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Amfibieen en reptielen 
'I'OD Srariname 

In de Lacerta-jaargangen 19, 22, 23, 24, 25 en 
26 staat een uitvoerige artikelenserie van de 
hand van de heer d · A u d r e t s c h over de 
amfibieen en reptielen van Suri·name. Sinds
dien verbleef de heer Van Me e u wen een 
half jaar in Suriname. Hij is bereid een aan
vullende reeks te schrijven, die deels zal be
staan uit commentaar op de reeds versche
nen beschrijvingen en deels uit beschrijvin
gen van in de eerste reeks niet genoemde 
soorten. 
Veldwaarnemingen deed de heer V a n 
M e e u w e n in de periode van februari tot 
augustus 1969. De ervaringen met dieren in 
het terrarium betreffen meestal exemplaren, 
die in deze periode door hem naar Nederland 
zijn gestuurd en daar hun weg vonden naar 
de liefhebbers. De naar Nederland gezonden 
dieren warden op naam gebracht door de 
heer H o· o g moe d van het Rijksmuseum 
van Natuurlijke Historie te Leiden. 
Hiernaast treft u de eerste aflevering aan, 
handelend over Hyla punctata. Voor een be
schrijving van land en l<'limaat van Suriname 
wordt u verwezen naar het eerste artikel van 
de reeks van de heer d ' A u d r e t s c h, af
gedrukt in Lacerta 19, pp. 51-55. 

Foto voorpagina: Stevens. 

Broedende Python sebae bij de heer Munnig 
Schmidt. 



Amf'ibieen en reptielen van Suriname: 

Hyla punetata 

door II • .U. " "" "''"""wen, Jolum d e I JIIttalraat '1-6. l, elden . 

Hyla prmclalfl. Foto : Van den Nieuwenlmizen. 

l ugezoudeu mrwrl 1971 . Dir is het eersre ran eeu reeks mtikeleu Ot'er de amfibieen en reptieleu tla/1 
Suriname, welke eeu tta111111lliug wil zijn op de reeks t•an ir. F. C. d ' / / 11 d r e I s c h. Zie d e redactio
nele kolom op d e pagiutJ hiemaasl. De klellr/J fflfll werd ous ter beschikkiug gesteld door ' He/ / lqlltJrillm'. 
l uholldsOI'erzicht: beschrijving · lart'ell · gel11id · biotoop · verspreiding · ho11dbaarheid in het terrari11m · 
SII /JI/Jitlry · litnrtlllllr. 

BESCHRIJV ING 
De op bovenstaande kleurplaat afgebeelde, rood
gestippelde boomkikker behoort zeker niet tot de 
meest geziene verschij ningen in de nederlandse ter-

raria. 
H er is een kleine soort, waarvan de mannetjes 3, 
de vrouwtjes 3,5 em lang worden. Opvallend zijn 
vooral de ogen, die sterk ui tpuilen en d ie het dier 
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in staat stellen binoculair te zien, iets dat we bij 
kikkers niet dikwijls tegenkomen. De afstand tus
sen de beide ogen, midden over de kop gemeten, 
is slechts weinig meer dan de doorsnede van het 
oog. 
Het vaag zichtbare trommelvlies haalt bijna 2/3 

van de doorsnede van het oog. 
De huid is over de hele rugzijde fijn gekorreld, 
deze korreling is aan de buikzijde grover, plaatse
lijk zelfs veel grover. 
De voorpoten hebben bijna geen zwemvliezen, bij 
de voeten lopen de zwemvliezen tot aan de hecht
schijfjes, behalve bij de vierde vinger waar ze, zo
als op de foto goed te zien is, eindigen bij het 
begin van het laatste kootje. De hechtschijfjes zijn 
iets Ianger dan breed, aan de vingers groter dan 
aan de tenen. 
De tong is vlak, niet gelobd, ongeveer driehoekig 
van vorm met afgeronde hoeken. Hij is breder dan 
lang, en over een groot deel van de zij- en achter
kant vrij. 
De kwaakblaas ligt onder de keel en is groen-wit 
van kleur. De kleur van de rug varieert van geel, 
met fijne rode puntjes die soms dicht opeen staan 
en dan grovere punten vormen (zoals bij het ex
emplaar op de kleurplaat; dit betreft een dier dat 
gevangen werd in Leticia, in het uiterste zuid
oosten van Colombia), tot lichtgroen met gele vlek
ken, waarbij de tekening van de rode puntjes sterk 
wordt teruggedrongen, en eigenlijk aileen nog op 
de bovenkant van de achterpoten en op enkele 
plaatsen van de rug te zien is. Vanaf de punt van 
de snuit loopt aan elke kant een rode streep, door 
het oog hoven langs het tympanum en op de grens 
van rug en flanken. Onder deze rode dorso-late
raalstreep loopt een gele streep, die bij het exem
plaar van de foto nauwelijks te zien is, maar die 
bij een exemplaar uit Suriname, waarvan schrijver 
een dia heeft, de rode streep vrijwel geheel heeft 
verdrongen. 
De buikzijde is van een zeer doorschijnend bleek
groen, waardoorheen men de groen gekleurde hot
ten kan zien. De groene kleur van de batten heeft 
deze kikker gemeen met enkele andere soorten, 
zoals de eveneens in Suriname voorkomende Sphe
norhynchlls arlfatltiactls. Het schijnt dat de botten 
deze kleur aannemen als gevolg van een bijzonder
heid in de stofwisseling van deze kikkers. 

LARVEN 
De kleur van de larven, die tot 40 mm lang wor
den is donker groenbruin, naar de buikzijde toe 
Iichter wordend. De staart is eenkleurig door
schijnend cremekleurig tot bleekoranje. Ze hebben 
geen duidelijke tekening. 

GELUID 
Hct geluid van beide geslachten kan men het hele 
jaar door horen. Het lijkt op het geluid dat men 
krijgt wanneer men snel langs een kam strijkt, 
aik-en is het veel harder. Wanneer er meerdere 
dieren aan het roepen zijn kan men verschillende 
toonhoogten onderscheiden. 

BIOTOOP 
In gras en struiken, bijna altijd hoven langzaam 
stromend water zoals men vindt in sloten of zij
takken van rivieren. In de regel vindt men deze 
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soort in open landschap op geringe hoogte. 
Mijn surinaamse exemplaren stammen uit de om
geving van Moengo, waar ik ze uitsluitend 's 
avonds vond. Ze zaten dan in het gras aan de 
voet van de straatlantaarns, een plaats waar een 
constante stroom door de lamp aangetrokken en 
verminkte insecten naar beneden kwam, en waar 
doorgaans een rijke amfibieenfauna te vinden was. 
Hier was geen water in de directe omgeving. An
dere exemplaren ving ik aan de rand van grote 
plassen waar ze in het riet en anderssoortige oever
begroeiing zaten. 
Bij het bewaren van deze dieren viel op, dat ze 
een grote vochtigheid nodig hadden, en dat ze, in
dien met meerdere exemplaren in een jampot ge
bracht, elkaar schenen te vergiftigen. 

VERSPREIDING 
Deze soort is bekend uit Trinidad, Suriname, 
Guyana en het amazonisch deel van Colombia. 
R i v e r o acht het voorkomen in Venezuela zeer 
waarschij nlijk. 

HOUDBAARHEID IN HET TERRARIUM 
Op grond van hun biotoop mag men verwachten 
dat ze zich het beste zullen thuisvoelen in een 
goed beplant paludarium, dat niet hoog behoeft te 
zijn. In ons land werd deze soort o.a. gehouden 
door Th. Corne I iss en, die zijn dieren hield 
in een terrarium van 50 bij 30 bij 30 em. De be· 
planting werd o.a. gevormd door Peromia marmo· 
rata, op de kelkvormige bladeren waarvan de kik
kers graag gingen zitten. Bij andere planten gaan 
ze graag op de onderrand van de bladeren zitten, 
mits de bladeren stug genoeg zijn. 
Overdag slapen zij, waarbij de anders zo uitpui
lende ogen worden ingetrokken. Door het onderste 
ooglid heen blijft de bovenkant van de oogappel 
zichtbaar. 
In de schemering en 's nachts zijn ze actief. 
C o r n e 1 i s s e n vond dat ze opvallend goed kon
den zien en zuiver afstand wisten te schatten. Wan
neer ze naar een vlieg sprongen was het altijd 
raak! Als ze een vlieg gegeten hebben, kan men 
deze door de doorzichtige buikwand heen in de 
maag zien zitten. 
Het voedsel bestond uit vliegen en kleine was
motten. Een minder plezierige ervaring, die twee 
mensen onafhankelijk van elkaar met deze dieren 
opdeden was, dat ze bij plotselinge verlichting, 
bv. door het opentrekken van de gordijnen 's och
tends, acuut dood neervielen. 

