en 
Porto. De Portugees-Spaanse grens vormt 
zo’n beetje de oostgrens. De verschillen 
van deze stam ten opzichte van de andere 
zijn minder duidelijk. Ze lijken wat geliger 
in plaats van groen te zijn. 

De vierde stam (L4) heeft het grootste 
verspreidingsgebied en bestaat uit het 
verspreidingsgebied in Frankrijk en Italië 
en bovendien de rest van het Iberisch 
schiereiland, met uitzondering van het 
zuidoosten en de gebieden waar de andere 
stammen voorkomen. Ook hier zijn er 
echter verschillen in kleur en tekening, ook 
binnen populaties.

Timon lepidus oteroorum komt in 

Foto 14 

Timon lepidus 

lepidus, man, 

Extremadura
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redelijke aantallen voor op het eilandje 
Illa de Sálvora dat voor de noordwest 
Spaanse kust ligt. Van deze ondersoort is 
slechts weinig bekend. Aan de hand van de 
sporadische foto’s lijkt deze erg op Timon 
lepidus ibericus. Ze hebben donkere ran-
den om de ronde vlekken op de rug. Hoe 
groot ze worden is niet bekend. 

De dwergvorm van Timon lepidus uit de 
Sierra de Gredos zou mogelijk te zijner tijd 
ook een ondersoort kunnen blijken te zijn. 
Ron Peek (2011) bezocht het versprei-
dingsgebied, de Sierra de Gredos, en dan 
vooral de noordflank, een aantal keren 
en wist ook grotere aantallen dieren te 
vangen en te meten. De dieren leefden op 
hoogtes tussen 1300 en 1600 m. De kleur 
op de rug was groen/geel. Een deel van de 
dieren liet intens gele kleuren zien op de 
randen van de bek en voorpoten. Meestal 
zijn de flanken ook groen, maar soms ook 
grijsachtig. De kop-romplengte bleek zelfs 
bij de mannetjes niet groter te zijn dan 14 

cm. Dit is erg klein voor een Parelhagedis. 
Verder bleek er geen significant verschil te 
zijn in lichaamsgrootte tussen mannetjes 
en vrouwtjes (Peek, pers. med.). Mogelijk 
zijn dit aanpassingen aan het relatief koele 
klimaat dat op de noordkant van het 
gebergte heerst.

Tenslotte de laatste Europese soort, 
Timon nevadensis. Veel mensen vinden 
hem minder mooi dan Timon lepidus 
omdat hij minder kleurrijk is. Deze soort 
is variabel in tekening en kleur. De soort 
komt voor in het zuidoosten van Spanje. 
Het verspreidingsgebied is ongeveer het 
gebied ten zuiden van de lijn Murcia, 
Lorca, Granada en Malaga. In het uiterste 
zuidoosten zijn de dieren helemaal niet of 
slechts weinig groen gekleurd op de rug. 
Hoe verder naar het westen en noorden 
hoe meer groen er zichtbaar wordt. Dit 
heeft misschien te maken met vermenging 
met groenere Timon lepidus. De koppen 
van vooral de mannen zijn hoekiger en 

Foto 15. Timon le-

pidus lepidus, man 

van Barbate

à

Foto 16. Timon 

lepidus lepidus, 

juveniel

Foto 17. Timon ne-

vadensis, juveniel
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langer dan die van Timon lepidus. Meestal 
worden ze ook iets groter, maar gezien het 
verspreidingsgebied en vooral de variatie 
van Timon lepidus is dit geen duidelijk 
verschil. Timon lepidus uit het zuiden van 
Portugal en zuidwest Spanje worden onge-
veer even groot. 

Qua uiterlijk zijn er zelfs bij juvenielen 
van beide soorten duidelijke verschillen. Je 
kunt zelfs bij pasgeboren jongen al het ver-
schil zien tussen T. lepidus en T. nevaden-
sis. De juvenielen van T. nevadensis hebben 
minder lichte ronde vlekken op de rug dan 
T. lepidus (foto 16 en 18). Een heel duide-
lijk kenmerk is de tekening op de zijkant 
van de kop, en dan vooral de zijkant van 
de onderkaak. Jonge T. nevadensis hebben 
duidelijke min of meer donkergrijze/witte 
tekening. Bij T. lepidus is deze tekening 
veel vager. (foto 18 en 19).

