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Surinaamse Hyla punetata 

Op het artikel van de heer V a n M e e u w e n 
in het vorige nummer (pp. 103-105) is enige 
aanvulling gewenst. De heer H o o g m o e d, 
die zich in het bijzonder bezig houdt met de 
studie van de Surinaamse herpetofauna, wijst 
er op dat een aantal van de vermelde gege
vens in eerste instantie betrekking hebben op 
Hyla punctata van Trinidad, en niet geheel 
opgaan voor de dieren die in Suriname voor
komen. Een belangrijke biotoop van deze 
kikkers wordt in Suriname gevormd door de 
uitgebreide zwampen (moerassen) in het kust
gebied. De dleren komen daar in grote getale 
voor. Aileen de mannetjes kwaken, zittend op 
rietstengels, mokko-mokko en struiken, 50 tot 
200 em boven het wateroppervlak. Het geluid 
is te omschrijven als een hard geklik. Wat be
treft de kleur van de dieren: de Surinaamse 
dieren zijn overdag lichtgroen met gele ronde 
vlekjes en kleine rode puntjes, langs de flank 
loopt een rode streep, waarboven een geel
groene streep. 's Nachts wordt de hele rug 
oranje, doordat de rode puntjes zich uitbrei
den en de gale vlekjes verdringen. De bulk 
is groan, zowel overdag als 's nachts. De 
blauw-grijze iris van deze soort maakt het 
makkelijk hem in hat veld van een andere 
boomkikker, waar hlj verder veel op lijkt, te 
onderscheiden. 
Deze gegevens lopen niet helemaal parallel 
aan die in hat artikel van de hear V a n 
M e e u we n, dit kan wijzen op geografische 
variatie. Per abuis is in hat oorspronkelijke 
artikel niet aangegeven dat de beschrijvingen 
grotendeels aan Kenny (1969), die over 
Trinidad schrijft, zijn ontleend. 

Llteratuur 

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

Foto voorpaglna: Van den Nieuwenhuizen. 
Varanus semiremex. 



Anstralisehe reptielen VI 
V aranen ( vervolg) 

door ..4. J. Zaeinenberll• Dr. Wiartfl Beelcmanalntzel 337, JllaartflniJen. 

V aramu storri M e r t e n s 

Synoniem: ( 1942) Varan11s aca111h11ms primordi11s 
Mertens. 
Nederlands: Storr's varaan. 
De naam van deze varaan is gewijd aan de Au
stralische zooloog G. M. Storr. Terra typica: 
Charters Tower, Queensland. Aile andere tot dus
ver gevonden exemplaren zijn ook uit deze omge
ving afkomstig. We kunen zonder meer stellen dat 
het hier een dwergvaraan betreft, want de totale 
lengte komt niet hoven de 33 em (gemiddeld 30 
em); de staart neemt daarvan het grootste ge
deelte voor zijn rekening (verhouding kop+romp 
. staart: 1 : 1,42-1,46). De staart is wederom zeer 
stekelig. De grondkleur der dieren is grijsbruin, 
terwijl de donkere rugtekening bij de verschillen
de bekend zijnde exemplaren varieert; deze bestaat 
meestal uit donkere vlekjes en streepjes, die soms 
een niet duidelijke nettekening vormen. Ook de 
bovenzijde van kop en poten dragen zo'n tekening. 
De onderzijde van het lichaam is geehvit met 
gladde schubben. Aantal schubben condom het 
lichaam varieert van 78-87. 
Geslachtsonderscheid: de anaalschubben van man
netjes zijn groter en stekeliger dan bij vrouwtjes; 
bovendien hebben de mannetjes een bredere en 
grotere kop. 
De dieren Ieven in droge, steenachtige gebieden 
met sterk schommelende temperaturen ('s nachts 
zeer koud, op de dag zeer heet). Het voedsel van 
deze in gevangenschap zeer onverdraagzame va
raan bestaat waarschijnlijk grotendeels uit insek
ten, terwij 1 daarnaast ook wei soortgenoten of an
dere kleinere hagedissen naar binnen worden ge
werkt. Bij de paring houdt het manetje met de 
voorextremiteiten het vrouwtje vast en 'streelt' 
haar met kop en hals. Opvallend is, dat bij de 
daarna volgende eigenlijke paring het mannetje 
zich niet in de nek van het vrouwtje vastbijt, iets 
wat bij de meeste andere hagedisachtigen wei ge
schiedt. 
Mudra c k (1969) vermeldt, dat bij hem een 
vrouwtje 31 dagen na de laatste paring 4 eitjes 
afzette; geen der eitjes kwam evenwel volledig tot 
ontwikkeling. 

