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Thecadactylus rapicauda 
(Houttuyn, 1782).

Jan & Ina Tuns
Prinses Marijkestraat 16C
3251 XP Stellendam
Foto’s van de auteurs
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Hierbij weer een artikel over een soort 
die we in Costa Rica in levenden lijve 
hebben mogen aanschouwen. Het 
gaat hierbij om een grote gekkosoort 
die wij in drie verschillende plaatsen 
hebben gezien. We weten het niet 
zeker, maar volgens ons is dit een 
soort die nog niet heel veel in de 
hobby voorkomt.
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Dit is de grootste gekko van Costa Rica, 
levend in de bomen en direct te herkennen 
aan de grote vingertoppen met de intrek-
bare nagels, waartussen de huidflappen een 
soort web vormen.

Beschrijving
Dit is een gemiddeld grote hagedis met een 
totale lengte van 225 mm. De volwassen 
vrouwtjes zijn met een standaard lengte 
van 95 tot 126 mm maar iets groter dan 
de volwassen mannetjes met een standaard 
lengte van 93 tot 125 mm. De staart is 
vrij kort en neemt ongeveer 42 tot 46% 
van de totale lengte voor zijn rekening. 
Het komt niet vaak voor dat de dieren 
worden gezien met een in een normale 
vorm geregenereerde staart. Meestal groeit 
de afgebroken staart terug in een soort 
knolvorm. Vandaar de Nederlandse naam 
“Knolstaartgekko.”
De schubben op de rug zijn klein en 
gegranuleerd. De nagels aan de binnenste 
vingers zijn klein of zelfs geheel afwezig. 
Onder de vierde teen zitten 18 tot 25 la-
mellen. De rugzijde is licht tot donker grijs 
of bijna geheel zwart met zwart en witte 
merktekens. Deze dieren kunnen ’s nachts 
ook van kleur veranderen waarbij ze vaak 
roze/grijs tot bijna wit worden. Ze hebben 
een witte streep welke vanachter het oog 

doorloopt tot net voorbij de gehoorope-
ning. Ze hebben witte lippen met donkere 
randen. Bij de juveniele dieren is de staart 
vaak gebandeerd. De buikzijde is vaal 
bruin en ze hebben een blauwe tong.

Leefgebied
Over het algemeen worden deze dieren 
gevonden in onverstoorde laagland regen-
wouden maar je kunt ze ook vinden in de 
overblijfselen van nat bos in het voorge-
bergte.

Leefwijze
Thecadactylus rapicauda leeft hoofdzake-
lijk in de bomen en is dan nachtactief. Ze 
worden echter ook wel overdag op boom-
stammen gezien. Zodra ze zich ontdekt 
voelen trekken ze zich razendsnel terug 
in hun schuilplaats. De boomstammen 
worden gebruikt om te socialiseren met 
soortgenoten en om op voedsel te jagen. 
Overdag, als ze dus in feite niet actief zijn, 
zitten ze meestal in holle boomstammen 
of tussen de bladoksels van palmbomen. 
Ze zijn het meest actief bij temperaturen 
tussen de 24 en 29ºC. Ze gaan rond de 
schemering op zoek naar eten en worden 
dan wel gevonden tot op 40 meter hoogte. 
Ze eten vrij grote prooien van wel 42 mm. 
Hoog op de menulijst staan sprinkhanen 
en kakkerlakken.

Zoals zoveel gekko’s eten ook deze die-
ren hun eigen vervelling op. Ze maken ook 
vaak geluid wat bestaat uit een serie van 
15 tot 25 hoge chick-chick-chick noten. 
Dit geluid kan zowel een sociale als territo-
riale functie hebben. Ze zwaaien ook vaak 
met hun staart zoals zoveel andere gekko’s 
dat doen. Dit kan dezelfde betekenis heb-
ben als het geluid wat ze maken maar het 
kan ook zijn om vijanden in verwarring 
te brengen zodat deze de staart aanvallen. 
Ze kunnen hun staart dan afwerpen en 
zichzelf in veiligheid brengen.

ß Volwassen 

dier op de schuur 

van de CRARC 

in de buurt van 

Siquirres

Verspreidings-

gebied Thecadac-

tylus rapicauda
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Voortplanting
De vrouwtjes leggen de eitjes meestal ’s 
nachts onder boomstronken of boom-
schors. Ze zijn afwijkend van vele andere 
gekko soorten omdat de vrouwtjes maar 
één ei tegelijk leggen.

Verspreidingsgebied
Deze dieren hebben een heel groot ver-
spreidingsgebied, dat loopt van Chiapas 
in Mexico via Centraal Amerika naar 
Zuid Amerika. Ze worden zelfs gevonden 
op Trinidad en Tobago, St. Croix en de 
Virgin eilanden (en op Aruba, Bonaire en 
Curaçao). In Costa Rica komen ze voor in 
de vochtige laaglanden aan de Atlantische 
kant en het gebied zuidwestelijk aan de 
Pacifische kant. Ze worden ook gezien in 
het voorgebergte in het noordwesten aan 
de Pacifische kant. Verder komen ze voor 
in centraal Costa Rica langs de westelijke 
grens van de Meseta Central Occidental 
(1-1.052 meter).

Eigen waarnemingen
Wij hebben deze dieren slechts een drietal 
keren mogen aanschouwen en dit waren 
over het algemeen zeer korte ontmoetin-
gen. De eerste keer dat we dit dier zagen 
was in Guapiles aan de oostkant van 
Costa Rica. Dit dier had zijn plek gevon-
den in een badkamer van een kleine Lodge 
waar we een tweetal weken verbleven. De 
tweede keer was op Jamanasin Lodge in 
de gezamenlijke eetplaats en de derde keer 
was bij de CRARC ook aan de oostkant 
van Costa Rica. Alle keren hebben we ze 
gezien toen het donker was en ze actief op 
zoek waren naar voedsel. Dat het schuwe 
dieren zijn kunnen we beamen want zelfs 
bij een zeer voorzichtige benadering gingen 
de dieren direct naar hun schuilplaatsen. 
Na een poosje wachten kwamen ze weer 
wel tevoorschijn. In alle drie de geval-
len dat wij de dieren hebben gezien was 
er sprake van kunstlicht in hun directe 
omgeving. Hier kwamen veel insecten op 
af welke als lekker hapje dienden voor de 
gekko’s.

Terrarium
Aangezien dit boom bewonende dieren 
zijn is een hoog terrarium een abso-
lute noodzaak. Het terrarium moet goed 
beplant zijn zodat de dieren zich overdag 

Volwassen dier 

op de schuur 

van de CRARC 

in de buurt van 

Siquirres
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goed terug kunnen trekken in schuilplaat-
sen. Ook de aanwezigheid van wat ruwe 
verticale oppervlakten worden door de 
dieren zeer gewaardeerd. De temperatuur 
mag overdag oplopen tot 32ºC met een 
nachtelijke afkoeling tot minimaal 24ºC. 
De luchtvochtigheid moet overdag rond de 
65% zijn maar moet in de avond en nacht 
oplopen tot ongeveer 90%. Om de dieren 

Juveniel dier dat 

net een prooi 

gevangen heeft, 

bij Jamanasin 

Lodge op Penin-

sula Osa

Volwassen dier in 

de badkamer in 

Guapiles

goed actief te houden is het wenselijk om 
ze niet teveel voedsel tegelijk te geven 
maar kleine porties verdeeld over meerdere 
dagen. Indien kan worden voldaan aan 
de gewenste temperaturen is verlichting 
niet strikt noodzakelijk al is een nacht-
lampje wel aan te bevelen, al is het alleen 
maar om zelf te kunnen genieten van deze 
dieren.
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Summary

Thecadactylus rapicauda 
(Houttuyn, 1782).

Thecadactylus rapicauda is the largest Costa Rican gecko, this arboreal lizard may be immediately 

recognized by the combination of very large digital pads, digits enclosed in a well-developed fleshy 

web, and retractile claws at the tips of the fingers and toes. They are active during the night and 

often seen on tree trunks. Principally it is an inhabitant of undisturbed lowland rainforest but is also 

found at intermediate elevations on the Pacific versant in remnants of Premontane Moist Forest.