Meestal legt T. nevadensis minder eitjes 
(maximaal 20 stuks, eigen waarneming) 

dan gelijk grote T. lepidus (maximaal 30 
stuks, eigen waarneming). De eitjes zijn 
iets groter en ook de jongen zijn aanzien-
lijk groter dan die van T. lepidus. Van de 
meeste T. lepidus ondersoorten zijn de 
jongen circa 9 cm bij de geboorte, terwijl 
die van T. nevadensis vaak meer dan 12 
cm zijn, soms zelfs 14 cm.

Overgangsvormen
Zoals ik reeds in het hoofdstuk “Soorten 
en ondersoorten” aangaf, is er geen duide-
lijke grens tussen het verspreidingsgebied 
van Timon lepidus en Timon nevadensis. 
Het verspreidingsgebied van T. nevadensis 
wordt in het noorden begrensd door de 
toppen van de Sierra de Baza en Sierra 
Nevada. Naar het noordoosten en in het 
zuidwesten is er vermenging van beide 
soorten geweest en vindt nog steeds plaats. 

Alex Rudyk (pers. med.), een Ameri-
kaanse e-mailvriend, kruist voor onder-

Foto 18.Timon ne-

vadensis, juveniel
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zoeksdoeleinden T. lepidus met T. nevaden-
sis (foto 20 en 21), tenminste voor zover 
mogelijk. In de VS is het namelijk moeilijk 
om Parelhagedissen van één bepaald 
gebied of populatie te krijgen. Meestal zijn 
het al kruisingen van bijvoorbeeld Franse 
en Spaanse dieren. Soms blijken deze 
hybriden van T. lepidus en T. nevadensis 
wel vruchtbaar te zijn. Dit is, mijns inziens, 
natuurlijk ook afhankelijk van de locaties 
waar deze dieren oorspronkelijk vandaan 
komen. Ik kan mij voorstellen dat een 
T. lepidus uit de buurt van Lissabon te 
ver verwant is aan een T. nevadensis uit 
Cabo de Gata, waardoor ze misschien bij 
kruising geen vruchtbare nakomelingen 
opleveren. Als de dieren toch al nader ver-
want zijn is de kans op vruchtbare jongen 
misschien groter. 

Ongeacht dit alles zullen er soms toch 
vruchtbare nakomelingen geboren worden, 
hetzij misschien zeldzaam. Maar het 
gebeurt, dat zie je ook wel bij kruisingen 
tussen kanaries en bijvoorbeeld putters. 
Ook hier worden af en toe vruchtbare 
jongen geboren. Volgens Bischoff (1984) 
kunnen ook de soorten van het geslacht 

Timon onderling gekruist worden, waarbij 
er vruchtbare nakomelingen geboren kun-
nen worden.

Omdat T. lepidus en T. nevadensis qua 
uiterlijk behoorlijk verschillen, is het zeer 
interessant om dieren in die overgangs-
zones te bestuderen. Ik heb dat in 2011 
kunnen doen. Ik ben toen negen dagen in 
Sayalonga op vakantie geweest. Sayalonga 
ligt in Andalusië en wel circa zes kilome-
ter van de kust, grofweg tussen Nerja en 
Vélez-Málaga. We hebben hier diverse 
wandelingen gemaakt onder andere op 
zoek naar reptielen en amfibieën. Het 
hoofddoel was natuurlijk het zoeken en 
vinden van Parelhagedissen. We hebben 
hier op diverse plekken gezocht. Eén keer 
zijn we helemaal naar het oosten gereden 
tot bij Cabo de Gata. Dit gebied is erg 
droog met halfwoestijnen. Vroeger werden 
hier zelfs spaghettiwesterns opgenomen. 
Helaas vonden we hier geen enkele Parel-
hagedis.

Bovendien zijn we ook rond Cómpeta, 
net ten noorden van Sayalonga gaan wan-
delen. Net ten noorden van dit dorpje lag 
er een hoopje stenen opgestapeld aan de 

Foto 19. Timon 

lepidus lepidus, 

juveniel
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kant van het pad. Ik dacht hier een hagedis 
te zien wegkruipen. We wachtten een 
moment, in de hoop dat het diertje terug 
zou komen, wat gelukkig ook gebeurde. 
Tot mijn verbazing en zeker ook blijdschap 
bleek het een jonge parelhagedis met de 
uiterlijke kenmerken van T. nevadensis te 
zijn (foto 22). Het dier had weinig vlekken 
op de rug en een duidelijke tekening op de 
zijkant van de kop en onderkaak. Verder 
zagen we hier geen parelhagedissen meer. 
Zelf verzorg ik een koppel T. nevadensis 

waarvan de ouders oorspronkelijk uit de 
buurt van Motril komen. Deze dieren zijn 
behoorlijk bont gekleurd, of beter gezegd: 
ze vertonen een groenkleuring van circa 
tweederde van de rug. De zijkanten zijn 
grijsachtig. Zelfs bij subadulte dieren zijn 
er duidelijke verschillen tussen “echte” 
Timon nevadensis en dieren uit het over-
gangsgebied (foto 23 en 24).