V arattlls timoremis scalaris Mertens 

Nederlands: Mertens' varaan, 
Engels: Mertens' goanna. 
De oorspronkelijke beschrijving is van de hand 
van Mertens en dateert uit 1941. Terra typica: 
Mission Beagle Bay, Dampier Land, Western Au
stralia. Het verspreidingsgebied omvat het gehele 
noordelijke kustgebied van het Australische con
tinent. Deze varaan vormt een van de drie sub
species van de Timorese varaan (V aramu timo
reltsis). De soort komt ook voor op de eilanden 
Timor, Samoa, Sawu en Roti. De Mertens' varaan 
houdt er een arboreale levenswijze op na. Z'n 
staart is relatief kort, namelijk 1,37 tot 1,66 maal 
de lengte van kop en romp tesamen (to tale lengte 
40 tot 45 em). Het aantal schubben condom het 
lichaam varieert van 110-129. De scuta op de kop 
zijn glad. Geslachtsonderscheid: g g hebben iets 
grotere en een beetje stekelvormige postanale 
schubben. 
De staart is rond, aan de wortel enigszins afgeplat 
en bedekt met gekielde schubben. 
De dorsale zijde van het lichaam is grijsachtig-wit 
met onregelmatige vlekken, die bij sommige exem
plaren tot onduidelijke dwarsbanden zijn samen
gevoegd. Overigens is er een grote variatie in te
kening. De staart is soms met fijne gele dwars
banden getooid, terwijl de punt meer naar egaal 
zwart neigt. De buikzijde is witachtig. 

Varantu timorensis simi/is M e r t e n s 

Nederlands: gevlekte boomvaraan, 
Engels: spotted tree goanna. 
Morfologisch is er tussen scalaris en simi/is weinig 
verschil; aileen de tekening is anders (Mertens 
1958). De terra typica ligt op het Groote Eylandt 
in de Golf van Carpentaria voor de kust van het 
Northern Territory. Het verspreidingsgebied van 
deze subspecies strekt zich uit vanaf het oostelijke 
deel van Queensland, langs de noordkust van Au
straW! tot aan Treachery Bay in het westen en 
misschien nog wei verder westwaarts, waarna dan 
het cas scalaris voorkomt. Ook een groot aantal 
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eilanden voor de kust behoren tot zijn woongebied, 
terwijl het niet uitgesloten is dat het op N ieuw 
Guinea voorkomende ras van timorensis eveneens 
tot simi/is behoort. 
Wederom een varaan met een arboreale Ievens· 
wijze. Hij bereikt een lengte van 40 tot 45 em. 
H et aanta l schubben condom het lichaam bedraagt 
107 tot 117. Staartschubben zij n geki eld; de zijde
lingse postanale schubben zijn bij mannetjes ste
kelig. D e verhouding kop+romp - staart is gelijk 
aan die bij scalaris. 
De rugzijd e is bij d eze subspecies donkerbruin met 
witachtige tot gele oogvlekken (ocelli} , d ie bij 
sommige exemplaren tot een onduidelijke netvor
mige tekening zijn samengevoegd. De extremitei
ten hebben dorsaal geelachtige vl ekken ; op de 
staart zijn gebroken, lichtgekleurde dwarsbanden 
te zien, die zijn afgezet met een donkere rand. De 
tekening bij volwassen en juveniele d ieren ver
schilt. D e ventrale lichaamszijde is grijswit. 