SUMMARY 
The author describes the frog in the picture, a 
specimen of Hyla prmctala caught in Leticia 
(Southeast Colombia). In the Surinam specimens 
of this species the red spots on the dorsum are 
very small and confined only to a few circum
script places on the back. They also appear on the 
upper surface of the thighs, but not on the arms. 
Through the translucent pale belly it is possible 
to see the green bones and the internal organs, e.g. 
the belly after they have fed. 
In captivity they apparently thrive in a very humid 
terrarium with stiff-leaved plants, sitting on the 
base of the leaves during the daytime. In the 



twilight and during the night the)• will hunt fli es 
and moths. 
Some specimen died by sudden exposu re to bright 
light. 
This frog has been record ed in Trinidad, Guyana, 
Surinam and the Amazonian part of Colombia. 
According to Riv e ro it will probably a lso occur 
in Venezuela. 

Lltera tuur 
Au d reI s c h, F. C. de, 1961. 'Aantekeningen over 

de amfibieen en reptlelen In Suriname', Lacerta 
19, pp. 51-55. . 

K e n n y, J . S., 1969. 'The Amphibia of Trinidad', 
Studies on the Fauna of Curacao and other Car
raiblan Islands 24, pp . 40-42. 

A i v e r o, J. A., 1961 . 'Sallenta of Venezue la', Bulle
tin of the Museum of Comparative Zoology (Cam
bridge) 126, pp. 1 e.v. 

W aarnemingen bij het broe den van Python sebae 

door C. II. ltlunn lfl Sehmldl, S l e r rel n an B, llil~>eraum. 

lngezonden januari 1971. De heer Jllunnig Schmidt brmgt verslag uit van het broedeu t>a/1 de tt/rikaan
se pythou, Pytho n sebae, iu ziju terrarium. 
luhoudsot1erzicht: de coplllatie - de zwaugerschap - het broeden - mogelijke oorzaken tltl/1 het afster-
1/e/1 - Ill lllllltlry. 

DE COPULATIE 
Voor hct eerst in d e tien jaar dat ik Pythou sebae 
met redelijk succes in het terrarium houd nam ik, 
op 18 maart 1970, een copulatie waar. Een exem
plaar dat ik al negen jaar in mijn bezit hcb, en 
een exemplaar dat ik sinds vier jaar verzorg, paar
den met elkaar. 

Pytbou sebae h1 copula, links 9, recbts rf. 

Voor de eerste maal werd dit in de ochtend waar
genomen. De slangen lagen er emotieloos bij, a i
leen met de anus regen elkander gedrukt. Zeven 
dagen later zag ik voor het eerst een soort emotie: 
de dieren voerden een soort dans uit, richtten 
daarbij het bovenlichaam omhoog en betongeldcn 
en omstrengelden elkaar. Dit duurd e ongeveer een 

Polo: Mmmig Schmidt. 
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uur. 
De laatste maal dat ik een copulatie waarnam was 
op 28 maart. 

DE ZW ANGERSCHAP 
Vanaf deze tijd weigerde het wijfje voedsel en 
werd langzaam dikker. Begin mei zag ik voor het 
eerst dat ze zich wilde afzonderen en uit het ter
rarium probeerde te breken. Later lukte haar dat. 
Daarop maakte ik een broedhok voor haar van 100 
bij 50 bij 50 em, waarvan de bodem uit board met 
gaatjes, de wanden uit spaanplaat en de voorzijde 
uit glas bestond. Als verwarming diende een elek
trische rubber bodemplaat, die in serie werd ge
schakeld met twee kooldraadlampen, en die onder 
het gaatjesboard lag. De temperatuur van de bo
dem was zo ongeveer 25 ° C, die in het terrarium 
zelf 27° C, bij een kamertemperatuur van onge
veer 20° C. In het broedterrarium werd aileen een 
waterbak geplaatst. Toen de slang er in werd gezet 
vertoonde ze geen interesse meer in uitbreken; het 
was er haar dus om begonnen zich af te zonderen 
van de andere slangen. 
In de nacht van 7 op 8 juni werden de eieren ge
legd. 

HET BROEDEN 
Naderhand zou blijken dat de slang 17 eieren ge
legd had. Aanvankelijk was tellen onmogelijk, 
want het dier lag keurig om de eieren heen ge
strengeld. Na een dag werd een ei uitgestoten. Zie 
foto. Dit ei heb ik verschillende malen op de slang 
terug gelegd, maar telkens schoof ze het weer weg. 
Dit ei woog 150 gram. De slang bleef prachtig 
om de rest van de eieren heen liggen. Ze wendde 
de kop aileen van de eieren af om wat te drinken. 
Ook van tevoren gedode ratten werden niet ge
geten. 
Trillingen van het lichaam werden niet waarge
nomen. W el zag ik bijna iedere dag dat de slang 
haar kop tussen haar kronkels stak en met vrij 
snelle stoten Iucht tussen de eieren blies. 
Het werd warmer weer. Toen de buitentempera
tuur ook 's nachts niet meer onder de 24° C kwam 
werd de verwarming geheel uitgeschakeld. Drie 
maal, op verschillende dagen, heb ik toen de tem
peratuur van de slang gemeten. Deze was 3 tot 
5° C boger dan die van de omgeving. De tempe
ratuur van de eieren meten was niet mogelijk, om
dat de moeder heftig uitviel. 
Vier weken lang bleef de slang op de eieren zon
der ook maar de minste aandacht voor voedsel te 
hebben. Twee maal per week werd wat vocht in 
het hok verstoven. 
Op 10 juli, 's morgens, verdween de slang plotse
ling van haar nest; ze ging zover mogelijk van de 
eieren weg liggen. Toen bleek dat de meeste eieren 
ingedeukt en verrot waren. Het geheel verspreidde 
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een onaangename Iucht. Toen ik merkte dat de 
slang niet naar de eieren terugging heb ik de rotte 
eieren verwijderd en die, welke er nog redelijk 
uitzagen, weer bij elkaar op een hoop gelegd. De 
slang ging er echter niet weer omheen liggen, 
daarom plaatste ik haar twee dagen later weer in 
het terrarium bij de andere slangen. De eieren vee
rotten verder en deukten in. Ik maakte ze allemaal 
open. Drie van de eieren waren iets kleiner dan de 
overige en bleken onbevrucht. Het waren alle drie 
eieren die aan de rest zaten vastgekleefd, dat was 
wellicht de reden dat ze niet door de slang waren 
uitgestoten. De andere eieren bevatten embryo's 
van ongeveer 15 em lang. 

MOGELIJKE OORZAKEN 
VAN HET AFSTERVEN 
De volgende twee oorzaken acht ik mogelijk voor 
het afsterven van de eieren. Gedurende enkele heel 
warme dagen is misschien de temperatuur van de 
eieren te hoog geworden. Een andere mogelijke 
oorzaak is wellicht gelegen in vocht en Iucht. Door 
het aanbrengen van turfmolm rood de slang en 
de vochtverstuiving zijn de eieren misschien te 
vochtig geworden en zijn de niet-bevruchtte eieren 
gaan rotten. Daardoor is er voor de andere eieren 
misschien gebrek aan zuurstof ontstaan. Het blazen 
van de slang tussen de eieren heeft naar alle waar
schijnlijkheid tot doel gehad de vochtigheid of de 
toevoer van zuurstof te regelen. 

SUMMARY 
The author tells about the breeding of the african 
python, Python sebae, which he has already kept 
for ten years in his terrarium. 
Copulations were observed between the 18th and 
28th of March, 1970. From that date the female 
refused to eat and made continious attempts to 
escaoe. Eventually she succeeded. The snake was 
then put in a small breeding terrarium and all 
attempts to escape ceased. Obviously, she prefered 
to be away from the other snakes. The temperature 
in the breeding terrarium was kept at 25-27° C. 
In the night between the 7th and 8th of June the 
eggs were laid, 17 in number as was discovered 
later. The snake lay firmly coiled around the eggs. 
After one day one egg was rejected (its weight: 
150 gramm). During incubation no vibrations of 
the body were observed. Almost daily the snake 
was seen blowing breath between the eggs. The 
temperature of the snake seemed a few degrees 
higher than its surrounding. 
On July the lOth the eggs were deserted. A part 
of the clutch was decomposed and dented, and 
after a few days this was the case with all eggs. 
Investigations showed three eggs to be infertile 
while the others contained embryo's 15 em long. 