Cómpeta en Motril liggen ongeveer 50 
km uit elkaar; ik ging ervan uit dat het 
waargenomen en gefotografeerde diertje 
een T. nevadensis was. 

Op het einde van de vakantie zijn we 
verder in het westen op onderzoek uit 
gegaan. Net ten noorden van Ardales, ten 
noordwesten van Málaga, zagen we een 
jong dier van circa 20 cm lengte. Helaas 
konden we hem of haar niet vangen of 
fotograferen. We zagen wel dat het een 
felgroen diertje was in zijn jeugdkleed. Dus 
een duidelijke T. lepidus.

Ten zuiden van Antequera ligt een 
kalkplateau, een uniek gebied. Hier 
hoopten we ook parelhagedissen te vinden. 
Het weer speelde ons echter parten, het 

Foto 20. Vrucht-

bare hybride van 

Timon lepidus en 

Timon nevadensis 

(foto Alex Rudyk) 

Foto 21. Krui sing 

van Timon lepidus 

x Timon nevade-

nis, subadult (foto 

Alex Rudyk).
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motregende die dag, dus er werden geen 
hagedissen gezien. Een week na onze va-
kantie kreeg ik een mailtje van een Franse 
vriend. Hij had een foto gekregen van een 
reusachtige Parelhagedis uit de Torcal de 
Antequera. Het bleek een op de rug en 
flanken fel geelgroen gekleurd dier te zijn 
met een kopromplengte van ongeveer 
24 cm. Een reus dus. Dit maakte het nog 
erger dat we hier geen hagedissen hadden 
gezien. Internetfoto’s van Parelhagedissen 
uit deze regio vertonen bijna allemaal deze 
geelgroene kleur. Ook hier ging het nog 
om T. lepidus.

We gingen nog verder naar het westen 
op zoek naar Parelhagedissen. Ons meest 
verre trip was naar Villaluenga del Rosario 
in de Sierra de Grazalema ten noordwes-
ten van Marbella. De wandeling voerde 
naar een doline, waar we heel wat soorten 
reptielen en amfibieën vonden, maar helaas 
geen parelhagedis. Echter dit veranderde 
toen we weer bijna bij onze auto waren. 
Ik tilde een kleine steen op die op een 
betonnen muurtje lag. Ik verwachtte hoog-
stens een muurhagedis te zien, maar geen 

Timon. Het tegendeel was waar. Ik was zo 
verbaasd dat ik te laat reageerde om het 
diertje te vangen. Later konden we wel 
foto’s maken. Het bleek een jonge T. lepi-
dus te zijn van hoogstens een half jaar oud. 
Ook zij was ongeveer 20 cm lang. Felgroen 
op rug en flanken. 

Een 40 meter verderop lagen flinke 
rotsblokken op de helling langs het pad. 
Hier hoorde ik wat groots ritselen. Ik zag 
nog net de staart van een Parelhagedis in 
een holletje onder een rotsblok verdwij-
nen. We verscholen ons in de greppel er 
tegenover. Het bleek een adulte man te zijn 
met felgroene rug en flanken, dus weer 
een T. lepidus. Later zagen we nog drie 
T. lepidus, die de weg overstaken toen we 
huiswaarts reden.

De twee laatste hele dagen van onze va-
kantie bezochten we een gebied ten westen 
van Yunquera. Dit dorpje ligt ongeveer 35 
km ten noorden van Marbella. De eerste 
dag hier maakten we een wandeling, deels 
door open landschap, deels door bossen. 
Bij het afdalen zag mijn vriendin een grote 
hagedis. Het schuwe dier verdween in de 

Foto 22. Tussen-

vorm van Timon 

lepidus en T. neva-

densis, juveniel
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Foto 23. Overgangsvorm van Timon nevadensis, subadulte vrouw uit de buurt van Motril.