Vartt!IIIS tristis tristis (S ch I e g e I) 

Synoniem: 1839 Monitor tristis S c hI e g e I. 
Nederlands: zwartkopvaraan, 
Engels: black goanna, black-headed goanna. 
Dit is een van de oudst bekende, tevens meest 
voorkomende Australische varanen. Hij werd reeds 
in 1839 door S c h I e g e I beschreven. Lange tijd 
werd hij, evenals de hierna volgende subspecies, 

Varanus timorc1His simi/is. 
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a ls een ras van timorensis beschouwd. Ook Mer
t ens ( 1942} deed zu lks. Er zijn, zoa ls bij latere 
onderzoekingen door dezelfde auteur bleek, nogal 
wat verschillen tussen de zgn. timorensis-groep en 
de tristis-groep. Enkele daarvan zijn: totale lengte 
(lristis bereikt een totale lengte van maximaal 80 
em) , staartlengte ( verhouding kop + rornp - staart 
bij timorensis 1 : 1,3-1 ,6, bij tristis 1 : 1,5-2,0}, 
kopvorrn (timorensis heeft een duidelijk kortere 
kop) , staartbeschubbing (bij tristis stekeliger), 
kleuren (tristis h eeft een duidelijke neiging tot 
rnelanisme}, postanale schubben (bij tristis tot zeer 
krachtige, sterk opvallende, stekelige schubben 
ontwikkeld) (M e rt e ns 1958). 
Terra typica van tristis tristis: Swan River, Wes
tern Australia. Het verspreid ingsgebied omvat gro
te delen van d eze West-Australische staat (vooral 
zuidwestelijke deel). In Noord- en Centraal-Au
stralii! wordt d it ras vervangen door V. I. orien
ta/is ( zie hierna). 
Hij bewoont bebosde gebieden en houdt er dan 
ook een arboreale levenswijze op na; vaak is h ij 
te vinden in holle bomen. 
Zoals gezegd, neigt tristis naar rnelanisrne. D ar 
heeft dan vooral betrekking op deze subspecies, 
waarvan staart, kop en voorste gedeelte van rug 
nagenoeg zwart zijn, terwijl de rest van het lichaam 
dorsaal donkerbruin is; bovend ien is dit gedeelte 
vaak nog met lichtgekleurd e vlekjes uitgerust 
( sorns netvorrnige tekening). 
Aancal schubben rondom het lichaarn (bij 2 onder-

Foto: Va 11 dc11 Nicuwcnhuizclt. 



Varan/IS gouldii flavirufus. 

zochte exemplaren) varieert van 110 tot 140 . Ge
middelde lengte ongeveer 70 em. 

VtJrmws Iris tis orienta/is Fr y 

Synoniem: ( 19 13) Varanus pHrltii/IJ var. orien-
ltJ/is Fry 

( 1942) VaranHs timorensis M er t ens 
( 1957) Varanus Iris tis centra/is M e r tens 
Nederlands: gespikkelde boomvaraan. 
Oorspronkelijk beschrijving is van F r y ( 1913). 
Terra typica: Eidsvold, Upper Burnett River, 
Queensland. Z ijn verspreidingsgebied sluit min of 
meer aanbij dat van d e vorige subspecies en om· 
vat het binnenland van Queensland, grote gedeel· 
ten van het Northern T erritory en South Austra lia. 
Morfologisch en ecologisch is er tussen r.tristis en 
1. orienta/is weinig verschil; laatstgenoemde leeft 
ook weer in droge bebosde gebieden, rust en 
schuilt in holle bomen en wordt maximaal 76 tot 
79 em lang. H et aantal schubben rondom het 
lichaam varieert eveneens van 110- 140. 

Polo: Australian N ews ami Information Bureau. 

Aileen in kleur is er enig verschi l · de neig ing tot 
melanisme ontbreekt namelijk (geen zwarte kop en 
staart). De vlekjes (ocelli) zij n doorgaans tot 
dwarsbanden geformeerd. D e wetenschappelij ke 
naam rristis heeft betrekking op de 'sombere' kleu
ren van deze species, ofschoon in sommige streken 
ook Iichter gekleurde exemplaren voorkomen. 