They have a moderate size to 225 mm in standard length. The females are slightly larger than the 

males. They are most active when the temperatures are between 24 and 29ºC. Thecadactylus is 

active during the night, but sometimes you can find them at daytime on tree trunks.

Juveniel dier in de 

rancho van Jama-

nasin Lodge
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Trinidad & Tobago 
Tijdens mijn reis naar de eilanden Trinidad 
en Tobago heb ik deze soort een aantal 
keer kunnen vinden, zowel in het regen-
woud in het noorden van Trinidad, als in 
het noordoosten van Tobago. In Trinidad 
heb ik de gekko’s eenmaal gevonden in 
de spleet van een boomstam, en eenmaal 
actief jagend in een struik in de onder-
groei van een dicht stuk regenwoud. Beide 
dieren waren volwassen en hadden een 
intacte staart.

De gekko’s bleken duidelijk algemener 
rondom het dorpje Charlotteville op To-
bago. Hier waren de dieren echte cultuur-

volgers, en op veel plekken te vinden, zoals 
op en onder de daken van de vakantiehuis-
jes, op boomstammen, en zelfs eenmaal 
midden op de dag op een straatlantaarn 
zonnend. Wat opviel was dat de dieren 
hier vaak geregenereerde staarten hadden, 
en weinig schuw waren. Mogelijk dat de 
dieren op dit eiland wat minder aangebo-
ren schuwheid hebben dan bijvoorbeeld 
op Trinidad (en waarschijnlijk ook in ver-
gelijking met dieren van het vasteland) en 
daardoor wat vaker hun staart verliezen 
door predatie.

 Jeroen van Leeuwen

Thecadactylus 

rapicauda  met 

beginnend rege-

nererende staart. 

Curaçao, 2007. 

Foto J. ter Borg

Thecadactylus rapicauda
Aanvullende waarnemingen 
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Curaçao
Ik vond twee exemplaren in juli 2007 in 
een overwoekerde tuin (Hofi Pastor) op 
Curaçao. Een van de leden van het gezel-
schap leunde tegen een boom, waarna er 
een groot stuk schors van een dikke tak 
losliet. Hieronder bleken de dieren zich te 
hebben verstopt, en ze bleven angstvallig 
zitten. Het is onbekend of het een paartje 

betrof. De staart van het ene dier was vol-
ledig geregenereerd, aan de basis iets ver-
dikt. Het andere dier had vermoedelijk vrij 
kort daarvoor de staart volledig verloren, 
op de stomp groeide een heel klein knol-
letje. Op dit eiland zouden ze niet vaak 
in de omgeving van menselijke bewoning 
worden gezien. Jur ter Borg

Thecadactylus 

rapicauda met 

geregenereerde 

staart, verdikt 

aan de basis. 

Tobago, 2013. 

Foto   Jeroen van 

Leeuwen
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Problemen bij het op naam brengen van het 

Spaanse muurhagedissen-complex

(Podarcis hispanicus sensu lato)
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Vroeger was alles eenvoudig. Elke kleine 
muurhagedis heette gewoon Lacerta mu-
ralis (later Podarcis muralis). Maar ik de 
loop der tijd werd duidelijk dat de muur-
hagedissen van het Iberische schiereiland 
anders waren, waarna deze voortaan door 
het leven gingen als Podarcis hispanicus (of 
hispanica, afhankelijk van welke exegeet 
het dier besprak). Overzichtelijk, als je een 
muurhagedis in Spanje of Portugal zag, 
dan was dat gewoon Podarcis hispanicus.

Maar in de loop der jaren begon ook dit 
beeld barsten te vertonen. Allereerst bleken 
de hagedissen uit het noordwesten van het 
Iberische schiereiland op morfologische 
gronden tot een aparte soort te behoren, 
Podarcis bocagei geheten. Daar was ook 
een ondersoort bij beschreven, die uitein-
delijk ook een aparte soort bleek te zijn, 
Podarcis carbonelli geheten, waarvan het 
verspreidingsgebied het westen en zuiden 
van Portugal betrof (en een kleine popula-
tie in Cota Doñana, Zuid-Spanje). 

Verder was op de Columbretes eilanden 
ook een aparte soort te vinden, die was be-
schreven onder de naam Podarcis atratus, 
en Podarcis vaucheri (voorheen Podarcis 
hispanicus vaucheri geheten) in het zuiden 
van Spanje (maar ook in Noord Afrika).

De rest van de hagedissen van het schier-
eiland betrof dus Podarcis hispanicus, een 

Foto 1A: Podarcis 

bocagei. Sierra de 

Barbanza (Noord-

west Spanje), 

2014. Foto M. 

Edelman.

Foto 1B: Podarcis 

bocagei. Sierra de 

Barbanza (Noord-

west Spanje), 

2014. Foto M. 

Edelman.
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algemeen voorkomend dier met een groot 
verspreidingsgebied, daardoor niet bepaald 
bedreigd in zijn voorkomen. 

Helaas was ook dit beeld te simplistisch 
en stak de werkelijkheid veel complexer in 
elkaar.

Podarcis hispanicus complex
Toen ik in 2002 in midden Portugal een 
foto maakte van een muurhagedis nam ik 
ook voetstoots aan dat dit nu Podarcis his-
panicus was. Maar omdat al duidelijk was 
dat er in die streek nog een aantal andere 
mogelijkheden voorhanden waren, legde ik 
de foto voor aan Rudolf Malkmus (pers. 
med.), die me wist te melden dat het Podar-
cis hispanicus morfotype 1 betrof. Als er 
een morfotype 1 bestaat, dan zal het niet 
vreemd in de oren klinken dat er ook een 
type 2 en zelfs een type 3 bestaat. 

Links:

Foto 2A: Podarcis carbonelli. Cota Doñana (Zuid 

Spanje), 2008. Foto R. Wolterman.

Foto 2B: Podarcis carbonelli. Matalascañas (Zuid 

Spanje), 2015. Foto M. Edelman.

Foto 2C: Waarschijnlijk Podarcis carbonelli. Lissa-

bon (Zuid Portugal), 2009. Foto J. ter Borg

Rechts:

Foto 3A: Podarcis vaucheri. Estepona (Zuid Span-

je), 2011. Enige daar voorkomende muurhagedis-

achtige. Foto R. Wolterman.

Pagina 148

Foto 3B: Podarcis vaucheri, Nerja (Zuid Spanje). 

Enige daar voorkomende muurhagedis-achtige. 

Foto H. Wallays.

Foto 3C: Podarcis vaucheri, Matalascañas (Zuid 

Spanje), 2015. Hier sympatrisch voorkomend met 

Podarcis carbonelli. Foto M. Edelman.

Pagina 1489

Foto 3D: Podarcis vaucheri, Nerja (Zuid Spanje). 

Enige daar voorkomende muurhagedis-achtige. 

Foto H. Wallays.

Foto 3E: Podarcis vaucheri, Matalascañas (Zuid 

Spanje), 2015. Hier sympatrisch voorkomend met 

Podarcis carbonelli. Foto M. Edelman.
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Podarcis hispanicus  of Podarcis hispanica?

Het woord Lacerta (oorsprong Latijn) is een vrouwelijk woord, en de bijbehorende soortaanduiding 

dient ook vrouwelijk vervoegd te worden. Vandaar de oorspronkelijke, in 1870 door Steindachner 

voorgestelde naam Lacerta oxycephala var. hispanica, wat in 1993 door Engelman et al. werd gewij-

zigd in Podarcis hispanica.

Het woord Podarcis (oorsprong Grieks) wordt doorgaans als mannelijk beschouwd, de bijbehorende 

vervoeging zou in dat geval ook mannelijk moeten zijn, Podarcis hispanicus dus, zoals in 2005 voorge-

steld door Böhme & Köhler .

Deze laatste schrijfwijze is thans het meest gebruikelijk en wordt ook door de Reptile Database 

(http://reptile-database.reptarium.cz/) gebruikt. Echter niet iedereen is het hiermee eens. Een deel 

van de hier geciteerde literatuur speekt dan ook nadrukkelijk over Podarcis hispanica. 