Foto 24. Timon nevadensis, subadulte vrouw uit Serra de Baza.

lacerta74-2bin.indd   78 01/06/16   17:36



europese parelHagedissen

Jaargang 74 Nummer 2 Lacerta 79

garrigue. We wachtten nog een tijdje, maar 
ze kwam niet meer terug. We daalden 
verder af, maar ik wilde toch nog eens op 
zoek naar die hagedis. Het zat me niet lek-
ker dat we het beest niet duidelijk gezien 
hadden. Tot ons geluk bleek het dier, een 
vrouwtje, op de gemaaide rand naast de 
garrigue te zitten. Ze zag er vreemd uit qua 
kleur en vooral tekening. Ze voelde zich 
duidelijk op haar gemak en kwam steeds 
meer tevoorschijn, zodat ik haar goed kon 
fotograferen. Het was zeker geen duide-
lijke T. lepidus of T. nevadensis (foto 25), 
maar ze had kenmerken van beide soorten. 
Of deze geweldige vondst nu gewoon een 
afwijking in tekening was of dat het een 
overgangsvorm betrof, is niet duidelijk. Uit 
de waarneming van slechts één dier kun je 
geen conclusies trekken.

Een stuk verderop klommen we het pad 
weer op richting de auto. Op het pad lagen 
enkele brokjes steen. Ik verwachtte hier 
niet veel, maar ik kon het niet nalaten om 
enkele stenen te keren. Ik zag meteen een 
hagedis wegflitsen. Dat kon een muurha-
gedis zijn, maar ik meende een duidelijke 
tekening op de rug en zijkant van de kop 
gezien te hebben. Ondanks het intensieve 
zoeken in het lage struikgewas en gras 
vonden we het dier helaas niet meer terug. 
Het blijft dus onduidelijk of we echt iets 
bijzonders hebben gezien. De rest van de 
dag zagen we helaas geen parelhagedissen 
meer.

Ik wist mijn vriendin over te halen 
om de volgende dag toch weer hier in 
de buurt te gaan wandelen. We startten 
onze wandeling op een parkeerplaats iets 
noordelijker dan de vorige dag. Het begon 
al goed, op het pleintje stonden een paar 
banken bestaande uit halve boomstammen 
in beton. Ik ging hier even kijken, en er 
schoot een hagedisje weg tussen stam en 
beton, waarvan ik niet kon zien wat het 
was. Ietwat nerveus geworden ging ik even 
later nog eens kijken. Tot mijn verbazing 
was het weer zo’n ongebruikelijk gekleurd 
en getekend dier, waarbij de vraag was of 
dit een overgangsvorm was. Gelukkig kon 
ik uitgebreid foto’s maken van het jonge 

dier. Het had duidelijke kenmerken van 
T. nevadensis, weinig vlekjes op de rug en 
duidelijke tekening op de zijkanten van de 
kop, maar iets minder duidelijk dan bij een 
“echte” T. nevadensis.

In ieder geval kan ik me nu, met mijn 
eigen waarnemingen en de vele foto’s op 
internet, een aardig beeld vormen van het 
verspreidingsgebied van de diverse soorten 
en ondersoorten van Timon.

Discussie
Bij de criteria die men gebruikt om te 
bepalen of iets een aparte soort is speelt 
tegenwoordig de genetica een grote en 
ook betrouwbare rol. Het groene kikker-
complex is daar een aardig voorbeeld van. 
We kunnen nu een betrouwbare stamboom 
opstellen, zodat een soort beter kan wor-
den gedefinieerd.

Het verspreidingsgebied van Timon 
nevadensis is volgens onder andere 
Cheylan & Grillet (2004) en Miraldo 
et al. (2011) hierboven reeds is beschre-
ven. Maar er is geen harde grens tussen 
deze soort en T. lepidus. Mogelijk is er 
ergens in het oosten een zuivere populatie 
van T. nevadensis, maar hoe verder je naar 
het westen gaat, hoe kleurrijker of beter 
gezegd groener de dieren worden. Dit geldt 
ook als je vanuit het zuidoosten naar het 
noorden gaat. Ook hier zal er mogelijk 
steeds meer vermenging optreden. 

De morfologie van de tussenvormen is 
te beschrijven uitgaande van de ene of de 
andere soort. Beschouw je ze als variant 
van Timon lepidus of van Timon nevaden-
sis, dat is een persoonlijke voorkeur.