Varan11s giganle/IJ (Gray) 

Sj•noniem: ( 1845 ) Hydrosfllmts gigmtleus Gray 
Nederlands: reuzenvaraan, 
Engels: giant goanna, spotted goanna, perentie. 
Zoals uit de S)•nonymie blijkt is deze varancnsoort 
door Gray reeds in 1845 beschreven, zi j het da n 
ook onder een and ere geslachtsnaam. Terra typica 
niet nauwkeurig aangegeven . vermeld is slechts 
'noordkust' van Noord-AustraliC'. De reuzenva
raan bewoont de ro tsachtige, zeer droge gebieden 
van Centraai-Australie (hij komt in aile staten 
voor ) ; hij leeft in holen en gangen onder rots· 
blokken. Z 'n voedsel, dat o.a. uit vogels, zoog· 
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dieren en reptielen bestaat, vangt hij ook vaak in 
holen in de grand. We hebben hier dus te doen 
met een terrestrisch levende varaan. Toch kan hij 
ook goed klimmen - in Western Australia brengt 
hij een groot deel van z'n Ieven in borneo door 
(Cogger 1967). 
V. gigatlte/IS is de grootste varaan van Australie. 
Hij bereikt een lengte van ongeveer 2 meter (type
exemplaar was 202 em lang). De gemiddelde 
lengte bedraagt ongeveer 165 em. De relatief korte 
staart (verhouding kop+romp - staart: 1 : 1,33-
1,38) is krachtig gespierd en wordt bij de verde
diging als zweep gebruikt. Tijdens de vlucht loopt 
hij vaak aileen op de achterpoten; dikwijls zoekt 
hij zijn heil in een boom. De reuzenvaraan heeft 
een stank lichaam met een zeer fijne beschubbing; 
van aile varanen heeft hij het grootste aantal schub
ben random het lichaam (251-284). De ventrale 
staartschilden zijn grater dan de dorsale. 
De rugzijde is donkerbruin van kleur met in 
dwarsbanden geformeerde, zwartgerande ocelli; de 
kern is doorgaans lichtgeel. Bovenzijde extremi
teiten met kleine geelachtige vlekken. Buikzijde 
van lichaam Iicht van kleur met donkere lijnen, 
die deels dwarsbanden en deels een netvormige 
tekening vormen; dit laatste is kenmerkend voor 
het keelgedeelte. 

V aratiiiS gortldii gortldii ( G r a }') 

Synoniem: ( 1838) H)'drosam·lls go11tdii Gray 
Nederlands: Gould's varaan, 
Engels: Gould's monitor. 
Terra typica: Noordwest-Australie. G r a r be
schreef deze varaan reeds in 1838; hij noemde 
hem naar de bekende ornitholoog J o h n G o u 1 d, 
hoewel deze in datzelfde jaar ( 1838) pas voor 
het eerst Australische bodem betrad. 
V. go11/dii komt op het gehele Australische con
tinent voor (met uitzondering van het zuidooste
lijke deel van Victoria); oak op Nieuw Guinea is 
hij aangetroffen IM e r tens 1958). Dezelfde 
auteur onderscheidt een drietal subspecies, die 
echter geen scherp afgebakende gebieden bewonen. 
De verschillen moeten vooral worden gezocht in 
kleur en tekening. 
V. g. gortldii komt vooral voor in zandige ter
reinen (W orr e II 1963). Hij houdt er, afhan
kelijk van zijn habitat, een terrestrische tot arbo
reale levenswijze op na. Hij verslindt alles wat in 
z'n buurt komt, vanaf hagedissen en slangen tot 
konijnen en spinnen. Het vrouwtje legt 5 tot 10 
eieren; zij deponeert deze gewoonlijk in een gat in 
de grond. De jongen zijn bij het uitkomen zo'n 
20 tot 22 em lang. Volwassen dieren worden wei 
120 tot 150 em lang; daarvan neemt de staart het 
grootste deel voor z'n rekening (verhouding kop 
+romp - staart gemiddeld 1: 1,5). Het aantal 
schubben random het lichaam varieert van 145 
tot 216. 
De grondkleur van de dieren is kastanjebruin-grijs-

Pagina hiernaast: Varam1s go11/dii ssp. 