Om consequent te blijven wordt in dit artikel alleen de mannelijke vervoeging gebruikt (zo ook voor 

bijvoorbeeld Podarcis guadarramae lusitanicus).

We kennen een dergelijke verandering ook bij Lacerta sicula, wat Podarcis siculus werd.
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Bij het determineren van deze groep hagedissen heb ik gemerkt dat de beschubbing van de zijkant van de kop 
(de slaapstreek) behulpzaam kan zijn, of richting kan geven, bij moeilijke gevallen in het geval van overlappen-
de verspreidingsgebieden. Dat is uiteraard het meest gemakkelijk aan de hand van goede foto’s, gemaakt met 
een redelijke fotocamera (zo een waar je niet mee kunt bellen) met een redelijke zoomfunctie. Dat hoeft echt 
niet een supercamera met reusachtige telelens te zijn, een redelijke compact-camera met zoomlens of super-
zoomcamera voldoet al prima. Mensen die deze dieren fotograferen zijn geneigd de foto’s vooral in zijaanzicht 
te nemen, waarbij vooral juist de kop scherp afgebeeld moet zijn. Perfect om het betreffende kopgebied te 
beoordelen. Het is niet nodig om alle schubben minutieus uit te pluizen. Vaak is het al handig te weten of de 
massetericum-schub aanwezig is. Dat is een duidelijk vergrote schub midden in de slaapstreek en contrasterend 
met de omringende schubben. Deze springt indien aanwezig onmiskenbaar in het oog. De foto links toont een 
grote massetericum-schub (zie pijl), rechts een nog onbekende soort zonder massetericum-schub. 

Links: Podarcis muralis (Elzas, Frankrijk) met vrij grove beschubbing in de slaapstreek en een opvallende grote masseteri-

cum-schub (zie pijl). Foto J. ter Borg

Rechts: Fijn geschubde slaapstreek zonder massetericum-schub. Nog onbekende hagedis uit de omgeving van Lourdes, 

aan de noordzijde van de Pyreneeën, 1998.  Mogelijk ook horend bij het Podarcis hispanicus complex. Dit zou volgens Spey-

broeck (pers. med.) Podarcis liolepis kunnen zijn. Foto J. ter Borg

Foto 3F: Podarcis vaucheri, Nerja (Zuid Spanje). Enige daar voorkomende muurhagedis-achtige. Foto H. Wallays.

lacerta74-4binn-v2.indd   150 22/11/2016   14:42



heT spaanse muurhagedissen-complex

Jaargang 74 Nummer 4 Lacerta 151

Ondertussen zijn er diepgaande morfo-
logische en genetische studies gepubliceerd, 
waaruit blijkt dat de muurhagedissen van 
het Iberische schiereiland (en Noord-Afri-
ka en een stukje Zuid Frankrijk) onderdeel 
zijn van een soortencomplex, waartoe ove-
rigens ook Podarcis vaucheri en Podarcis 
atratus bleken te horen.

Cryptische soorten
Er zijn een groot aantal publicaties ver-
schenen waarin op genetische en morfolo-
gische gronden duidelijk wordt gemaakt 
dat er verschillende te onderscheiden 
afstammingsgroepen (clades) binnen het 
Podarcis hispanicus complex bestaan. Deze 
groepen hebben echter wel een verschil-
lende verspreiding en biotoopvoorkeur 
en ze hybridiseren niet. Het betreft dus 
waarschijnlijk bijna allemaal verschillende 

soorten, en omdat de dieren zeer veel op 
elkaar lijken betreft dit dus zogenaamde 
cryptische soorten. 

Hieronder volgt een (onvolledige) greep uit 
deze publicaties.

Biotoopvoorkeur morfotype 1 en 2
Sá-Sousa (2000) beschrijft bijvoorbeeld de 
verspreiding en biotoopvoorkeur van mor-
fotype 1 (Noord Portugal) en morfotype 2 
(Zuid Portugal). Type 1 komt voor boven 
400 meter in een Atlantisch klimaat (re-
genachtig, gematigd), type 2 beneden 400 
meter in een mediterraan klimaat (warmer, 
droger). Ook in de contactzones blijven de 
soorten strikt gescheiden. Type 1 is verder 
sterk afgeplat en type 2 wat robuuster van 
bouw. Kleur en tekening vertonen wel veel 
overlap. 

Foto 4: Dit pa-

troon met (soms 

zeer opvallende) 

lengtestrepen is 

vaker voorkomend 

bij vrouwtjes uit 

het Podarcis his-

panicus complex. 

Vrouwtje van 

voorheen Po-

darcis hispanicus 

morfotype 1B, 

thans Podarcis 

guadarramae 

guadarramae, 

Noordkant van de 

Sierra de Gredos 

(Midden Iberië). 

Foto R. Peek.
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Genetische opdeling van het Podarcis 
hispanicus-complex in verschillende 
clades
Pinho et al. (2006; 2007) geven op basis 
van mitochondriaal en kern DNA een 
indeling in afstammingsgroepen. Grofweg: 
P. bocagei het noordwesten van het schier-
eiland, P. carbonelli de kust van Portugal 
met een smalle lange uitloper naar Midden 
Spanje en een geïsoleerde locatie aan de 
zuidkust van Spanje, P. vaucheri Noord 
Afrika en de zuidpunt van Spanje (hier lo-
kaal overlappend met Podarcis carbonelli) 
en P. hispanicus met al zijn clades vrijwel 
het hele schiereiland en een stukje Frank-
rijk. Morfotype 1A (want type 1 blijkt 
weer onder te verdelen te zijn) bewoont 
het noordwesten van het schiereiland 
(deels overlappend met Podarcis bocagei 
en Podarcis carbonelli), type 1B mid-
den Spanje ten westen van Madrid (deels 
overlappend met Podarcis carbonelli), 
type 2 Zuid Portugal en vandaaruit over 
een brede strook naar het oosten tot twee 
derde van de breedte van het schiereiland 

(in een klein gebied overlappend met Po-
darcis carbonelli), maar buiten het gebied 
van type 1B blijvend. Type 3 het noorden 
en noordoosten van Spanje (buiten de ge-
bieden van type 1A, 1B en 2) en een stukje 
Frankrijk (deels overlappend met Podarcis 
muralis). Blijft over de zuidoostelijke hoek 
van Spanje, dit is het gebied van P. hispani-
cus in strikte zin (zie Geniez et al., 2007). 
Maar ook duidelijk is dat er in dit gebied 
nog een clade aanwezig is, die dit gebied 
halverwege in tweeën splitst. Deze krijgt 
voorlopig de naam Galera-type.

Herdefinitie van de echte Podarcis 
hispanicus (sensu stricto)

Geniez et al. (2007) noemen het hele 
complex Podarcis hispanicus sensu lato (in 
ruimere zin) met een aantal clades (afstam-
mingsgroepen) die een soortstatus verdie-
nen. Ze beginnen met de herdefinitie van 
Podarcis hispanicus sensu stricto (in strikte 
zin). Dit zijn dan de Spaanse muurhage-
dissen van het gebied waar deze dieren 
voor het eerst formeel wetenschappelijk 

Foto 5: Midden 

Portugal ten oos-

ten van Coimbra, 

2002. Toen nog 

Podarcis hispani-

cus type 1. Gezien 

de verspreiding 

kan dit alleen 

Podarcis guadar-

ramae lusitanicus 

(voorheen mor-

fotype 1A) zijn. 

Foto J. ter Borg.
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waren beschreven. Van deze dieren en de 
omgevende clades werden nauwkeurig 
afmetingen, verhoudingen en schubbenpa-
troon bepaald, en daaruit bleek dat er ook 
morfologische verschillen waren tussen de 
verschillende afstammingsgroepen. Dat wil 
zeggen, de groepen verschilden gemid-
deld van elkaar, maar de spreiding van de 
kenmerken van de individuen binnen deze 
groepen overlapt sterk met die van andere 
clades.