Zoals ik reeds hierboven vertelde, 
verzorg ik een aantal dieren uit de buurt 
van Motril. Deze zien er heel anders uit 
dan Timon lepidus uit Zuid-Frankrijk 
of Zuidwest-Spanje. Ze zijn weliswaar 
reeds behoorlijk groen op de rug, maar 
de flanken zijn grijzig. In de Sierra de las 
Nieves waar ik de twee juveniele dieren 
en een vrouwtje zag, zie je al de invloed 
van Timon lepidus. De dieren, althans het 
vrouwtje, zijn al behoorlijk groen op de 
rug en flanken. Maar zowel het vrouwtje 
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als de juvenielen vertonen toch nog ken-
merken van T. nevadensis. Het is de vraag 
hoe je ze zou moeten noemen.

Al met al kan ik slechts zeggen dat 
beide soorten met hun ondersoorten en 
tussenvormen bijzonder interessant zijn. 
Wij mensen hebben bepaalde voorkeuren 
voor een soort. De één vindt kleur het 
belangrijkste criterium, een ander de vorm 
of grootte. Wat mij persoonlijk betreft, ik 
vind alle soorten parelhagedissen zeker de 
moeite van het bestuderen en verzorgen 
waard. Ik heb dan ook de mogelijkheid om 
meerdere paartjes te houden.

Slot
Ik hoop via dit artikel wat meer inzicht 
te hebben gegeven over verspreiding en 
uiterlijk van dit genus. Bovendien wil ik 
deze prachtige groep nog eens onder de 
aandacht brengen. Onder anderen Ron 
Peek en Bart Spanoghe zijn net zo gefas-
cineerd door deze dieren als ik. 

Met dank aan: Ron Peek, Jean Nicholas 
en Alexander Rudyk voor extra informa-
tie over deze dieren. 

à

Foto 25. Tussen-

vorm van Timon 

lepidus en T. neva-

densis, vrouw

Summary

European ocellated lizards: species and subspecies of the genus Timon

There are two European species of Timon, Timon nevadensis in south-eastern Spain and Timon lepidus 

in the rest of the Iberian peninsula and parts of southern France (and an adjacent small area in Italy). 

There seems to be some intergrading between those two species. Moreover there are two, maybe 

three North-African species of this genus, Timon pater, Timon tangitanus and possibly Timon maroc-

canus, although this latter species doesn’t have full scientific acceptance yet.

Two subspecies of Timon lepidus are recognized, Timon lepidus ibericus in north-eastern Iberia and 

Timon lepidus oteroorum on Illa de Sálvora. The author expects the scientific recognition of another 

possible subspecies in the near future. This should be a very small form from the north-side of the 

Sierra de Gredos. 

Molecular research showed recently that five different lineages can be distinguished in Timon lepidus. 

These are  L 1 (central Iberia), L 2 (southern Portugal), L 3 (north-western Iberia, the area of Timon 

lepidus ibericus) and L 5 (central Portugal). Finally, L 4 encompasses the rest of the distribution area of 

Timon lepidus. In the areas of contact there is hybridization between these lineages. The various lineag-

es differ to some extent in colour and pattern
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In dit artikel willen we jullie kennis 
laten maken met een zeer bijzonde-
re hagedis welke wij slechts enkele 
malen hebben gezien in hun na-
tuurlijke leefomgeving. Deze dieren 
lijken op een afstand best veel op 
basilisken (Basiliscus species) met 
hun lange achterpoten en kam op 
hun kop. Zodra je dichterbij komt 
blijkt er toch veel verschil te zitten 
in beide genera.

De duidelijke helmvormige botten van 
de schedel met verhoogde laterale richels 
vormen samen een kam welke loopt over 
het midden van de kop waardoor dit dier 
met geen enkele soort is te verwarren.