Foto: Allstraliat~ News and b1formatiot1 Bureau. 

zwart met gele vlekken, die dwarsbanden vormen; 
tussen de banden zijn soms gele stippen zichtbaar. 
Kenmerkend is de lichtgekleurde streep achter het 
oog. Onderzijde grijswit. Dieren uit de omgeving 
van Sydney zijn donkerder, terwijl juveniele ex
emplaren oranje-rose zijn met lichtkleurige teke
ning. Exemplaren ten zuiden van Perth gevonden, 
hebben opvallende Iichte en donkere dwarsbanden. 
De staartpunt is altijd zonder tekening en Iicht 
van kleur. De aborigines ( oorspronkelijke bevol
king van Australie) voeden zich vaak met deze 
varanen. 

V araiJIIS go11/dii flat•imflls M e r tens 

Nederlands: zandvaraan, 
Engels: central sand goanna. 
Aan de hand van nieuwe onderzoekingen kwam 
Mertens in 1958 tot de condusie met een 
aparte subspecies van gortldii te doen te hebben. 
Terra typica: Alice Springs, in het zuiden van het 
Northern Territory. Verspreidingsgebied: Centraai
Australie, vooral in het gebied van de rode zand
woestijnen. Pi an k a trof een aantal dieren in de 
Great Victoria Desert aan. De zandvaraan leeft 
dus in zeer droge, zandige gebieden met weinig 
vegetatie. Hij houdt er een terrestrische levens
wijze op na en rust in holen in de grand. Z'n 
voedsel bestaat grotendeels uit andere reptielen en 
eieren van reptielen. Zandvaranen zijn krachtige 
gravers, die hun voedsel vaak opgraven. Op hun 
fouragetochten leggen ze soms grate afstanden af 
(Pi an k a volgde een spoor van bijna 2 km). De 
dieren kennen actieve en minder actieve perioden. 
Het actiefst zijn ze in de maanden september
februari (Australische zomer), terwijl ze - althans 
in de Great Victoria Desert - de winter onder de 
grand doorbrengen. De paring heeft plaats in 
september of oktober en afzetting der eieren ( va
rierende van 5 tot 10 stuks) in januari of februari. 
Aantal schubben random het lichaam 125 tot 147, 
de staart is 1,47-1,59 maal zolang als kop en 
romp tesamen. De grondkleur is geelrood met 
donkere netvormige tekening, soms ook wei met 
onduidelijke donkere dwarsbanden. Op de kop, 
achter het oog, twee lichtgekleurde strepen met 
daartussen een donkere. Onderzijde lichaam wit
achtig met donkere vlekkentekening. De staart
punt weer zonder tekening en geelachtig van 
kleur; het middengedeelte met gele en bruine ban
den. Overigens is kleur en tekening bij de ver
schillende onderzochte exemplaren niet geheel ge
lijk. 
Pi an k a onderzocht 48 magen van f/az-imfru en 
trof daarin het volgende aan: 27 hagedissen (be
horende tot 17 soorten, waarvan er 4 arboreaal ( ! ) 
Ieven), 96 eieren van reptielen, 8 duizendpoten, 
15 spinnen, 5 schorpioenen, 27 sprinkhanen, 47 
kevers, 11 rupsen, 1 zoogdiertje (en 5 ongedeter
mineerde overblijfsels), 2 vogels en 16 andere in
sekten (gedeeltelijk oak niet meer te determine
reo). 

V aramu gor1/dii rosenbergi M e r ten s 

Nederlands: Rosenberg's varaan. 
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Over deze door M e rt e ns in 1957 beschreven 
subspecies is weinig bekend. De terra typica ligt 
in Western Austalia, en wei in het zuidelijke dee! 
bij Sterling Range. Merten s veronderstelt dat 
dit ras ook verder langs de zuidkust van Australie 
voorkomt - zelfs d e zwane vorm van het Kangaroo 
Island ( voor de kust van South Australia liggend) 
zou tot deze subspecies behoren. 
II. g. rosenbergi is een naar melanisme neigende 
varaan. Hij is dan ook overwegend bruinzwart van 
kleur met een lichtgek leurd e ond erzijde en staart
punt. H et dorsale vlekkenpatroon is sterk geredu
ceerd. 

llarat/IIJ indiws indiws (D au d i n) 