Van het oorspronkelijke grote ver-
spreidingsgebied van de soort bleef voor 
Podarcis hispanicus sensu stricto opeens 
verassend weinig over. Een omstreeks 100 
km brede strook in het zuidoosten, van 
ongeveer Alicante tot Almeria, dat was het 
wel zo’n beetje. 

De typische Podarcis hispanicus sensu 
stricto is een kleine zeer afgeplatte hagedis 
met een puntige snuit. Ze hebben door-
gaans geen vergrote massetericum-schub 
(zie kader pagina 150), terwijl de omlig-
gend clades dat wel hebben. Wat tekening 

betreft geven zij nauwkeurige beschrijvin-
gen: opvallende lengtestrepen met o.a. de 
dorsolaterale lichte en supradorsolaterale 
donkere streep die doorlopen tot op de 
pariëtale schubben (op de kop), en een 
donkere vertebrale streep, welke zich vaak 
vanaf het achterlijf naar voren splitst. 
De flanken zijn donkerbruin en aan de 
onderkant begrensd door een lichte streep. 
Bij sommige mannetjes kan het strepenpa-
troon wel iets in een vlekkenpatroon zijn 
opgebroken. Juvenielen hebben een opval-
lend blauwe staart.

Waarschijnlijk is dit nog de best op kleur 
en tekening herkenbare clade.

Correcte naam van morfotype 3, Po-
darcis liolepis
Busack et al. (2005) hadden al aanne-
melijk gemaakt dat morfotype 3 dezelfde 
soort was als P. atratus van de Columbre-
tes eilanden, maar Renoult et al. (2010) 
melden dat deze soort weer hetzelfde is als 
de dieren uit de provincie Valencia, die in 

Foto 6: Podarcis 

hispanicus sensu 

stricto, juveniel. 

Cabo de Santa 

Pola (Zuidoost 

Spanje). De 

dorsolaterale 

lengtestrepen 

doorlopend tot 

op de kop en de 

blauwe staart zijn 

vrij kenmerkend. 

Foto B. Bok 
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1905 door Boulenger zijn beschreven on-
der de naam Podarcis muralis var. liolepis. 
De oudere naam liolepis heeft prioriteit 
over de naam atratus, zodat deze laatste 
auteurs morfotype 3, de noordoostelijke 
vorm van Podarcis hispanicus sensu lato 
formeel zijn thans correcte naam geven, 
Podarcis liolepis. De dieren van de Colum-
bretes eilanden zouden dan horen tot de 
ondersoort Podarcis liolepis atratus.

Podarcis liolepis zou altijd een massete-
ricum-schub hebben.

Problemen bij op naam brengen in het 
veld, noodzaak van DNA onderzoek
Kaliontzopoulou et al. (2012) stellen 
dat onderzoek naar mitochondriaal DNA 
duidelijk aangeeft dat er verschillende af-
stammingsgroepen in het Iberisch schierei-
land en in Noord Afrika zijn. Verschillende 
populaties verspreid over dit gebied zijn 
nauwkeurig morfologisch geanalyseerd, 
om te kijken of deze genetische verschil-
len ook een morfologische basis hebben. 

Het blijkt dat de verschillende clades als 
groep goed morfologisch te onderscheiden 
zijn, maar dat individuen onderling sterk 
in morfologie en kleur kunnen verschil-
len, waardoor een deel bij morfologische 
beoordeling in de verkeerde clade zou 
worden geplaatst. Wel bleken de clades 
alle een duidelijk verspreidingsgebied en 
een bepaalde biotoopvoorkeur te hebben. 
Verder werd er geen vermenging van de 
clades gevonden. Ze stellen dat al deze 
clades een aparte taxonomische status ver-
dienen, maar dat ze in het veld niet goed te 
onderscheiden zijn. Wel zou aan de hand 
van de plek waar de dieren voorkomen 
iets kunnen worden gezegd, maar in de 
grensgebieden is dat niet mogelijk, tenzij er 
DNA is verzameld. Overigens onderschei-
den zij ook nog enkele andere clades, in 
het gebied van Podarcis hispanicus sensu 
stricto, het Galera-type en het Albacete/
Murcia type, en bij Podarcis vaucheri 
ook nog een zuidoostelijke clade (zie ook 
Glandt, 2015).

Foto 7A: Podarcis 

liolepis, Lerma 

(Noord Spanje). 

Zou kunnen 

worden verward 

met Podarcis 

muralis, maar die 

heeft een sterker 

gevlekte keel. 

Beide soorten 

zouden een mas-

setericum-schub 

hebben. Foto M. 

Edelman.

Pagina 155:

Foto 7B: Podarcis 

liolepis, Andosila 

(Noord Spanje). 

Zou kunnen 

worden verward 

met Podarcis 

muralis. Dit afge-

beelde dier heeft 

overigens geen 

massetericum-

schub. Foto B. 

Bok 

Foto 7C: Podarcis 

liolepis, Andosila 

(Noord Spanje). 

Zou kunnen 

worden verward 

met Podarcis 

muralis. Dit afge-

beelde dier heeft 

overigens geen 

massetericum-

schub. Foto B. 

Bok

Pagina 156/157:

Foto 8: Podarcis 

muralis. Picos de 

Europa (Noord 

Spanje). Let op 

de veel meer ge-

vlekte keel. Foto 

M. Edelman
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De formele naam van morfotype 1A, 
1B en 2.
Geniez et al. (2014) tenslotte gaan verder 
het formeel op naam brengen van morfo-
type 1A, 1B en 2 en het beschrijven van 
hun verspreidingsgebied. Er werd gekeken 
in hoeverre de verschillende clades ook 
echt morfologisch uit elkaar zijn te hou-
den. Morfotype 1A en 1B zijn onderling 
niet goed uit elkaar te houden, maar deze 
beide wel van type 2. 

Voor type 1B wordt de naam Podarcis 
guadarramae voorgesteld. Dit betreft het 
hergebruik van een naam oorspronkelijk 
door Boscá in 1916 gebruikt voor de be-
schrijving van een ondersoort van Podarcis 
muralis uit de Sierra de Guadarrama. Dat 
betreffende dier had geen massetericum-
schub, net zoals morfotype 1, en dit in 
tegenstelling tot de beide andere soorten 
muurhagedis-achtigen uit de regio, Podar-
cis muralis en Iberolacerta cyreni. 

Pagina 158:

Foto 9A: 

Onbekend type 

Podarcis hispani-

cus sensu lato uit 

Zuidoost Spanje 

(Benissa). Zou 

mogelijk om een 

van de nog niet 

beschreven clades 

“Galera-type” of 

“Albacete/Murcia-

type” kunnen 

gaan. Mannetjes 

zonder enige 

tekening. Foto J. 

ter Borg.

Foto 9B: Onbe-

kend type Po-

darcis hispanicus 

sensu lato uit 

Zuidoost Spanje 

(Benissa). Zou 

mogelijk om een 

van de nog niet 

beschreven clades 

“Galera-type” of 

“Albacete/Murcia-

type” kunnen 

gaan. Vrouwtje 

met lichtgele 

lengtestrepen, het 

basispatroon van 

veel vrouwtjes uit 

het Podarcis his-

panicus complex. 

Foto J. ter Borg.

Foto 9C: 

Onbekend 

type Podarcis 

hispanicus sensu 

lato uit Zuidoost 

Spanje (Benissa). 

Mannetje (boven) 

zonder patroon, 

vrouwtje met 

lengtestrepen. 

Foto J. ter Borg
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Morfotype 1A wordt gezien als een onder-
soort van Podarcis guadarramae, waarvoor 
de nieuwe ondersoortnaam Podarcis gua-
darramae lusitanicus wordt voorgesteld.

ß

Foto 10A: Podarcis guadarramae guadarramae, 

voorheen Podarcis hispanicus type 1B. Noordkant 

van de Sierra de Gredos (Midden Iberië). Foto R. 

Peek.

Foto 10B: Podarcis guadarramae guadarramae, 

voorheen Podarcis hispanicus type 1B. Noordkant 

van de Sierra de Gredos (Midden Iberië). Vrouwtje 

met opvallende lengtestrepen, die minder 

uitgesproken bij meer vrouwtjes van het Podarcis 

hispanicus complex worden gezien. Foto R. Peek.