Broeden pythons moeilijk in ge"Vangensehap? 

door G. ltl. ltl. Foekema, Hruinlraal 9, Vlreehl. 

lngezonde11 maar/ 1971. Hel broede11 t'all ee11 PJiholl i11 get•a11ge11schap is i11 Nederland iels rmiek.s. Hel 
is ee11 beelje Jrertrig zich daamaasJ Je rea/isere11 dal er ieder jaar ZOt'eel PJihOIJS i11 ons land geimporleerd 
worde11. lt1 dit artikel word/ geste/d dat hel broede11 moeilijk is, maar d(l/ ook a11dere faclorell mee
spelm. 
InhorJdsoverzicht: i11leidi11g - is slmtgm kweketl moeilijk? - het probleem bij pytho11s - /iteralrmrvoorbee/
dm - co11cltuies - s11mmary - literalllttr. 

IN LEIDING 
Het broeden van een python in gevangenschap, 
waarover de heer M u n n i g S c h m i d t in dit 
nummer rapporteert, is een zeldzame gebeurtenis. 
Misschien is het nog nooit eerder in Nederland 
gebeurd. Toch worden pythons veel geimporteerd, 
vooral jonge exemplaren van Python relim/atiiS, 
Python moltJriiS en P)•tho11 sebae; de laatste jaren 
is hier Python regiru nog bij gekomen. De vraag 
rijst waaraan het dan ligt, dat men toch zo weinig 
van broedende pythons hoort. 
Slangen hebben de naam moeilijk te kweken te 
zijn, maar ik meen dat die gedachte prematuur ge
noemd moet worden. Wat de pythons betreft is 
het de feitelijke situatie dat men, ondanks aile im
porten, maar zelden in gevangenschap een vol
wassen paartje aantreft. De dieren worden vrijwel 
altijd als baby's aangeschaft en hebben zeker een 
jaar of vijf nodig om geslachtsrijp te worden. Te
gen die tijd hebben ze een groat terrarium nodig, 
dat ze niet met andere dieren behoeven te delen. 
V erder is het natuurlijk wei zaak om minstens 
twee exemplaren te kopen en na te gaan of ze 
van verschillend geslacht zijn. Als men aan die 
voorwaarde niet voldoet wil het kweken zelfs met 
witte muizen niet goed lukken ... 
In de praktijk is het dikwijls zo dat men een ex
emplaar koopt en na een half jaar tevreden is als 
het dier het goed doet. Maar er dan een of twee 
bij kopen, en ze rustig Iaten opgroeien zonder 
storende andere dieren in hetzelfde terrarium, 
dat is er meestal niet bij. De nodige ruimte, ge
duld en vertrouwen daarvoor ontbreken. Men ge
looft al van te voren dat het afzetten van eieren 
toch een onhaalbare zaak is. 

IS SLANG EN KWEKEN MOEILIJK? 
Sommige slangen staan er bekend om zich makke
lijk in gevangenschap voort te planten, een goed 
voorbeeld zijn de slangen van het genus Thamno
phis. Over het kweken met deze sierlijke noord
amerikaanse slangen, die zowel wat ecologie als 
wat gedrag betreft wat weg hebben van onze ring
slang, zijn ook in 'Lacerta' al verschillende arti
kelen verschenen. Als de dieren paren gaat het 
verder vrijwel altijd goed, want Thamnophis-soor
ten zijn zgn. eierlevendbarend. Dat wil zeggen dat 
de eieren niet aileen in het moederlichaam worden 

gevormd, maar dat ze zich daar ook ontwikkelen. 
Ze worden pas gelegd als de jongen helemaal ont
wikkeld zijn, dus op het moment van uitkomen 
van het ei. Die eieren zijn bovendien niet door 
een stevige schaal, maar aileen door een vlies om
geven. Dit vlies barst dikwijls als het ei naar bui
ten wordt geperst, in dat geval komt er dus in
derdaad een levend jong uit het moederlichaam 
tevoorschijn. Van een dergelijke gang van zaken 
(bij de boasoort Sa11zinia madagascarie11sis) vindt 
u eerder in deze jaargang van mij een beschrijving 
en een paar foto's (Foe k em a 1970). 
Lastiger wordt het natuurlijk als een slang eieren 
legt; men moet dan voor de eieren een soort 
broedmachine maken waarin een juiste tempera
tour en vochtigheid heerst. Toch ken ik verschil
lende slangenverzorgers die met succes kweken 
met slangen die eieren leggen. Van Natrix mama 
kwamen eieren uit bij de heer V e r h a art (Eind
hoven) en de heer DeHaan (Amsterdam). De 
heer S taper t (Leiden) heeft keer op keer suc
ces met eieren van Boaed011. 

HET PROBLEEM BIJ PYTHONS 
De moeilijkheid bij slangen die eieren leggen is 
uiteraard, dat men meestal niet precies weet welke 
temperatuur en vochtigheid de eieren nodig heb
ben om zich te ontwikkelen. Heeft men er geen er
varing mee, dan ligt het voor de hand het legsel 
in groepjes te verdelen en die onder uiteenlopende 
omstandigheden te bewaren. 
Op dit punt nu doet zich bij pythons een com
plicatie voor: het wijfje bebroedt de eieren. Dit 
broeden is niet noodzakelijk voor het uitkomen; 
Josh i ( 1967) beschrijft enkele proeven daar
over. Hij verdeelde het legsel van 28 eieren van 
een P)'tho11 sebae in 4 groepen van 7. Een groep 
werd in een emmer met vochtige aarde bewaard, 
de emmer werd in een danker vochtig hoi ge
plaatst, temperatuur 22-28° C, relatieve vochtig
heid 65-80 %; 5 van de 7 eieren kwamen na 52 
dagen uit. In dezelfde situatie, maar bij 30-32° C 
en een r.v. van 80-90% kwamen 4 van de 7 
eieren na 49 dagen uit. De derde groep van 7 
werd in een emmer met stro gelegd en op een 
zonnige droge plaats gezet, 22-32° C, r.v. minder 
dan 40 %; de vierde groep werd op vochtige 
grand op een zonnige, droge plaats gelegd. Van 
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d eze twee groepen kwam geen enkel ei uit. 
Maar ook al is het geen noodzaak de eieren door 
het pythonwijfje te Iaten bebroeden, toch is het 
niet aangenaam dit unieke natuurlijke gedrag te 
verstoren. Om begrijpel ijke redenen wil men het 
wijfje haar gang Iaten gaan en haar niet de eieren 
met geweld afhandig maken. Consequentie is dat 
men het hele terrarium rede lijk op temperatuur en 
vochtigheid zal moeten houden. Vooral het la:mte 
zal in veel gevallen bijzonder moei lijk, zo niet on· 
mogelijk zijn. Daarom za l men er voor moeten zor
gcn dat de eiere n op een vochtige ondergrond ge· 
legd worden, waarbij gevaar van verrotting ont
staat. Het vervelende is dat men de eieren nl uwe· 
lijks te zien krijgt, en maar er naar moet g issen of 
ze misschien aan het verdrogcn of aan bet ver· 
rotten zij n. 
Los van deze problemen, waarmee men gecon
fronteerd wordt a ls de eieren ecnmaal gelegd zijn, 
Staat natuurlijk de vraag of pythons zonder speci
a le voorzieningen in het terrarium over gaan tot 
paren en eieren leggen. Een zeker antwoord op 
dC'te vraag is niet te geven omdat statistisch ma
teriaal ontbreekt. Maar zeggen dat het moeilijk is 
is voorbarig. Bij het doorlezen van de literatuur 
op dit gebied krijg ik persoonlijk de indruk, dat 
a ls men volwassen exemplaren van retimlatus, mo
lums of sebae maar langere tijd bijeen houdt de 
kans op paren en het leggen van eieren heel rede· 
lijk is. Bij regius lijkt die kans slechts klein. Van 
de overige pythonsoorten is te weinig info rmati e 
beschikbaar om een vermoeden uit te spreken. 
Zelf ken ik 7 artikelen die over het al dan niet 
succesvol paren en broeden van p)•thons handelen. 
lk wi l ze bier, heel summier, weergevcn. 

LITERATUURVOORBEELDEN 

In zijn ui tgebreide artikel over P)thou retimlal/1! 
maakt L e derer ( 1943) een aantal opmerkingen 
over het broeden van zowel retimltttlls als sebae 
en molums. In de vooroorlogse dierentuin van 
Fra nkfurt a. M . gebeurde bet cen maal dat een 
retirlllatus eieren legde. De eieren lagen op een 
laag turfmolm, die vochtig werd gehouden. D e 
tcmperatuur in hct terrarium varieerde van 24 tot 
34" C. Het legsel was wei bevrucht maar kwam 
niet uit. Led ere r experi menteerde met de 
eiercn en ver telt dat als hij een ei in bet kurk
droge reptielenhuis liet l iggen er na lj2 tot 2 uur 
g ro te deuken invielen; a ls h ij daarna het ei naar 
buitcn bracht, of naar een ruimte met een behoor
lijke luchtvochtighe id, werd bet weer g lad. 