Synoniem: ( 1802) T11pinambis indic11s D aud in . 
Nederlands: mangrove varaan, 
Engels: mangrove monitor. 
De Indische varaan (llarmms indicus) valt in drie 
geografische rassen uiteen. De soort bewoont de 
Indo-Australische archipel en is door de mens ook 
overgebracht naar eilanden van Oceanie. D e terra 
typica ligt in Oost-India. Een van deze drie sub
species is V . i. indic11s, die op het Australische 
continent aileen in het uiterste noorden van 
Queensland (Cape York) en het Northern T erri
tory (Arnhem Land) voorkomt; ook eiland jes in 
de T orres Strait behoren tot zijn verspreidingsge
bied. Di t is de enige varanenvorm, die van elders 
naar Australie is overgestoken. Hij houdt er een 
amfibische levenswijze op na, leeft in met man
grovebossen begroeide, moerassige gebieden en kan 
behalve uitstekend zwemmen ook goed klimmen. 
Hij voedt zich met klei ne vertebraten, spinnen en 
insekten. Vooral hagedisachtigen schijnen z'n voor
keur te hebben. D eze ondersoort bereikt een ge-

V arm1us vat·i us. 
Foto: Australiall News and In forma lou Bureau. 
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middelde lengte van ongeveer 90-110 em. D e 
dorsale zijde van z'n lichaam is zwart ; vanaf de 
kop tot aan de punt van de sterk samengedrukte 
staart is hij bedekt met geelachtige vlekjes. D e 
ventrale lichaamszijde is wederom Iicht van k leur. 

llarat/ IIJ mertensi G I a u e r t 

Synoniem: ( 1956) llaran/IJ bllliiwa/Jah W or
r e I I. 
Nederlands: watervaraan, 
Engels: water monitor. 
Terra typica: Moola Bulla Cattle Station bij Halls 
Creek, East Kimberley, Western Australia. H et 
verspreidingsgebied is zeer groot - het strekt zich 
uit langs het gehele noordelijke kustgebied, vanaf 
West-Australie tot in Queeensland. Hij voert een 
amfibische levenswijze en wordt dan ook altijd in 
of bij het water gevonden. Kenmerken voor een 
dergelijke levenswijze zijn de sterk samengedrukte 
staart en de afsluitbare neusgaten op de punt van 
de snuit. Hoewel W o r r e I I in 1956 deze varaan 
a ls een nieuwe soort beschreef, komt deze eer toch 
toe aan G I a u e r t, die zulks reeds in 1951 deed. 
De staart is relatief kort (verhouding kop + romp
staart: 1 : 1,4- 1,5) . Totale lengte 110 tot 120 em. 
D e schubben op d e kop zijn vrij groot en onregel
matig; het aantal schubben rondom het lichaam 
varieert van 158 tot 181 stuks. 
De kleur varieert van olijfgroen tot zwartachtig 
met op elke schub een kleine witte, zwartgezoom
de stip. De kop heeft geen tekening; achter het 
oog tot voorbij het oor loopt evenwel een onduide
lijke witachtige streep. Ventrale lichaamszijde 
grauwwit met op de buik onduidelijke grijze 
dwarsbanden. D e staart heeft dezelfde tekening als 
de rug, het laatste gedeelte is bruin met zwarte 
vlekken. 
II. mertensi voedt zich hoofdzakelijk met water
dieren, zoals bij een amfibisch levend dier te ver
wachten valt. Sommigen zijn zelfs de mening toe
gedaan, dat de watervaraan enkel van vissen, kik
kers en waterinsekten leeft. W o r reI I ( 1963) 
schrijft over deze varaan: 'Sommige gewoonten 
treffen we ook bij krokodillen aan, zoals het zon
nen op zandbanken in rivieren en het bij gevaar 
geruisloos in het water g lijden'. 
Enkele herpetologen zijn van mening, dat ook 
llaranus scdvti/Or tot het Australische faunagebied 
behoort. Mertens ( 1958) vond daarvoor echter 
geen enkel bewijs en veronderstelt, dat het hier 
een verwisseling met me1·tensi betreft. 