Foto 10C: Podarcis guadarramae guadarramae, 

voorheen Podarcis hispanicus type 1B. Noordkant 

van de Sierra de Gredos (Midden Iberië). Vrouwtje 

met opvallende lengtestrepen, die minder 

uitgesproken bij meer vrouwtjes van het Podarcis 

hispanicus complex worden gezien. Foto R. Peek.

Pagina 161:

Foto 11A: Podarcis guadarramae lusitanicus. Voor-

heen Podarcis hispanicus type 1A. Porto (Noord 

Portugal). Komt in dit gebied sympatrisch voor 

met Podarcis bocagei. Die is echter veel forser van 

bouw. Foto J. Herder

Foto 11B: Podarcis guadarramae lusitanicus. Voor-

heen Podarcis hispanicus type 1A. Galicië (Noord-

west Spanje). Komt in dit gebied sympatrisch voor 

met Podarcis bocagei. Die is echter veel forser van 

bouw. Foto B. Bok 

Pagina 162:

Foto 11C: Podarcis guadarramae lusitanicus. Voor-

heen Podarcis hispanicus type 1A. Porto (Noord 

Portugal). Komt in dit gebied sympatrisch voor 

met Podarcis bocagei. Die is echter veel forser van 

bouw. Opvallend genoeg heeft het dier op deze 

foto ook een massetericum-schub, maar het dier is 

zo sterk afgeplat vergeleken met Podarcis bocagei, 

dat het alleen maar Podarcis guadarramae lusitani-

cus kan zijn. Foto J. Herder

Foto 11D: Podarcis guadarramae lusitanicus. Voor-

heen Podarcis hispanicus type 1A. Galicië (Noord-

west Spanje). Komt in dit gebied sympatrisch voor 

met Podarcis bocagei. Die is echter veel forser van 

bouw. Foto B. Bok 
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Morfotype 2 wordt beschouwd als een 
aparte soort en dit dier wordt onder de 
nieuwe soortnaam, Podarcis virescens, 
beschreven.

Grote lijn is, dat al deze verschillende 
clades, maar ook die van hun buren in 
de aangrenzende gebieden, elk hun eigen 
verspreidingsgebied hebben, in de grensge-
bieden steeds verschillende biotoopvoor-
keur hebben, en dat er nooit hybridisatie 
is gevonden. Hoewel er wel een poging 
wordt gedaan ook op uiterlijk de dieren 
in redelijkheid te onderscheiden, blijkt er 

Foto 12A: Podarcis virescens. Voorheen Podarcis 

hispanicus type 2. Cáceras (Zuidwestelijk van Mid-

den Iberië). De enig voorkomende muurhagedis-

achtige in dit gebied. Foto R. Wolterman.

Foto 12B: Podarcis virescens, Almadén (iets ten 

zuiden van Midden Iberië) 2012. De enig voorko-

mende muurhagedis-achtige in dit gebied. Foto R. 

Wolterman

Foto 12C: Podarcis virescens, Voorheen Podarcis 

hispanicus type 2. Sierra de Segura (Zuidoostelijk 

van Midden Iberië). Het verspreidingsgebied van 

Podarcis hispanicus sensu stricto is niet ver weg. 

Foto B. Bok 

lacerta74-4binn-v2.indd   163 22/11/2016   14:42



heT spaanse muurhagedissen-complex

164 Lacerta  Nummer 4 Jaargang 74

morfologisch erg veel overlap tussen de 
verschillende clades. Twee aangrenzende 
soorten kunnen werkelijk bedrieglijk veel 
op elkaar lijken, waarbij het verschil soms 
niet meer behelst dan een iets dikkere kop. 

In het veld zijn de dieren op uiterlijk 
niet te onderscheiden, meer informatie ver-
schaft de regio en soms het biotoop waar 
het dier is gevonden.

Verspreiding van de verschillende 
clades
Glandt (2015) geeft een aardig kaartje 
over de geografische verspreiding van de 
verschillende clades/soorten aan de hand 
de laatste literatuur. Weliswaar hanteert 
hij nog de namen van de morfotypen 1A, 

1B en 2, maar verder krijg je een heel 
aardig beeld over in welk gebied je welke 
(onder)soort zou kunnen vinden. Verder 
introduceert hij in het gebied van Podar-
cis hispanicus sensu stricto nog een extra 
clade. Het Galera-type van Geniez et al. 
(2007) plaatst hij in het zuidelijke deel van 
het door die auteurs beschreven gebied, 
maar een nieuwe clade dat hij Albacete/
Murcia-type noemt, laat hij dat gebied in 
tweeën splitsen, ongeveer waar Geniez et 
al. (2007) juist het Galera-type plaatst. 
Over de taxonomische status van deze 
beide clades is nog niet veel bekend.

Mijn foto’s van Spaanse 
 muurhagedissen
Ik ben zelf niet zo vaak op het Iberisch 
schiereiland geweest, dus erg veel foto’s 
heb ik zelf niet.

Het dier dat ik in juli 2002 in Portugal 
fotografeerde, was naar regio en biotoop 
(ten oosten van Coimbra in bergachtig 
gebied) zeker Podarcis guadarramae 
lusitanicus, zeker omdat Malkmus (pers. 
med.) dit dier als morfotype 1 bestem-
pelde. Enige alternatief in deze regio zou 
zijn Podarcis bocagei, maar die heeft een 
veel robuustere bouw. Bovendien heeft die 
ook een duidelijke massetericum-schub, 
welke bij het door mij gefotografeerde dier 
ontbreekt.

Een dier dat ik in 2009 in de hortus 
botanicus van Lissabon fotografeerde was 
al wat moeilijker. In dit gebied komen 
Podarcis carbonelli en de nieuwe Podarcis 
virescens voor. Dit is denk ik zelf Podarcis 
carbonelli, mede vanwege de opvallende 
massetericum-schub en de wat grotere 
afmetingen, hoewel ik moet toegeven dat 
Speybroeck (pers. med.) op basis van de 
foto meer voelt voor Podarcis virescens. 
Zo geven Geniez et al. (2014) aan dat 
morfotype 1 geen massetericum-schub 
heeft en melden Sa-Sousa et al. (2002) 
dat de beschubbing tussen de twee 
morfotypen van Portugal (dat is 1A en 2) 
niet verschilt. Overigens gaan die laatsten 
helemaal niet in op de aan- of afwezigheid 
van een massetericum-schub, waarvan de 

Kaart 1: Podarcis hispanicus complex
Podarcis hispanicus complex: Schets van de verspreiding 
van de verschillende (onder)soorten en vormen. Naar 
Glandt, 2015; Geniez et al., 2014; Pinho et al., 2007. 
De verschillende gebieden overlappen elkaar niet.

• Lichtblauw = morfotype 1A, thans Podarcis guadar-
ramae lusitanicus

• Donkerblauw = morfotype 1B, thans Podarcis gua-
darramae guadarramae

• Paars = morfotype 2, thans Podarcis virescens
• Donkerbruin = morfotype 3, thans Podarcis liolepis
• Rood = Podarcis vaucheri (hier bevindt zich nog een 

aparte clade in)
• Groen = Podarcis hispanicus sensu stricto (twee 

gebieden)
• Lichtbruin = Podarcis hispanicus “Albacete/Murcia 

type”
• Zwart = Podarcis hispanicus “Galera type”
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eventuele aanwezigheid in morfotype 2 
toch echt wel in het oog had moeten 
springen. 

Nog een groot probleem betreft de zeer 
kleine hagedissen die ik in zuidoost Spanje 
(het gebied van Podarcis hispanicus sensu 
stricto) fotografeerde in juni 2015, juist 
het gebied waar nog veel onzekerheid is. 
Deze vond ik in Benissa in de regio Va-
lencia, in de tuin van de vakantiewoning, 
niet ver van de kust. Dit ligt ongeveer 150 
km ten oosten van de stad Albacete en ten 
noorden van de regio Murcia. 