In ccn ander artikel vertelt L ede rer ( 1956) 
over het broeden van een P)'thou molums in 1926. 
Op 13 maart van dat jaar werden de eieren ge· 
legd, op een bijzondere pick. In het terrarium 
was een kunstrots gemaakt, waarin een kom was 
aangebracht d ie was gevu ld met turfmo lm en 
aarde, met de bedoeling er planten in te plaatsen. 
Maar omdat een warme luchtstroom langs die plek 
van de rots streek wilde geen p lant er gedijen. In 
d ie kom met vrij warme turf en aard e (24-30° C) 
legde de python haar eieren. T oen ze met broeden 
ophield ( op 11 maart staat er, hetgeen een druk
fout moet zijn) leken de e ieren bedorven, ze waren 
bruin en ingedeukt. Een dag later kwamcn de 
jongen uit de eieren tevoorschijn! 

S t e mm I e r ·M o r ath ( 1956) schrijft over een 

Pytho11 reticuh1IIIS met eieren ( bet dier broedt uiet goed ). Foto: H e/ Vrije Volk ( 1954) . 
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Python mol11ms die in de dierentuin van Bazel 
van 1945 tot en met 1952 ieder jaar opnieuw 
broedde. Op de bodem van het terrarium lag mos 
en stro. 
Op 10 mei 194 5 werden de eieren gelegd op een 
pick waar zich een bodemverwarming van 45 Watt 
bevond, waardoor die plek van de bodem steeds 
cen temperatuur had van ongeveer 25° C. Op 25 
juni hield het wijfje op met broeden, de 26ste 
haalde men de eieren, die erg stonken, uit het ter
rarium. Een aantal ervan kwamen uit (na hoeveel 
dagen en onder welke omstandigheden wordt niet 
vermeld). 
In 1946 werden de eieren gelegd op 6 april. Op 3 
juni werden ze het !i? met geweld afhandig ge
maakt. Slechts 6 van de eieren waren niet bedor
ven, maar ook van die 6 kwam er geen een uit. 
Men vermoedde dat de bodemverwarming de oor
za:!k van de mislukking was. Een proef wees uit 
dat de temperatuur van 25 ° C van de bod em op
liep tot 50° C als men er een Stapel vochtige doe
ken enige tijd oplegde. Om dit effect bij het broe
den te voorkomen werd een etanietplaat met gaat
jes op 4 em hoven de plek met de bodemverwar
ming aangebracht. 
In 1947 legde de slang haar eieren echter op een 
andere plek, op 15 april. Op 15 juni haalde men 
haar van de eieren vandaan, allemaal bleken ze 
bedorven. Wei was ruim de helft bevrucht. 
In 1948 werden, evenals in de jaren daarop, de 
eieren steeds de dag na het leggen uit het terrarium 
gehaald en in broedmachine's gelegd. Hoewel 
steeds de eieren gedeeltelijk bevrucht bleken, 
slaagde men er niet in ook maar een ei uit te 
krijgen. 

In een artikel van Kratzer (1962) wordt het 
succesvol broeden van de fraaie groene boom
python, Chotldropython t•iridis, beschreven. Na 
de copulatie gezien te hebben trof K r a t z e r 
voorbereidingen. De bodem, voorzien van bodem
verwarming, leek hem ongeschikt als broedplaats; 
d:t:uom maakte hij het waterbassin leeg en vulde 
d:1t op met vochtige turfmolm, terwijl hij de bo
dem met mos bedekte dat zeer vochtig werd ge
houden, zodat in het terrarium een hoge lucht
vochtigheid heerste. Onder het waterbassin was 
geen verwarming aangebracht, de temperatuur daar 
was ongeveer 28° C. Het Choudrop;·thotl-wijfje 
koos inderdaad het voormalige waterbassin als 
broedplaats uit, rond 20 september legde ze er de 
eieren. Na verloop van enkele weken ging ze 
steeds slordiger broeden, haar kronkels sloten zich 
niet meer helemaal zodat de eieren zichtbaar wer
den. Deze begonnen er steeds slechter uit te zien. 
Op 4 november besloot Kratzer in te grijpen en 
haalde de eieren weg. Twee werden er geopend, 
beide bevatten een geheel ontwikkeld jong dat 
duidelijk verdroogd was en tegen de eierschaal 
geplakt. Onmiddellijk bracht hij de overige eieren 
heel vochtig onder; 3 dagen later kwamen ze uit! 

L u t z ( 1962) bericht over het succesvol broeden 
van zijn Python molums. Op 7 juni 1960 werden 
de eieren gelegd op een bodem bedekt met turf
molm, naast en niet hoven de bodemverwarming. 
Hij wilde een paar eieren in een broedmachine 
onderbrengen maar dat lukte niet: het wijfje ver-

dedigde het legsel onder haar kronkels furieus. 
Tijdens het broeden werd om de dag water ver
stoven. Op 15 september kwam het eerste ei uit. 

S t em m I e r ( 1969) kan bogen op het succesvol 
kweken met P)'thon cr~rlus. De dieren verbleven 
in een groot terrarium dat ze met andere dieren 
deelden, maar aileen met andere pythons en boa's. 
De eieren werden op 1 maart 1968 gelegd in een 
droog schuilkistje. Ze werden verwijderd en op 
een mengsel van zand en turfmolm ( 1 : 1) gelegd, 
omringd door mos. Temperatuur 27-30° C, r.v. 
90 %. Op 9 mei kwam het eerste ei uit. 

M ii II e r ( 1970) maakt melding van het broe
den van een P;·thon molurru in de dierentuin van 
Leipzig in 1966. De eieren werden 26 april ge
legd op een plek met bodemverwarming. Na 31 
dagen hield het !i? op met broeden ( ze bleek ziek 
te zijn en stierf korte tijd later), aile eieren bleken 
toen bedorven en aangevreten door mieren. 

Dit wat betreft zeven publikaties die ik ken. On
getwijfeld zijn er nog wei meer artikelen over het 
verloop van het broeden bij pythons. In deze sa
menvattingen heb ik vooral gelet op de omstan
digheden waaronder de eieren al dan niet uitkwa
men, in de artikelen zelf wordt nog allerlei andere 
informatie gegeven. Veel aandacht wordt steeds 
gegeven aan het registreren van de temperatuur 
van het broedende wijfje, dit omdat sinds de 
vorige eeuw al het vermoeden bestond dat deze 
hoger zou zijn dan die van de omgeving. 
De metingen die in de meeste artikelen worden 
weergegeven zijn overigens onbetrouwbaar, met 
name in die gevallen dat het !i? broedde boven 
een bodemverwarming. Nog niet zo lang geleden 
is voor het eerst op betrouwbare wijze aangetoond 
dat een broedende P)·thon moltlrtii inderdaad een 
hogere temperatuur zelf genereerde, als de tempera
tour van de omgeving beneden de 33 ° C was 
(H u t c h i n son, Dow I i n g, V i n ega r 
1966). 

CONCLUSIE 
We mogen uit het voorgaande concluderen dat het 
succesvol broeden van een python in gevangen
schap weliswaar moeilijk maar toch goed moge
lijk is. Bodemvcrwarming heeft moeilijk bereken
bare invloed en lijkt me uit den boze. Vooral tegen 
uitdroging van de eieren moet gewaakt worden. 
Maar deze obstakels zijn er niet de oorzaak van dat 
er weinig met pythons wordt gekweekt. In de prak
tijk komen de meeste slangenliefhebbers niet toe 
aan het tangere tijd bijeenhouden van cen paartje, 
mede omdat ze denken dat kwekcn iets is dat 
vrijwel nooit voorkomt. 
Maar zolang we niet veel meer ervaring hebben is 
het ongegrond te veronderstellen dat pythons in 
gevangenschap moeilijk paren en vrijwel nooit tot 
het leggen van eieren komen. Hetzelfde geldt voor 
verreweg de meeste andere slangensoorten. Het 
zou een gewoonte moeten worden dat, :ils men 
slangen houdt, men dit paarsgewijs doet. 

Ik wil dit artikel niet besluiten zonder mijn be
wondering uit te spreken voor de heer M u n n i g 
S c h m i d t. Ik geloof dat er een behoorlijke kans 
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is dat zijn sebae dit jaar weer bevruchte eieren 
legt, en hoop van harte dat het ditmaal wei lukt 
er een aantal uit te krijgen. 