llartliiiiJ mitchelli Mertens 

Nederlands: Mitchell's varaan. 
Terra typica: '5 miles west of Ocupelli', Northern 
Territory. H et was M e rt e n s, die in 1958 de 
eerste officiele publikatie over deze soort deed 
verschijnen. Het verspreidingsgebied is slechts 
klein en omvat uitsluitend het moerassige kustge
bied van het Northern Territory. H et is een be
trekkelijk kleine varaan (maximale lengte onge
veer 70 em) met een zijdelings samengedrukte 
staart en relatief grote kopschubben en supra-ocu
laria. Het aantal schubben rondom het lichaam 
varieert van 96 tot 125. De staart is 1,67- 1,77 



Schema tisch overzicht vatl aile Australische Vartmidae, getms VaratltiS Merrem 1820 (naar 
Mertetls 1958 en Rotter 1963). 

Ievens- voor-
subgenus species subspecies Nederlandse naam wijze komcn 

["ca111hnms stekelstaartvaraan t. re. 

aca111hum s brach)'llr!IS kamstaartvaraan t. re. 

ituula11ims zwartbandvaraan t. z.z. 

bret,icauda kortstaartvaraan t. z.z. 

ca/ldolilleallls streepstaartvaraan ar. re. 

eremi11s Austr. woestijnvaraan t. re. 

gille11i Gillen's varaan ar. re. 

Odatria gla11erti G lauerf s varaan z.z. 

glebopalma langstaartvaraan ar. z.z. 

semireme:o.: Peters· varaan ar. re. 

slorri Storr's varaan t. z.z. 

rsca/a<is Mertens· varaan ar. re. 

limoremis 
\..simi/is gevlekte boomvaraan ar. re. 

cristh 
zwartkopvaraan ar. a. 

Iris tis 
\.. orie1//(tlis gespikkelde boomvaraan ar. a. 

gigau1e11s reuzenvaraan t. re. 

~gonldii Gould's varaan t.-ar. a. 

gOJtldii flat•imflls zandvaraan t. re. 

\...roseubergi Rosenberg's varaan t. 

i11dims iudims mangrove varaan am. a. 

Vara1111J mer1e11si watervaraan am. re. 

mitche/Ji Mitchell's varaan am. z. 

speuceri Spencer's varaan t. z. 

:·ari11s veelkleurige varaan ar. a. 

Verklaring afkortingen: z.z. = zeer zeldzaam 

t. terrestrisch z. = zeldzaam 

ar. arboreaal re. regelmatig, maar niet algemeen 

1m. amfibisch a. = algemeen 
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maal de lengte van kop en romp tesamen. 
De dieren Ieven in holle takken van bomen, die 
over het water hangen; in sommige gebieden delen 
ze hun habitat met V.i. indims (mangrovebossen). 
Bij gevaar of verstoring Iaten ze zich uit de tak
ken in het water vallen. Ze komen ook in brak
watergebieden voor. Hun voedsel bestaat groten
deels uit waterdieren, zoals visjes en krabben. Vee
der voeden ze zich met insekten en amfibieen. 
De Mitchell's varaan is donkerbruin met roest
bruine en blauwe dorsale vlekken (ocelli). Achter 
oog ( temporale streek) vaak een lichtkleurige 
streep. Bovenzijde kop zonder tekening; boven
zijde extremiteiten met Iichte vlekjes. Lichaam 
ventraal grauwwit en enkele grijze, in dwarsban
den geformeerde vlekjes op de hals; deze zijn ook 
op de rest van het lichaam (buik, onderzijde ex
tremiteiten) aanwezig, doch minder duidelijk. 