De kop-romp lengte was steeds minder 
dan 5 cm, ik meende eerst uitsluitend 
halfwas dieren te zien. De vrouwtjes had-
den twee lichtgele of bleke dorsolaterale 
strepen, die echter niet doorliepen tot op 
de pariëtale schubben, de supradorsola-
terale streep was opgebroken in een serie 
zwarte vlekjes. Er was geen vertebrale 
streep zichtbaar en de flanken waren niet 
donker gekleurd, maar wel aan de onder-
kant begrensd door een lichte streep. De 
tekening van de mannetjes was opvallend 
door het geheel ontbreken daarvan. Ze 
waren uniform groenbruin van kleur met 
sporadisch een zwarte schub. 

De dieren waren duidelijk afgeplat met 
een spitse kop, de grote massetericum-
schub ontbrak bij alle dieren. 

De bouw en het ontbreken van een mas-
setericum-schub passen wel bij Podarcis 
hispanicus sensu stricto, maar de tekening 

en kleur wijken hier toch wel sterk van af. 
De vraag is of dit een ongebruikelijke vari-
ant van Podarcis hispanicus sensu stricto is 
(een concolor variant, zonder tekening), of 
dat ze tot een van de nog niet beschreven 
clades behoorden. 

Kaart 2: Overlappende Podarcis soorten
Overlappende Podarcis soorten op het 
Iberisch schiereiland: Schets van de 
verspreiding van de Podarcis soorten, 
niet behorend tot Podarcis hispanicus 
sensu lato (exclusief P. vaucheri). Naar 
Glandt, 2015; Pinho et al., 2007; 
Arnold & Ovenden, 2002; Stumpel& 
Strijbosch, 2006.

• Bruin = Podarcis bocagei
• Groen = Podarcis carbonelli
• Blauw = Podarcis muralis
• Rood = Podarcis sicula (introduc-

tie)

Foto 13A. Voor 

bijschrift zie 

pagina 167
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Ik heb dit probleem voorgelegd aan An-
tigoni Kaliontzopoulou (pers. med.), die 
uiterst terughoudend was om op uitslui-
tend foto’s de dieren op naam te brengen, 
hoewel zij niet kon uitsluiten dat dit een 
van de nog niet beschreven clades (Al-
bacete/Murcia-type of Galera-type) betrof. 
Maar daarvoor had zij echt moleculaire 
technieken nodig. 

Philippe Geniez (pers. med.) was van 
mening dat het, voor zover hij dat kon zeg-
gen op de foto’s alleen, vermoedelijk een 
ongebruikelijke kleurvariant van Podarcis 
hispanicus sensu stricto betrof. Hij had in 
het nabijgelegen Moraira meer gebruike-
lijke getekende exemplaren van deze soort 
gezien. Dit behoort dus zeker ook tot de 
mogelijkheden. Van den Berg (2011) be-
schrijft bijvoorbeeld een concolor morph 
van Podarcis liolepis in Barcelona.

Kaliontzopoulou et al. (2012) mel-
den overigens dat de massetericum-schub 
bij het Galera- en Albacete/Murcia-type 
altijd ontbreekt, maar bij Podarcis hispani-
cus sensu stricto in meer dan de helft van 
de gevallen aanwezig is. Dit in tegenspraak 
met de bevindingen van Geniez et al. 
(2007). Wat dat betreft zijn de verschillen-
de onderzoeksgroepen het niet altijd met 
elkaar eens. Mijn ideeën betreffende de 
aan- of afwezigheid van een massetericum-
schub zijn in feite indrukken die ik zelf heb 
na het bestuderen van de nodige foto’s, 
en kunnen dus in tegenspraak zijn met de 
bevindingen van voornoemde auteurs. 

Het grappige is dat Geniez et al. 
(2007) in hun artikel ook een foto laten 
zien van wat zij zeggen een “adult male 
of poorly patterned coloration”. Dit dier 
heeft volgens mij wel duidelijke tekening, 
een donkere flank omgeven door twee 
lichte strepen, waarvan de dorsolaterale 
streep doorloopt tot op de pariëtale schub-
ben. Het basispatroon is dus nog goed 
herkenbaar, en er is zeker geen sprake van 
ontbreken van patroon.

Al met al hoop ik dat de toekomst nog 
ooit duidelijkheid zal geven over de door 
mij gevonden dieren.

Wat te doen met muurhagedissen 
van het Iberische schiereiland
Het is meestal een illusie te denken dat de 
verschillende nu beschreven (onder)soor-
ten in het veld kunnen worden herkend. Er 
is teveel overlap in kleuren en patronen, en 
zelfs beroeps-herpetologen zullen zich daar 
vaak niet aan wagen. Toch is het altijd een 
uitdaging om uit te vogelen wat voor soort 
het nou zou kunnen zijn.

Soms is vrij exact bekend waar de 
dieren oorspronkelijk zijn gefotografeerd. 
Dan kan het soms aannemelijk worden 
gemaakt tot welke soort een betreffend 
dier behoort. Waar ze worden gevonden is 
vaak een betere indicator voor de soort-
naam dan het uiterlijk. Wij kennen dat 
bij andere cryptische soorten, zie bijvoor-
beeld Conant & Collins,1998, over de 
luipaardkikkers (zie ook ter Borg, 2015) 
en het Plethodon glutinosus complex. 
Het is zaak vooral bij zulke foto’s zorg te 
dragen voor de exacte locatie waar het 
dier is gefotografeerd. Daarmee zou een 
juiste naamgeving waarschijnlijker worden 
of zou het aantal mogelijkheden beperkt 
worden. Daarnaast is er ook een hoofdrol 
weggelegd voor de kopschubben.

Ik kan mij niet voorstellen dat er van een 
vakantieland als Spanje (en Portugal) niet 
nu al onder de liefhebbers foto’s beschik-
baar van hagedissen uit dit complex zijn 
waar toevallig wel de exacte vindplaats 
bekend is. Het zou mooi zijn als we vanuit 
de vereniging een aantal goede foto’s met 
exacte vindplaats zouden kunnen verzame-
len, bijvoorbeeld voor een vervolgartikel.

Ook een hoofdrol voor de kop
Het belangrijkste gegeven voor een cor-
recte naamgeving van hagedissen uit het 
Podarcis hispanicus-complex is de locatie 
waar het dier wordt gevonden. Toch is het 
onvermijdelijk dat er plekken zijn waar 
dat niet zo eenduidig is. Dat is bijvoor-
beeld waar twee verspreidingsgebieden 
elkaar raken. Ook zijn er buiten de soorten 
uit de Podarcis hispanicus sensu lato groep 
en Podarcis vaucheri enerzijds, waarvan de 
verspreidingsgebieden enigszins als puzzel-

Foto 13A (p.165): 

Onbekend type 

Podarcis hispani-

cus sensu lato uit 

Zuidoost Spanje 

(Benissa). Zou 

mogelijk om een 

van de nog niet 

beschreven clades 

“Galera-type” of 

“Albacete/Murcia-

type” kunnen 

gaan. Vrouwtje 

met bleke leng-

testrepen, het 

basispatroon van 

veel vrouwtjes uit 

het Podarcis his-

panicus complex. 

Foto J. ter Borg.

Foto 13B (p.166): 

Onbekend type 

Podarcis hispani-

cus sensu lato uit 

Zuidoost Spanje 

(Benissa). Zou 

mogelijk om een 

van de nog niet 

beschreven clades 

“Galera-type” of 

“Albacete/Murcia-

type” kunnen 

gaan. Mannetjes 

zonder enige 

tekening. Foto J. 

ter Borg.
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stukjes in elkaar passen, een aantal andere 
Podarcis soorten die hiermee overlappende 
verspreidingsgebieden hebben. Ik denk dat 
de problemen van aangrenzende soorten 
nog het grootst zullen zijn. Alle overlap-
pende soorten hebben in principe een dui-
delijke massetericum-schub. De verschil-
lende onderzoekers zijn echter niet geheel 
duidelijk of overeenstemmend over het 
voorkomen van een massetericum-schub 
bij de Podarcis hispanicus sensu lato groep 
inclusief Podarcis vaucheri. Hieronder een 
paar probleemgevallen.