SUMMARY 
The author wonders if pythons are difficult to 
breed in captivity. Hundreds of pythons are im
ported into the Netherlands every year, yet only 
one case of breeding is recorded now (page 105-
106). 
Pythons incubate their eggs themselves. Providing 
the right humidity for the eggs is the main prob
lem. Seven articles dealing with the breeding of 
pythons are discussed. Often the eggs were fertile, 
but perished before hatching. Sometimes breeding 
is succesfull. As an emergency measure the eggs 
can be taken away from the female and put in an 
incubator. 
The question remains, however, of whether py
thons will mate and produce eggs easily in cap
tivity. Because of lack of sufficient statistic ma
terial, a defenite answer is hard to give. Literature 
provides us with some evidence to assume that 
when several adults of retimlatrts, mol11rtts or 
sebae are kept together for some time, we have a 
reasonable chance that fertile eggs will be pro
duced. The chances that regitts will do so seem 
less. As very little is known about other pythons, 
it seems presumtious to suggest anything at all 
about the sexual activity of other species in 
captivity. 
Few terrariumkeepers, however, keep more than 
one adult specimen of the same species. That may 
well be the main reason why pythons seldom 
breed in captivity. 
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Australisehe reptielen VI 
Varanen (Varanidae) 

door ..4. J, ZK1lnenberg, dr. JJ'lardl Beelcmanalnflel 881, Vlaardlnaen. 

Ontvangetz ;an11ari 1971. Dit is hel zesde artikel in ee11 reeks over Arutralische reptieletz. Eerst U'or
den ee11 aantal opmerkingen gemaakl over varanen in het algemeetz, Vervolgetu U'ordt eetz tJo/ledig over
zicht gegeven van aile Artslralische soorlen en ondersoorlen. Een speciaal op varanen loegespitste litera
ltmrlijst is toegettoegd; een volledige literaltlllrlijst zal aan bet eind van de reeks wordetl gep11bliceerd. 
Inhortdsot'erzicht: geschiedenis - tJertvanlschap met andere groepe11 reptielen - leefwijze, biotoop - voorl
planting - t'oedsel - t'erdediging - t'araneu in Attslralie - de Arutralische soorletz en ondersoorten - dank -
literalrltlr. 

GESCHIEDENIS 
De tropische en subtropische gebieden van Au
straW;, Afrika en Azie, alsmede een aantal eilan
den in de Indische en Stille Oceaan, worden be
woond door een zeer bijzondere groep reptielen. 
In lengte varieren ze van 20 em tot ruim 3 meter. 
Ondanks dit enorme verschil in grootte en het zich 
ophouden in onderling geheel verschillende bio-
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topen, vormen deze 31 soorten hagedisachtige die
ren toch een tamelijk uniforme groep; zij hebben 
een lange kop en nek, sterke poten met vervaar
lijke klauwen, een tamelijk zwaar gebouwd lichaam, 
een lange, dikke ( soms stekelige) staart en sterke 
kaken met scherpe tanden (pleurodont gebit). 
Dientengevolge heeft men aile soorten in een fa
milie (Varanidae) ondergebracht. 



Alhoewel uit het bovenstaande blijkt dat varanen 
tegenwoordig aileen op het oostelijke halfrond 
voorkomen, is dit niet altijd zo geweest. Eens be
hoorde ook Noord-Amerika tot hun woongebied; 
fossiele resten uit het Tertiair, gevonden in Wy
oming, tonen dat aan. De voorvaders van varanen 
kwamen zelfs ook in ooze streken voor; rood 1780 
werden daarvan bij Maastricht de bewijzen (fos
sielen) gevonden. 
Varanen vormen dus een oude diergroep. Toch 
zijn ze lange tijd vrij onbekend gebleven. Welis· 
waar maakten de oude Egyptenaren al melding 
van het bestaan van de nijlvaraan, doch het duur
de nog tot de 18de eeuw voordat de dieren wat 
meer bekendheid kregen. In 1758 vermeldde de 
Zweedse bioloog L i n n a e u s in de lOde editie 
van zijn hoek 'Systema naturae' nog slechts een 
soort, Lacerta monitor, doch in een latere uitgave 
( 1766) vinden we reeds drie soorten varanen vee
meld. De dieren werden vooralsnog bij de hage
dissen ingedeeld; in 1768 werden zij met enige 
andere hagedisachtigen ondergebracht in het ge
slacht Stellio. Pas in 1820 (Mer rem) werd de 
ook nu nog in gebruik zijnde wetenschappelijke 
geslachtsnaam VaranriS ingesteld. Aile nog levende 
soorten behoren tot dit genus, ofschoon nadien 
wei een aantal subgenera zijn ingevoerd. 
Waarschiinlijk is de wetenschappelijke naam Vara
nJIJ van het Arabische woord 'waran' (= hagedis) 
afgeleid. Enkele deskundigen zijn evenwel van 
mening dat bet Engelse 'warning' ( = waarschu
wen) of het Duitse 'warnen' (= eveneens waar
schuwen) hieraan ten grondslag gelegen heeft. In 
Engels sprekende Ianden zijn de dieren dan ook 
als 'warning lizards' bekend, terwijl men in ons 
land van varanen (in de literatuur soms ook wei 
van waranen) spreekt. Dat 'waarschuwen' iets met 
de naamgeving uitstaande zou hebben, is geens
zins ondenkbaar, want van de oudst bekende 
soorten, onder andere de nijlvaraan, die in de 
buurt van water Ieven, is bekend, dat ze bij ge
vaar of verstoring van de rust in bet water dui
ken, daarbij dan tegelijkertijd de zich in de om
geving ophoudende dieren, bijvoorbeeld krokodil
len en vogels, waarschuwend. 

VERW ANTSCHAP MET ANDERE 
GROEPEN REPTIELEN 
Betreffende de verwantschap van varanen met 
andere reptielen bestond er in het verleden bij de 
herpetologen nogal verschil van mening. Opper
vlakkig bezien zijn ze misschien verwant aan de 
familie van de gilamonsters (Helodermatidae), 
waartoe de enige twee soorten hagedissen met gif
tanden behoren, en aan de 'varaan' van Serawak 
(familie Lanthanotidae). Aan de andere kant ver
tonen ze in uiterlijk ook wei wat overeenkomst 
met de tejuhagedissen (familie Teiidae) van 
Midden- en Zuid-Amerika. In het verleden was 
dit een van de redenen dat varanen en teju
hagedissen in een groep verenigd waren. Hoe 
het ook zij, vaststaat dat de Varanidae van aile 
hagedisachtige reptielen bet dichtst bij de slangen 
staan, ondanks het feit dat andere sauriers qua 
uiterlijk (bijv. geen extremiteiten) veel meer over
eenkomst met hen vertonen. Varanen bezitten, 
evenals slangen, een lange gevorkte tong, die in 
een basale schede ligt en frequent wordt uitge-

stoken. Bij dit zgn. tongelen worden geurstoffen 
van de grond en uit de Iucht opgenomen en over
gebracht naar het met talrijke zenuwuiteinden uit
geruste orgaan van Jacobson. Dit acessorische or
gaan, dat vooraan in het mondholtedak ligt, stelt 
varanen en ook slangen in staat een prooi te vol
gen of op te sporen. 
Ook kunen varanen, die veelvraten zijn en van roof 
Ieven, naar verhouding zeer grote prooien naar 
binnenwerken, iets wat bij slangen algemeen, doch 
bij hagedisachtigen uniek is. Dit wordt hen mo
gelijk gemaakt door bet bezit van het vierkants
been ( quadratum), dat een beweeglijke schakel 
vormt tussen schedel en onderkaak, waardoor de 
bek zeer ver geopend kan worden. Ook hebben 
varanen, ter bescherming van de hersens, aan de 
onderkant van de hersenkas een stevig benig om
hulsel ontwikkeld, zodat de druk die een flinke 
prooi daarop uitoefent, weerstaan kan worden. 
Eenzelfde ontwikkeling treffen we ook aan bij 
slangen. 
Een andere opvallende overeenkomst tussen va
ranen en slangen is bet ontbreken van de moge
lijkheid tot zelfverminking of autotomie, iets wat 
in het dierenrijk niet zeldzaam is. Bij andere ha
gedissen treffen we dit fenomeen wei aan: als zij 
door een aanvaller bij de staart gegrepen worden, 
Iaten ze dit lichaamsdeel ter hoogte van de voor
ste staartwervels - op gepreformeerde breukplaat
sen - los en kunen zich aldus vaak het Ieven red
den; spiercontracties zorgen er daarna voor dat het 
dier niet doodbloedt. 