Beschrijving
Corytophanes cristatus is een gemiddeld 
grote soort met een totale lengte van 360 
mm waarbij de kop-romp lengte van de 
mannetjes 120 mm is en van de volwas-
sen vrouwtjes 80 tot 120 mm. De staart is 
lang met 65 tot 72% van de totale lengte. 
De grondkleur is olijf tot chocolade bruin 
maar kan ook roodbruin zijn. Op de kop 
zitten vaak zwarte lijnen welke vanaf de 
ogen in verticale richting lopen tot aan de 

Corytophanes 
cristatus 

(MerreM, 1820)

Jan en Ina Tuns
Prinses Marijkestraat 16c

3251 XP Stellendam
www.jamanasin.nl

jamanasin@gmail.com
Foto’s van auteurs

Volwassen exem-

plaar met groene 

kleur, gevonden 

op een bospad
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licht gekleurde bovenlip. Op de rugzijde 
zitten vaak onregelmatig gevormde don-
kerbruine tot zwarte vlekken of strepen 
welke dan overdwars van de ene naar de 
andere flank lopen. De ellebogen hebben 
meestal een witte stip en deze stip is ook 
vaak te vinden op de onderarmen vlakbij 
de oksels. De kop heeft vaak een iets groe-
ne kleur welke dan ook weer terugkomt 
in de rest van het lichaam, de ledematen 
en de staart. De buikzijde is lichtbruin met 
donkere en lichte markeringen. De iris is 
koperkleurig tot goudkleurig.

Leefgebied
Deze dieren komen voor in het laagland 
regenwoud en natte bossen en regenwoud 
van het voorgebergte. Het gaat hierbij 
hoofdzakelijk om onverstoorde gebieden.

Leefwijze
Corytophanes cristatus is een echte boom-
bewoner maar komt toch regelmatig op de 
bosbodem. Het is een echte zit en wacht 
predator. Dit betekent dat deze dieren 

uren achtereen muisstil kunnen blijven 
zitten totdat er een prooidier binnen 
bereik komt. Ze zitten meestal verticaal, 
met de kop omhoog, op boomstammen te 
wachten. Zoals gezegd komen ze ook af 
en toe op de bosbodem om prooidieren te 
vangen. Als ze op de bosbodem vertoeven 
en plotseling moeten vluchten doen ze dit 
vaak door op de achterpoten, zoals de ba-
silisken, weg te rennen en zich te verschui-
len in de beplanting. Het voedsel van deze 
dieren bestaat hoofdzakelijk uit larven en 
rupsen welke zich traag voortbewegen. 
Aan de andere kant is ook aangetoond dat 
ze hagedissen uit het geslacht Norops eten 
en deze staan toch niet echt bekend als 
langzaam (Andrews, 1983). Volgens An-
drews (1979) eten deze dieren niet veel, 
vaak maar één prooidier per dag en soms 
zelfs om de dag.

Ondanks het feit dat Corytophanes 
cristatus een vrij algemene soort is worden 
deze dieren niet vaak gezien. De grootste 
kans om deze dieren te vinden is te gaan 
zoeken als het donker is. Ze zitten dan 

Dier gevonden 

door onze gids in 

de buurt van La 

Tarde
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verticaal op boomstammen te slapen. Ze 
gaan dan helemaal op in hun omgeving 
en deze camouflage gebruiken ze ook 
als verdediging tegen vijanden. Als deze 
camouflage echter niet afdoende is zal 
Corytophanes cristatus zich groot maken 
door het lichaam zijdelings af te platten en 
de “helm” op te zetten. Hierdoor lijkt het 
dier zeer imposant en hoopt zo vijanden 
af te schrikken. Als ook dit geen indruk 
maakt zal Corytophanes cristatus de aan-
val kiezen en gemeen bijten.

Voortplanting
Door Bock (1987) is in Rara Aves op 25 

juni een vrouwtje gevonden dat een nest 
in de grond had gemaakt van 50 mm in 
diameter en 95 mm diep waarin vijf eitjes 
lagen. Zodra ze gestoord werd vertoonde 
ze het afweergedrag zoals hierboven 
beschreven. Het is echter niet duidelijk of 
ze dit deed uit lijfsbehoud of om het legsel 
te beschermen. Fitch (1970) heeft bewijs 
verzameld waaruit blijkt dat deze dieren 
zich het gehele jaar door voortplanten. De 
grootte van de legsels is vier tot elf eitjes 
waarbij de eitjes 12 x 25 mm groot zijn. 
Als de jonge dieren uitkomen zijn ze 30 
tot 37 mm in totale lengte. Eitjes welke in 
gevangenschap zijn gelegd kwamen na 115 
tot 155 dagen uit (Ream, 1965; Köhler 
et al., 1994).

Verspreidingsgebied
Laagland gebieden en het voorgebergte 
aan de Atlantische zijde van centraal 
Veracruz en het westen van Yucatan 
Peninsula in Mexico. Oostelijk en westelijk 
Costa Rica waarbij zeer sporadisch in het 
noordwesten (2 tot 1.640 meter).