Podarcis guadarramae guadarramae 
(type 1B) kenmerkt zich door het ontbre-
ken van een massetericum-schub (Geniez 
et al. 2014). Daarnaast zouden Podarcis 
guadarramae lusitanicus (type 1A) en de 
nominaatvorm (1B) geen morfologische 
verschillen vertonen (Geniez et al. 2014). 
Verder zouden Podarcis guadarramae 
lusitanicus (type 1A) en Podarcis virescens 
(type 2) niet van elkaar verschillen in be-
schubbing (Sá-Sousa et al. 2002). Hieruit 
zou kunnen worden geconcludeerd dat 
geen van deze clades een massetericum-
schub heeft, hoewel geen van deze auteurs 
specifiek ingaat op de aan- of afwezigheid 
van een massetericum-schub. Kaliont-
zopoulou et al. (2012) laten echter 
duidelijk zien dat Podarcis guadarramae 
guadarramae in 20% van de gevallen een 
massetericum-schub heeft, Podarcis gua-
darramae lusitanicus in meer ruim 60% en 
Podarcis virescens in 80% van de geval-
len. Wel is het zo dat deze auteurs slechts 
melden of de schub wel of niet aanwezig 
is. Bij welke grootte van de schub precies 
de grens wordt getrokken is niet duidelijk. 
Dit betekent dat de aan- of afwezigheid 
van deze schub niet zo heel zwart wit is. 
Het is dus niet verbazingwekkend dat in 
de mij ter beschikking gestelde foto’s soms 
een duidelijke massetericum-schub te zien 
is bij Podarcis guadarramae lusitanicus en 
Podarcis virescens. 

Zo ook bij Podarcis vaucheri, volgens 
Glandt (2015) zou die bijna nooit een 
massetericum-schub hebben, volgens Ka-
liontzopoulou (2012) echter in onge-

veer 90% van de gevallen. De foto’s laten 
doorgaans geen of soms een marginaal 
vergrote massetericum-schub zien. Dit zou 
kunnen betekenen dat de grens voor aan- 
of afwezigheid van de massetericum-schub 
bij Kaliontzopoulou (2012) nogal laag 
ligt.

Tenslotte dan Podarcis liolepis. Volgens 
Renoult et al. (2010) en Glandt (2015) 
is er vrijwel altijd een massetericum-schub 
aanwezig, volgens Kaliontzopoulou 
(2012) echter in ongeveer 60% van de 
gevallen. Hier kan het dus niet liggen 
aan een lage drempelwaarde. De foto’s 
laten inderdaad soms wel, soms niet een 
massetericum-schub zien.

Heeft de aan- of afwezigheid van een 
massetericum-schub dan wel waarde? 
Toch wel, alle overlappende soorten als 
Podarcis bocagei, Podarcis carbonelli en 
Podarcis muralis hebben allemaal een 
grote massetericum-schub. Er zijn natuur-
lijk ook andere verschillen, maar allemaal 
samen helpen ze. Ontbreekt een duidelijke 
massetericum-schub dus, dan betreft het 
waarschijnlijk een vertegenwoordiger van 
het Podarcis hispanicus complex.

De verschillende sympatrisch com-
binaties
Kijken we in de gebieden van sympatrisch 
voorkomen, dan komen we de volgende 
combinaties tegen, met daarbij aangege-
ven hoe ze, voor zover mogelijk, enigszins 
simpel uit elkaar zijn te houden.

1) Noordwest Iberië: Podarcis bocagei 
(vrijwel altijd een grote massetericum-
schub, robuuste bouw) en Podarcis 
guadarramae lusitanicus (regelmatig een 
massetericum-schub, slanke afgeplatte 
bouw).

2) Noord Spanje: Podarcis liolepis (re-
gelmatig een massetericum-schub, weinig 
vlekken op de keel) en Podarcis muralis 
(altijd een grote massetericum-schub, veel 
meer gevlekte keel).

3) West en Zuid Portugal: Podarcis 
carbonelli (vrijwel altijd een grote massete-
ricum-schub, robuuste bouw) en Podarcis 
virescens (iets slankere bouw, meestal een 
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massetericum-schub, maar klein tot mid-
delgroot).

4) Midden Portugal: Podarcis carbonelli 
(vrijwel altijd een grote massetericum-
schub, robuuste bouw) en Podarcis 
guadarramae lusitanicus (regelmatig een 
massetericum-schub, slanke afgeplatte 
bouw).

5) Midden Iberië: Podarcis carbonelli 
(vrijwel altijd een grote massetericum-
schub, robuuste bouw) en Podarcis 
guadarramae guadarramae (zelden een 
massetericum-schub, slanke afgeplatte 
bouw).

6) Uiterste zuiden van Spanje: Podarcis 
carbonelli (vrijwel altijd een grote massete-

ricum-schub, robuuste bouw) en Podarcis 
vaucheri (geen of zeer kleine masseteri-
cum-schub, slanke afgeplatte bouw).

Kortom, het ontbreken van een mas-
setericum-schub kan duidelijkheid geven, 
maar een zekere determinatie is niet altijd 
mogelijk.

Hieronder een aantal kopvergelijkingen 
uit de gebieden met overlappende soorten. 
De berghagedissen (genus Iberolacerta) 
laat ik buiten beschouwing vanwege hun 
vrij specifieke biotoop, hetgeen de dieren 
feitelijk isoleert van de Podarcis soorten 
(zie hiervoor Peek, 2015).

Foto 14A, 14B: Podarcis bocagei. Robuuste kop en een duidelijke massetericum- schub. Sympatrisch met Podarcis guadarramae 

lusitanicus (Noordwest Iberië). Foto M. Edelman. 

Foto 15A, 15B: Podarcis guadarramae lusitanicus. Sterk afgeplatte en spitse kop. Beide exemplaren met een massetericum-

schub. Sympatrisch met Podarcis bocagei (Noordwest Iberië) en Podarcis carbonelli (Midden Portugal). Links foto J. Herder, 

rechts foto B. Bok
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Foto 16A, 16B: Podarcis carbonelli. Robuuste kop met massetericum-schub. Sympatrisch met Podarcis guadarramae guadar-

ramae (Midden Iberië), Podarcis guadarramae lusitanicus (Midden Portugal), Podarcis virescens (West en Zuid Portugal) en 

Podarcis vaucheri (Zuid Spanje). Links foto M. Edelman, rechts foto J. ter Borg.

Foto 17A, 17B: Podarcis guadarramae guadarramae. Geen massetericum-schub. Sympatrisch met Podarcis carbonelli (Midden 

Iberië). Foto R. Peek.

Foto 18A, 18B: Podarcis virescens. Kleine massetericum-schub, spitse kop. Sympatrisch met Podarcis carbonelli (West Portugal). 

Links foto R. Wolterman, rechts foto B. Bok.

Samenvattend
In het grootste deel van Iberië is de vindlo-
catie bepalend voor de juiste naam van de 
gevonden clade uit het Podarcis hispani-
cus-complex, inclusief Podarcis vaucheri. 
De verspreidingsgebieden daarvan passen 

min of meer als puzzelstukjes in elkaar.
Waar de clades aan elkaar grenzen is de-

terminatie zeer onzeker tot moeilijk, gezien 
de sterke overlap van uiterlijke kenmerken 
tussen deze clades.
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Foto 19A, 19B: Podarcis vaucheri. Geen massetericum-schub. Sympatrisch met Podarcis carbonelli (Zuid Spanje). Links foto H. 

Wallays, rechts foto M. Edelman

Foto 20A, 20B: Podarcis liolepis. Fijn geschubde slaapregio, beperkt gevlekte keel. Sympatrisch met Podarcis muralis (Noord 

Spanje). Links met massetericum-schub. Foto M. Edelman. Rechts zonder massetericum-schub. Foto B. Bok.