LEEFWI]ZE, BIOTOOP 
Varanen zijn aangepast aan een opvallende ver
scheidenheid van biotopen, terwijl hun levens
wijzen al evenzeer verschillen. Sommige soorten 
Ieven terrestrisch ( uitsluitend of in hoofdzaak op 
de grond); andere houden er daarentegen een ar
boreale (uitsluitend of in hoofdzaak in borneo) of 
amfibische levenswijze op na. Ten slotte kan men 
ook varanen aantreffen met een levenswijze, die 
een combinatie van de drie reeds genoemde vormt. 
Die soorten, die een amfibische levenswijze ken
nen, kan men gewoonlijk in of aan het water vin
den; hun staart is zijdelings samengedrukt en 
zorgt tijdens bet zwemmen voor de voortstuwing; 
bij het duiken kunen zij hun neusgaten afsluiten. 
Door hun zwemcapaciteiten waren en zijn zij nog 
steeds in staat hun oorspronkelijke verspreidings
gebied aanzienlijk te vergroten - sommige soor
ten zijn zelfs in zee aangetroffen, ver verwijderd 
van de kust. 
De meer terrestrisch en arboreaal levende soorten 
hebben geen samengedrukte, doch een meer ronde 
staart. Ondanks dat zijn ook deze varanen uitste
kende zwemmers en bij tijd en wijle zoeken zij -
indien althans mogelijk - het water op. Geen en
kele varaan houdt er echter een specifiek aquatiele 
levenswijze op na. 
De meeste Varanidae kunen ook klimmcn. Som
mige zijn daarin experts en doen hun hele Ieven 
niets anders. Zij zoeken in de borneo naar voedsel 
(vogels, eieren, hagedissen e.d.), slapen er en vin
den er bij gevaar een goed heenkomen. 
Zoals vermeld, bewonen varanen onderling zeer 
verschillende biotopen. De Australische soorten 
komen behalve in woestijnachtige streken, ook in 
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bergachtige, in savanneachtige en in met regen
wouden begroeide gebieden voor. 

VOORTPLANTING 
Het verzorgen van varanen in terraria is geen een
voudige opgave, daar het merendeel der soorten 
zeer vechtlustig van aard is en aanzienlijke afme
tingen bereikt. Een groot terrarium is dus een 
eerste vereiste. Omdat Australie zeer strenge uit
voerbepalingen kent - niet alleen betreffende de 
herpetofauna, maar ook voor alle andere dieren -
vallen de daar voorkomende kleinere soorten va
ranen af; buiten dit werelddeel vinden we even
wei alleen maar grote soorten. Men zal deze rep
tielen dan ook alleen in gerenomeerde dierenpar
ken aantreffen. Dit alles leidde er echter wei toe, 
dat we van varanen nog maar betrekkelijk weinig 
weten. Zo is over hun voortplantingsbiologie nog 
veel onbeantwoord gebleven. Alle soorten zijn 
ovipaar, d.w.z. dat de wijfjes eieren leggen, die 
na een bepaalde tijd, afhankelijk van invloeden 
van buitenaf, uitkomen. Sommige wijfjes leggen 
hun eitjes in holle borneo, andere weer onder rot
tende bladeren of in gaten in de grond. Er is zelfs 
een soort, de nijlvaraan (V aranru 11ilotims), die 
zijn eieren in termietenheuvels deponeert ( ook een 
Australische soort doet zu lks) . 

YO EDSEL 
Alle varanen Ieven van roof. Hun voedsel bestaat, 
afhankelijk van soort en grootte, uit allerlei ge
wervelde en ongewervelde dieren, zoals wilde var
kens, muizen, ratten, vogels, insekten, amfibieen, 
vissen, mossels, kreeften e.d. Ook rottend vlees 
(kadavers) staat bij de meeste soorten op het 
menu, terwijl van enkele bekend is, dat zij soms 
ook slangen (giftige en niet-giftige) verslinden. 

VERDEDIGING 
De Varanidae kennen twee vormen van verdedi
ging - de vlucht en de aanval. Tijdens een over
haaste vlucht renen de dieren op vier poten naar 
een nabijgelegen schuilplaats, zoals een boom, een 
gat in de grond of een rotsspleet. Bij Australische 
varanen is waargenomen, dat zij tijdens de vlucht 
soms op hun achterpoten !open, vooral in hoog 
gras; de vijand kan aldus beter in het oog gehou
den worden. Arboreaal levende varanen klimmen -
als het gevaar zeer groot is - in paniek in het 
eerste de beste vertikale voorwerp. Soms is dat 
zelfs een mens (Worrell 1963). 
Varanen vechten, na een dreigend en sissend 
voorspel, borst tegen borst, staande op de achter
poten en elkaar met tanden, klauwen en staart te 
lijf gaande. Vooral de staart is vaak van doorslag
gevende betekenis; bij grotere soorten kunnen de 
slagen daarvan zeer hard aankomen. 

V ARANEN IN AUSTRALI£ 
Ofschoon nog vele kenmerken en wetenswaardig
heden vermeld zouden kunen worden, wil ik het, 

Vat·anus varius ( pagitla hiemaasl) komi in 
vrijwel heel A11stralie voor e11 ka11 /wee meter 
latlg worden. 
Polo: BtiStard (Canberra). 

gezien de opzet van dit artikel, hierbij Iaten en 
mij beperken tot het bespreken van de Australische 
vertegenwoordigers van de familie Varanidae. 
Hierbij worden overigens ook een aantal feiten 
vermeld, die evenzeer voor niet-Australische va
ranen gelden. 
In Australie zijn de verschillende Varanidae voor
al onder de naam 'goanna' bekend. Deze naam is 
waarschijnlijk afgeleid (verbastering) van 'iguana', 
het Spaanse woord voor hagedis. De eerste kolo
nisten zijn door de uiterlijke 'gelijkenis' van vara
nen met de leguaanachtige reptielen van Midden
en Zuid-Amerika klaarblijkelijk van mening ge
weest met soortgenoten te doen tc hebben. Tegen
woordig is deze naam zo ingeburgerd, dat in Au
straW! algemeen de naam goanna wordt gebruikt. 
Daarnaast komt men ook vaak de naam 'monitor' 
of 'monitor lizard' (monitor komt van het La
tijnse 'monere' = waarschuwen) tegen; deze na
men zijn in andere Engels sprekende Ianden ge
bruikelijk. 
Varanen werden (en worden nog steeds) in Au
stralie op verschillende wijzen gewaardeerd. Zo 
dacht men bijvoorbeeld, omdat sommige soorten 
zich ook met slangen voeden - zelfs met zeer gif
tige - dat de dieren immuun waren voor slangegif. 
Slimme lieden probeerden daaruit voordeel te be
halen; zij verkondigden, dat een slangebeet geen 
gevaar opleverde als er maar snel genoeg een 
stukje vlees van een varaan (in gedroogde vorm) 
werd opgelegd. Gelukkig was Australie zo dun 
bevolkt, dat dit 'produkt' weinig aftrek vond, zo
dat de varanenpopulatie niet in gevaar kwam. In 
sommige streken werden de dieren om een geheel 
andere red en vervolgd; men dacht namelijk dat ze 
giftig waren. Dit is echter onjuist. Toch kan een 
beet van een varaan - en in mindere mate ook van 
andere grote soorten hagedissen - gevaar opleveren; 
vaak bestaat zijn voedsel immers uit aas, waardoor 
de bek grote aantallen bacterien herbergt. Een 
wond als gevolg van een beet moet dan ook altijd 
grondig schoongemaakt en antiseptisch behandeld 
worden. Dit geldt trouwens ook voor wonden ver
oorzaakt met de klauwen. Vroeger werd dit maar 
al te vaak nagelaten, waardoor allerlei infecties 
optraden - soms met kwalijke gevolgen. 
Gelukkig zijn er ook veel mensen, die de dieren 
een goed hart toedragen. Een van de redenen 
daarvoor is het feit dat varanen, naast het oprui
men van kadavers (dus minder schadelijke insek
ten), veel konijnen en andere schadelijke zoog
dieren verslinden, zoals ratten en muizen. Er is bij
voorbeeld een waarneming van een varaan, die 
vier jonge vossen, drie jonge konijnen en drie 
grote blauwtongskinken (Tiliq11a sp.) naar binnen 
werkte. 

DE AUSTRALISCHE SOORTEN 
EN ONDERSOORTEN 
De familie Varanidae telt in totaal slechts 31 ver
schillende soorten (ruim 50 vormen) varanen. 
Hiervan komt een groot aantal alleen op het Au
stralische vasteland voor (Tasmanie kent geen 
varanen), namelijk 18 soorten (24 vormen). Zij 
behoren alle tot het genus Varatws (zie schema), 
dat onderverdeeld is in twee subgenera, te weten 
Odatria (met 11 soorten) en Varanrts (met 7 soar
ten) . Van d eze 18 soorten behoren er 15 tot de 
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endemische fauna van Australie. Slechts drie soar
ten (limorensis, gottldii en i11dims) komen ook 
buiten Australie voor, namelijk op Nieuw Guinea 
en een aantal andere eilanden in dat deel van de 
wereld. 