Eigen waarnemingen
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid ge-
weest om deze prachtige dieren een aantal 
malen te mogen aanschouwen. De plaats 
waar we deze dieren hebben gevonden 
was vlak in de buurt van Jamanasin Lodge 
tijdens een boswandeling. Bijzonder was 
dat het overdag was en dat de dieren op 
de grond zaten. Het ging hierbij om zowel 

volwassen als jonge dieren. Bijzonder was 
ook dat we deze dieren op verschillende 
dagen maar wel nagenoeg op dezelfde 
plaats hebben gevonden. Het gedrag zoals 
hierboven beschreven kunnen wij deels 
onderstrepen, maar onze ontmoetingen 
waren tekort en te weinig om hier echt 
conclusies aan te kunnen verbinden.

Terrarium
Hoewel deze dieren in terraria worden 
gehouden zijn ze niet echt geschikt als 
terrariumdier. Ze zijn schuw en hebben 
veel ruimte nodig. Voor één koppel moet 
al snel worden gedacht aan een terrarium 
van 100x100x75 cm (hxbxd) maar liefst 
nog groter. Er moet voldoende beplanting, 
verticaal, in de bak staan zodat de dieren 
zich hierin kunnen terugtrekken bij onraad 
en hier ‘s nachts een slaapplaats in kunnen 
vinden. Als bodemsubstraat kan worden 
gekozen uit een mengsel van bosgrond 
met zand of een mengsel van grove en fijne 
kiezel. De vrouwtjes begraven de eitjes in 
dit substraat dus denk eraan dat de laag 
minimaal 10 tot 15 cm dik moet zijn. De 
temperatuur mag overdag oplopen tot 
35°C. De minimum temperatuur mag 
21°C zijn maar niet lager. Het is wense-
lijk om de dieren ook ultraviolet licht te 
geven omdat ze in hun natuurlijke biotoop 
veel gebruik maken van de tropenzon. De 
luchtvochtigheid mag overdag 60 tot 65% 

Verspreiding 

Corytophanes 

cristatus in Costa 

Rica
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bedragen en moet ‘s avonds en ‘s nachts 
oplopen tot minimaal 90%. Om de dieren 
goed actief te houden is het wenselijk om 
minimaal vier keer in de week insecten te 
voeren. 

Summary

Corytophanes cristatus (Merrem, 1820)

The distinctive helmet-shaped casque with 

raised lateral ridges that join to form the medial 

dorsal cephalic crest instantly identifies this spe-

cies. It is a moderate-sized species up to 360 mm 

in total length, 120 mm in standard length. The 

tail is long with 65 to 72% of total length. They 

are strictly arboreal but sometimes you can find 

them on the forest floor. They are sit-and-wait 

predators, usually on a vertical perch with the 

head pointed upward. Breeding and egg-laying 

occurs throughout the year. Clutch size is four to 

eleven eggs. The hatchlings are about 30 to 37 

mm in total length. Eggs laid in captivity had an 

incubation time of 115 to 155 days.
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De extra problemen die hierdoor ontstaan zijn zowel voor de bestuurders als de leden frustrerend. Tijdens 
de ALV van 2015 is dan ook besloten tot een verdere professionalisering en digitalisering, waardoor de 
handmatige verwerking van rekeningen, aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen geminimaliseerd 
kan worden, het aantal fouten wordt beperkt en het tijdsbeslag vermindert.

Om dit te kunnen realiseren hebben we voor een efficiënte communicatie uw emailadres nodig. Met dat 
emailadres kunnen we niet alleen efficiënter communiceren, het maakt het voor u ook mogelijk om uw 
gegevens online te beheren en te controleren. Tevens kunnen leden, die dat wensen, zich dan inschrijven 
voor nieuwsbrieven die informeren over landelijke en regionale activiteiten. Uiteraard zal uw emailadres 
uitsluitend voor de communicatie binnen Lacerta gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt.

Het bestuur van Lacerta verzoekt dan ook iedereen die over een emailadres beschikt dit adres kenbaar te 
maken. Dat kan eenvoudig door een email te sturen aan administratie@lacerta.nl, met daarin de volgende 
gegevens:
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Emailadres
• Telefoon (optioneel)

Het bestuur bedankt u hartelijk voor uw medewerking.
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