Foto 21A, 21B: Podarcis muralis. Grover geschubde slaapregio met massetericum-schub, sterk gevlekte keel. Sympatrisch met 

Podarcis liolepis. Links foto J. ter Borg, rechts foto M. Edelman

Tenslotte
Ik hoop dat de hier gepresenteerde ge-
gevens aanleiding zullen geven tot extra 
interesse in de hagedissen van dit boeiende 
complex, en dat er straks heel veel foto’s 
beschikbaar komen van de verschillende 

clades. Ook hoop ik dat er spoedig meer 
duidelijkheid komt over de clades van het 
Zuidoosten van Spanje, zodat ook mijn 
waarnemingen in dat gebied beter op hun 
waarde kunnen worden geschat.
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Foto 22: Podarcis hispanicus sensu stricto. Fijn geschubde 

slaapregio, geen massetericum-schub. Verwarring mogelijk 

met de clades “Galera type” of “Albacete/Murcia type”. Foto 

B. Bok.

Foto 23A, 23B: Clade onbekend, in het gebied van Podarcis hispanicus sensu stricto. Geen massetericum-schub, fijn geschubde 

slaapregio, vrijwel geen tekening (concolor variant). Foto J. ter Borg

Een nieuwe verspreidingsgids

Vlak na het afronden van dit artikel verscheen er een nieuwe veldgids 
(Speybroek et al., 2016), waarin ook de problematiek wordt besproken 
van de nieuwe indeling van het Podarcis hispanicus complex. Ook zij 
geven een kaartje met de gebieden waar de verschillende soorten worden 
gevonden. Ze maken daarop geen onderscheid tussen het gebied van P. g. 
guadarramae en P. g. lusitanicus. Ook gaan ze hier niet in op de mogelijke 
nog onbeschreven clades in Zuidoost Spanje, het gebied van P. hispanicus 
sensu stricto. 
Naast foto’s zijn er veel zeer fraaie illustraties van gebruikelijke kleuren en 
patronen bij de verschillende soorten van het Iberisch schiereiland. Mooi 
om ze naast elkaar te zien en te vergelijken. Maar de auteurs geven zelf ook 
al aan dat het met name in de grensgebieden vaak onmogelijk is de dieren 
op het oog uit elkaar te houden.

Speybroeck, J., W. Beukema, B. Bok & J. van der Voort, 2016. Field Guide to the Amphibians & Reptiles of Britain and 

Europe (illustraties: I. VELIKOV). Bloomsbury Natural History, London.
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Summary
Problems with the species-determination of the 

Iberian wall lizard complex (Podarcis hispanicus sensu lato)

What once seemed to be a single species of 

Spanish wall-lizard (Podarcis hispanicus sensu 

lato), turned out to be a species complex. Genet-

ically different lineages, or clades, can be distin-

guished, each with its own non-overlapping area 

and biotope preference. In the contact-zones 

no hybridization of the different lineages can 

be found. The different clades are considered 

to be different species, or at least subspecies. 

The problem is that they all look very much 

alike, with often similar colours and patterns. It 

is almost impossible to tell them apart by mere 

morphological characteristics. But because they 

all have very distinct distribution-areas, as long 

as the animals are found well within that region 

they can be assigned their right species-name 

with confidence.

The following taxons are recognized: Podarcis 

guadarramae guadarramae (Central Iberia), 

Podarcis guadarramae lusitanicus (Northwest 

Iberia), Podarcis vaucheri (South Spain, also 

in North Africa), Podarcis liolepis (North Spain 

except Northwest Spain, also South France), Po-

darcis hispanicus sensu stricto (Southeast Spain) 

and Podarcis virescens (the remaining area of 

Iberia). In the area of Podarcis hispanicus sensu 

stricto two other clades are found, that aren’t 

yet formally described. For the moment they 

are called “Galera type” and “Albacete/Murcia 

type”. The author found near Benissa some small 

Podarcis, clearly different from Podarcis hispani-

cus sensu stricto, of which the males lacked any 

pattern and the females had rather dull yellow 

dorsolateral lines that didn’t end on the parietal 

scales, as is usual for Podarcis hispanicus sensu 

stricto. It was speculated that these could be one 

of the not yet formally described clades.

Finally, in the area of Podarcis vaucheri an addi-

tional clade is found too. 

Apart from the different clades of the Podarcis 

hispanicus complex, all with their own non-over-

lapping distribution-areas, there are some other 

Podarcis species in Iberia, that are sympatric 

with some of these clades, but most often they 

are more easy to recognize as distinct from 

these. These are Podarcis bocagei (Northwest 

Iberia), Podarcis carbonelli (Central Iberia, Central 

Portugal , the Coast of West and South Portugal 

and an isolated location in Cota Doñana, South 

Spain) and Podarcis muralis (Extreme North 

Spain with a corridor to Central Iberia).

Dankbetuiging
Dit artikel zou nooit hebben kunnen ont-
staan in zijn huidige vorm zonder de hulp 
van de fotografen, die het grootste deel 
van de vaak zeer fraaie foto’s geheel belan-
geloos ter beschikking hebben gesteld. Dat 
zijn op alfabetische volgorde Bobby Bok, 
Martin Edelman, Jelger Herder, Ron Peek, 
Henk Wallays en Ruud Wolterman. 

Ook dank ik Antigoni Kaliontzopoulou, 
Jeroen Speybroeck en Philippe Geniez voor 
het becommentariëren van enkele van mijn 
foto’s. 

Een aantal van deze mensen hebben een 
website, waarvan de inhoud deels ook aan-
sluit bij dit artikel en waar ik ook regelma-
tig gebruik van heb gemaakt.

Bobby Bok: 
http://www.herpsafari.nl/european-rep-
tiles-photogallery/lizards-and-amphisbae-
nians/

Jelger Herder:
http://www.digitalnature.org

Martin Edelman:
http://www.herpetogroeprotterdam.nl

Tenslotte wil ik Patty Hupkens en Tim 
Lenior, de eigenaars van ons vakantiehuis 
en onze vroegere buren, danken voor hun 
gastvrijheid, zonder welke ik nooit de 
drang had ontwikkeld om de naamgeving 
van dit complex te willen doorgronden.

lacerta74-4binn-v2.indd   174 22/11/2016   14:42



In Memoriam
Henk Zwartepoorte

Op 29 oktober 2016 werden we opgeschrikt door het ontstellende bericht dat Henk Zwartepoorte kort na 
aankomst voor een vakantiereis in Australië op 28 oktober in zijn slaap is overleden. Henk is 67 jaar oud 
geworden.
Velen kennen hem als groot kenner en enthousiast liefhebber van schildpadden. Voor meerdere herpetologisch 
verenigingen en andere organisaties heeft hij veel betekend, als voorzitter of secretaris, maar vooral ook als 
actief en gepassioneerd liefhebber en kenner. In de laatste jaren genoot hij bekendheid als conservation officer, 
belast met de contacten met en informatieverstrekking over beschermingsprojecten, en als voorzitter van de 
European Studbook Foundation.
Na zijn pensionering bij Diergaarde Blijdorp twee jaar geleden ging Henk aan de slag met de Stichting 
Reherp, gericht op het kweken van sterk bedreigde soorten reptielen. Verder was Henk ook voorzitter van 
de Turtle Survival Alliance Europe. Henk had een heel groot netwerk van beschermers van schildpadden, 
curatoren, verzorgers bij dierentuinen, waaruit hij bij zijn activiteiten kon putten. Hij was goed in staat zijn 
medebestuurders te stimuleren en soms aan te jagen. Dat deed hij allemaal zeer gemotiveerd, vanuit zijn 
enthousiasme voor schildpadden in al hun aspecten en zijn grote kennis van soortenbescherming.
Henk geloofde in het samen doen van dingen en was zelf steeds beschikbaar voor adviezen en bereid zijn grote 
kennis en ervaring te delen. Hij was ook mederedacteur van het tijdschrift Trionyx. Door de vele dingen die 
hij heeft gedaan, valt er met het overlijden van Henk een groot gat.
Wij allen zullen Henk missen, want naast het zeer belangrijke werk voor de herpetologische verenigingen 
onderhield hij met zeer velen van ons vriendschappelijke betrekkingen. Onze gedachten en medeleven gaan 
naar zijn levenspartner Mary Vriens, met wie Henk al zo lang samen was.
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