Varantu acanthtlr/IS aca111htlr/IS BouIe n g e r 

Nederlands: stekelstaartvaraan, 
Engels: spine-tailed rock monitor. 
De terra typica van deze subspecies ligt aan de 
noordwestkust van Australie. Hij werd voor het 
eerst beschreven door BouIe n g e r in 1885. 
Het verspreidingsgebied omvat het noorden en 
noordoosten van het Australische vasteland. 
Kenmerkend voor deze vorm is, dat de staart on
geveer tweemaal de lengte van kop+romp heeft. 
Het type-exemplaar heeft een kop+romp lengte 
van 224 mm, terwijl de aan het einde enigszins 
samengedrukte staart 436 mm lang is. De staart 
is met sterk ontwikkelde stekels bezet. We heb
ben hier te doen met een in droge, rotsachtige ge
bieden levende varaan, die zich bij gevaar met be
hulp van z'n stekelige staart vastzet in een rots
spleet. 
Het lichaam is getooid met kleine geelachtige, in 
dwarsrijen gerangschikte vlekjes (ocelli) op een 
zeer donkere, nagenoeg zwarte ondergrond. Het 
aantal schubben random het lichaam bedraagt bij 
een der door M e r t e n s onderzochte exemplaren 
103 stuks. De schubben van de kop zijn relatief 
klein. Gemiddelde lengte ~ 49,5 em, ~ 43,5 em. 

V aramu acanth11ms brachyt~rlls S t e r n f e 1 d 

Nederlands: kamstaartvaraan, 
Engels: ridge-tailed goanna. 
Deze door Stern f e 1 d in 1919 beschreven 
vorm wordt gekenmerkt door een kop+romp -
staart verhouding van 1 : 1,5. Hieruit blijkt dat 
de staart in vergelijking met de vorige subspecies 
korter is. Ook nu is d it lichaamsdeel weer zeer 
stekelig; bovendien is het nogal breed, vooral bij 
de wortel. Tera typica: Hermannsburg in het zui
den van het Northern Territory. Zeer groat ver
spreidingsgebied, zich uitstrekkende van West
Australie (met inbegrip van Monte Bello-eilanden) 
dwars door het continent tot in Queensland. Aan 
de oostkust ontbreekt hij waarschijnlijk. 
Dorsaal is het lichaam roodachtig gekleurd en ge
tooid met een donkerbruin vlekkenpatroon. Ook 
komen wel exemplaren zonder of met een net
vormige tekening voor. De dieren Ieven in droge, 
rotsachtige streken. Het aantal schubben random 
het lichaam varieert van 77 tot 155. 
Evenals vele andere kleine Australische Varanidae 
voedt ook de kamstaartvaraan, die gemiddeld 
slechts 35 em lang wordt, zich grotendeels met in
sekten, zoals sprinkhanen en spinnen. 

V aran11s acanthllrtls inSIIIanims M e r t e n s 

Nederlands: zwartbandvaraan. 
Tot nu toe zijn van dit ras slechts twee exempla
ren gevonden ( 1934), en wel op het Groote 
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Eylandt in de Golf van Carpentaria voor de kust 
van het Northern Territory. Deze twee dieren 
worden bewaard in het 'Australian Museum' te 
Sydney. Het was Mertens die in 1958 de eerste 
officiele beschrijving van deze subspecies deed 
publiceren. Kenmerkend zijn de brede zwarte 
dwarsbanden op de rug. Het type-exemplaar heeft 
een totale lengte van 64 em; de staart is bijna 
tweemaal de lengte van kop+romp. Aantal schub
ben random het lichaam bedraagt 91 ( type-exem
plaar) en 89. Naast de dorsale dwarsbanden is ook 
een grove nettekening te zien, met grate licht
kleurige vlekken. De kop is danker, evenals de 
lange, sterk gestekelde staart (staartpunt echter 
Iichter van kleur!). 

V aranru brevica11da B o u I e n g e r 

Nederlands: kortstaartvaraan, 
Engels: short-tailed monitor. 
De kortstaartvaraan is de kleinste van aile nog 
levende varanenvormen; hij wordt hoogstens 19 a 
20 em lang. De staart is korter dan kop en romp 
tesamen ( verh. 1 : 0,96); dit is kenmerkend voor 
deze soort. De zwak stekelige staart is krachtig 
gespierd en aan de wortel smaller dan het gedeelte 
daarachter. BouIe n g e r was de eerste ( 1898) 
die deze soort beschreef; hij is zeer zeldzaam, 
slechts 20 exemplaren zijn tot dusver (1970) van 
deze dwergvaraan bekend geworden. De terra 
typica moet worden gezocht in Western Australia 
(Sherlock River). Daarnaast zijn nog een aantal 
andere vindplaatsen bekend, o.a. De Grey Station 
en Mundabullangana. Deze liggen eveneens in 
West-Australie (relatief dicht bij de terra typica). 
Pas in 1964 werd de kortstaartvaraan ook aange
troffen in het Northern Territory, en wel in de 
Tanami woestijn. Daarmede is gelijk iets gezegd 
van het biotoop; P i a n k a ( 1970) veronderstelt 
dat deze varaan een wijd verspreid 1evende woe
stijnhagedis is, die er een meer terrestrische dan 
arboreale levenswijze op na houdt. 
K1euren: dorsaa1 is het dier Iicht roodbruin met 
donkerbruine vlekken, ventraa1 wit tot roomkleu
rig. 
Het voedse1 bestaat nagenoeg uits1uitend uit in
sekten, zoals sprinkhanen, kevers en rupsen. 
V. bret'ica11da is nauw verwant aan ca11do/ineallls; 
hij onderscheidt zich van deze laatste soort door 
z'n geringere grootte, z'n smallere kop en kortere 
staart. 

V aranru ca11do/ineai/IS B o u 1 e n g e r 

Nederlands: streepstaartvaraan, 
Engels: stripe-tailed goanna. 
W ederom voor het eerst door B o u 1 e n g e r 
(1885) beschreven. Terra typica: Champion Bay 
in Western Australia. Nadien zijn nog tientallen 
andere vindplaatsen bekend geworden, aile echter 
1iggende in W est-Austra1ie ( vanaf de Ninety Mile 
Beach in het noorden tot aan Coolgardie in het 
zuiden). Het betreft hier een terrestrisch levende 
varaan, die het zgn. mulga1andschap bewoont; bij 
gevaar verdwijnt hij onder de losse bast of in hoi
ten van mulga borneo (dwergachtige Acacia's). 



Vamnus semiremex ( zie volgende pagi/l(t) . 

D eze gebieden zijn vrij droog ; toch is deze varaan 
nog ni mmer in de aang renzencle woestijngebieclen 
aangetroffen. Behalve in of op mu lgabomen is hij 
ook in hol le EllcalyjJIIIS·soortcn aangetroffen ; daar
nlast leeft hij ook in rotsachtige gebieclen. V. 
f<wdo linettiiiS (gemiclclelde lengtc 21 em) is dor
saa l grijsbruin met onregelmatige, clonkerbruine 
vlekken ; d e ventrale zijde is roomwit met enkele 
donkerbruine vlekj es, vooral ter hoogte van de 
keel. Achter het oog (tempora le streek) een don
kerbruine streep. D e lange, aan de wortel en igszins 
afgeplatte staart is met vier longitud inale strepen 
uitgerust; bij jonge exemplaren is d it nog niet 
duidelijk waarneembaar. H et voeclsel bestaat, vol
gens onderzoekingen van Pi a n k a (1969), g ro
tendeels uit hageclissen, zoals boomgekko"s (Ge
hyra t•ariegala). Opvallend is dat in de maag van 
kleinere calldolinelltlls van deze gekko a ileen af
geborken staarten te vinden ware n. Daarnaast be
staat hun d iect uit g rotc hoc,•cclhcdcn inscktcn 
(sprinkhancn, cicaden, vlinders en sp innen). O ver 
de voortplantingsbiologic is weinig bekend . Aan
genomen wordt (gebaseercl op onderzoekingen) 
d at een vrouwtje omstreeks december 4-5 eitjes 
legt; de acticfste periode van ctwdolineallls valt 
tussen november en maart. 

Varan11s eremi11s L u c a s & F r o s t 

Neclerlands : Australische woestijnvaraan, 
Engels: desert goanna. 
H et verspreidingsgebiecl van de Australische woe-

Foto: Van den Nieuwenbuizen. 

stijnvaraan, di e reeds in 1895 door Luc as en 
F r o s t werd beschrevcn (terra typica: Id racowra, 
Northern T erritory) omvat d e volgende staten: 
W estern Australia (beha lve het noord elijke en 
zuidelijke gecleelte), Northern Austra lia (met uit
zondering van het noordc lijke gecleelte) en 
Southern Australia (aileen het noordwestelijke 
gecleelte). H et is zelfs niet uitgesloten dat ook 
Queensland tot zijn woongebiecl behoor t; hieruit 
blijkt dat eremi11s in een zeer groot gebiecl voor
komt - desondanks is er weinig over hem bekend . 
H ij leeft in hete, zandige woestijngebieclen met 
weinig vegetatie. H et is een schuw dier, dat bij 
gevaar zij n toevlucht onder ecn steen of in een 
hoi in de g rond zoekt. M e rt e n s ( 1942) be
stempelt deze varaan als muizeneter. Pi a n k a 
( 1968) maakt daarentegen me lding van het ver
slinden van hageclissen en sprinkhanen ; bij 43 
door hem op de inhoud onderzochte magen trof 
hij 24 hageclissen (van allcrlei soorten) en 26 
grote sprinkhanen aan. Ook kwam h ij een dui
zendpoot en een schorpioen tegen . Gezien d e ge
rniddelde afmet ingen va n de vcrslonden haged is
sen conclud eert P i a n k a, dat ercmi11s zich voedt 
met elke haged is, d ie hij kan ovcrmeesteren. 
Kleurbeschrijvi ng: bovcnz ijde l ichaam roodbru in 
met klcine witachtige en grote bruin-zwarte vlck
ken; onderzijde witachtig met grijs gespikkelde 
keelpa rtij ; staart geelachtig grijs en donkerbruin, 
met 4 tot 6 longirudinale strepen. 
De staart is rond, aan de wortel enigszins afge
plat, becl ekt met gekielde schubben en Ianger dan 
kop+ romp tesamen. Het dier bercikt een lengte 

115 



van 40 em (kop+romp lengte van 66 onder
zochte exemplaren varieerde grotendeels van 120-
160 mm). 

V aran11s giJleni L u c a s & Fro s t 

Nederlands: Gilen's varaan, 
Engels: Gillen's goanna, Gillen's pigmy monitor. 
Terra typica tussen Glen Edith en Deering Creek, 
Northern Territory. De Gillen's varaan is een ar
boreaal levende soort, die voor het eerst werd be
schreven door Lucas en Frost (1895). Zij 
vonden destijds twee exemplaren: de ene in een 
CaSIIarina en de andere in een gomboom. De die
reo Ieven in zandige, droge gebieden begroeid met 
tjemara's (Camarina sp.), gombomen (Eru:alyptus 
s[J.) en mulgabomen (Acacia sp.). Het versprei
dingsgebied omvat ongeveer het gehele Australi
sche binnenland - slechts in W est-Australie reikt 
het tot aan de kust (La Grange). Morfologisch 
en ecologisch is er tussen gilleni en catldolinealrts 
weinig verschil (hun woongebieden grenzen aan 
elkaar); gilleni is echter wei groter (max. 34 em). 
Ook bij deze soort bestaat het voedsel voor een 
groot deel uit boomgekko's (Gehyra variegata) 
en grote sprinkhanen. 
De staart is weer iets groter dan kop en romp te
samen, is aan de wortel enigszins afgeplat en 
verder rood. De dorsale lichaamszijde is gaud
bruin met kastanjebruine, onregelmatige banden. 
De kop en het laatste gedeelte van de staart zijn 
met donkerbruine lijntjes getooid; het voorste ge
deelte van de gladde staart is eveneens met dwars
banden uitgerust. Ventraal is het lichaam nage
noeg geheel roomwit - aileen de keelpartij is grijs 
gespikkeld. 

V armms gla11erti M e r t e n s 

Synoniem: (1957) Vara1111s timoremis gla11erli 
Mertens. 
Nederlands: Glauert's varaan. 
Over deze varaan is nagenoeg niets bekend. Mer
t ens (1958) bericht over hem: 'Dieser recht ei
genartige Waran ist bisher nur von Wotjulum, 
West Kimberley, seiner Terra typica, bekannt ge
worden'. 
Wederom dus een uit West-Australie afkomstige 
soort. Hij wordt waarschijnlijk zo'n 50 a 60 em 
lang, z'n staart is rond en aan de wortel enigszins 
afgeplat. De schubben op de kop zijn glad en 
klein, de supra-ocularia zijn nog kleiner. Het aan
tal schubben rondom het lichaam varieert van 
147-152. 
Het lichaam is dorsaal nagenoeg zwart met grote 
onduidelijke, iets Iichter gekleurde vlekken. Bo
venop de kop is hij eveneens zwart; opvallend is 
echter de witachtige, zeer dunne streep aan de zij
kant van de kop ( temporale streek). De ventrale 
lichaamszijde is wit. 

V aran11s g/ebopalma M i t c h e 11 

Nederlands: langstaartvaraan. 
Mitch e 11 was de eerste (1955) die deze varaan 
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beschreef. Tera typica: zuidpunt van Lake Hubert 
in het Northern Territory. Nadien is hij ook nog 
gevonden in Western Australia, en wel in het 
noorden bij Forrest River Mission en Wotjulum. 
Mertens ( 1958) vermeldt als naverwante soort 
de op Nieuw Guinea levende V aran11s prasitws,· 
morfologisch is er weinig verschil. Alhoewel er 
weinig van glebopa/ma bekend is, neemt men aan 
dat het een arboreaal levend reptiel is, dat een 
lengte van ongeveer 83 em (gemiddeld 77 em) 
bereikt. De staart is tweemaal zo lang als kop en 
romp tesamen (verhouding: 1 : 2,1-2,4). Aantal 
schubben rondom het lichaam varieert van 15 7 
tot 163. Onder alle vier de voeten heeft deze soort 
vergrote, zwartgekleurde schubben, die als 'stoot
kussens' dienst doen. Op de staart, die aan de 
wortel enigszin:; is afgeplat, kan men duidelijk 
gekielde schubben onderscheiden. 
De dorsale zijde van het licbaam is grijsbruin met 
een groot aantal zwarte scbubben, die een onre
gelmatige, netvormige tekening vormen. De bo
venzijde van de staart is eenkleurig zwart, althans 
bet voorste gedeelte, want bet laatste 2/s deel is 
zonder donkere pigmentatie. Aan deze lichtge
kleurde staartpunt is bet dier gemakkelijk te her
kennen. De ventrale lichaamszijde is grijswit met 
op de borst drie onduidelijke grijze dwarsbanden, 
de keelpartij is wit met donkere dwarsbanden. 

Vara1111s semiremex Pet e r s 

Synoniem: ( 1923) Varam1s bordengeri K i n g
h or n. 
Nederlands: Peters' varaan, 
Engels: Peters' goanna, rusty monitor, swamp 
monitor, mangrove monitor. 
Het was P e t e r s die in 1869 deze varanensoort 
beschreef. Zijn terra typica ligt in het noorden van 
Queensland, op bet schiereiland Cape York. Ook 
aile daarna gevonden of waargenomen dieren biel
den zich in Queensland op. Het is een vrij onbe
kende varaan, die een lengte van 55 tot 65 em 
bereikt. De dieren Ieven in moerassige gebieden, 
begroeid met mangroven. Peters ( 1969) ver
meldt, dat hij twee dieren in bolle takken van een 
wijdvertakte mangrove (Rhizophora mrtcro11ata) 
aantrof. Ofschoon de dieren ook wei op andere 
plaatsen zijn aangetroffen, kan toch worden aan
genomen, dat we bier met een arboreaal levende 
varaan te doen hebben. Zij n voedsel bestaat - over
eenkomstig zijn biotoop - uit krabben en visjes 
(Cog g e r 1967). 
De staart, waarvan het laatste tweederde deel zij
delings samengedrukt is, is anderhalf maal de 
lengte van kop+romp. 
Het dier is dorsaal donkergrijs met tl!_lrijke zwarte 
vlekken; bovenzijde van staartwortel en extremi
teiten met lichtgekleurde vlekjes, rest van staart 
zwart. Borst en keel hebben een min of meer 
roestrode glans ('rusty monitor'); ventrale 
lichaamszijde verder geelwit met onduidelijke 
grijze stipjes en - op de buik - dwarsbanden. Peters 
vermeldt nog van semiremex, dat bet een van de 
'tamste' varanen van Australie is, die gemakkelijk 
in gevangenscbap te houden is; bijten of vechten 
doet hij niet en voedsel vormt geen probleem (zgn. 
alleseter). 

Vervolg op pagi11a 119. 