V aratws spe11ceri L u c a s & Fro s t 

Synoniem: VaratiiiS ingrami BouIe n g e r. 
Nederlands: Spencer's varaan, 
Engels: Spencer's goanna. 
V. spmceri is een betrekkelijk onbekende varaan, 
die door Lucas en Frost in 1903 voor het 
eerst werd beschreven. De terra typica ligt 50 mij
len ten noordoosten van Tennant Creek in het 
Northern Territory. Het verspreidingsgebied is 
slechts klein en omvat het centrale deel van 
Queensland en het Northern Territory. Het bio· 
toop wordt als volgt omschreven: 'een verlaten, 
tamelijk droog en zwak heuvelig gebied'. 
Deze varaan bereikt een lengte van 65 tot 95 em; 
de staart is iets Ianger dan kop en romp tesamen. 
De supra-ocularia zijn klein; de caudale schilden 
vormen gelijkmatige ringen rond de staart. De 
kleur is roodbruin met Iichte en donkere vlekjes. 
P e t e r s ( 1969) bericht over deze varaan, met 
betrekking tot zijn voortplantingsbiologie: een in 
gevangenschap verblijvend vrouwtje legde op 
11-11-1968 niet minder dan 18 eitjes (doorsnede 
52 bij 36 mm). Vier waren niet bevrucht, de 
andere wei. Daarvan werden er tien in een met 
zand gevulde, plastic bak uitgebroed, terwijl de 
andere in steriele, met vochtig papier afgedekte 
schaaltjes gingen. Ze werden bewaard in e:en don
ker aquarium bij een temperatuur van 29° C. Op 
14-3-1969 kwam het eerste. jong reeds te voor
schijn. De overige 11 (2 eitjes gingen in de loop 
der tijd veri oren) kwamen in de daarop volgende 
7 dagen uit het ei. Maten van eerstgeborene: to
tale lengte 222 mm; kop 22 mm, romp 102 mm, 
staart 98 mm. Het donkerkleurige lichaam is met 
brede, gele dwarsbanden getooid, evenals trouwens 
de stalrt. 

Varan11s t'arills (Shaw) 

Synoniem: 1790 Lacerta varia Shaw 
Nederlands: veelkleurige varaan, 
Engels: lace monitor, common monitor, tree goan
na, iguana. 
Dit is de oudst bekende Australische varaan. Terra 
typica: New South Wales. Het verspreidingsge
bied is zeer groot en beslaat nagenoeg het gehele 
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oostelijke deel van het continent (Mertens 
1958). Anders auteurs berichten over deze varaan 
evenwel: 'in geheel Australie voorkomende, be
halve Tasmanie' (M c. Ph e e 1959); 'aileen in 
het hoge noorden en in woestijngebieden ontbre
kend' (W orr e II 1963). Cog g e r ( 1967) is 
het weer met M e r t e n s eens. 
Ook in lengte is er nogal verschil; de dieren van 
Victoria (Gippsland) schijnen de grootste te zijn 
(meer dan 2 m). De gemiddelde lengte bedraagt 
evenwel 150 tot 180 em. Na de reuzenvaraan is 
hij de grootste Australische hagedisachtige. Supra
ocularia onregelmatig en klein; een rij vergrotc 
schubben aan de binnenrand van bet basale ge
deelte van de vierde teen vormen een kam. 
Alhoewel de veelkleurige varaan er een arboreale 
levenswijze op na houdt, kan hij zich op de grond 
toch ook snel verplaatsen, terwijl hij eveneens 
goed zwemt. Hij heeft een zwarte kleur met in 
dwarsrijen geformeerde, gele vlekken; bovenzijde 
kop eenkleurig zwart; bovenzijde extremiteiten en 
staartwortel eveneens met lichtkleurige vlekjes; 
rest staart met zwarte en Iichte banden; onderzijde 
extremiteiten en kop met netvormige tekening. 
Juveniele exemplaren met dubbele zwarte dwars
banden op het enigszins blauwachtige lichaam, 
tussen deze banden geelachtige vlekken; extremi
teiten met zebratekening. De tekening verandert 
op latere leeftijd; ook zijn kleur en tekening niet 
altijd gelijk. 
Het voedsel bestaat uit ratten, muizen, konijnen, 
buideldieren, vogels, eieren, kuikens, aas, slangen 
en hagedissen. De voortplantingsbiologie is zeer 
opvallend; een vrouwtje legt haar eitjes namelijk 
vaak in een termietennest. De 10 tot 12 eitjes wor
dan - na in zo'n opengebroken nest gedeponeerd 
te zijn - door de nijvere insekten geheel ingekap
seld; hun woning doet dan dienst als broedkamer, 
waaruit de jonge varanen na verloop van tijd te 
voorschijn komen; zij zijn dan 20 a 25 em lang. 

DANK 
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heb ik veelvuldig gebruik mogen maken van pu
blikaties beschikbaar gesteld door prof. dr. R. 
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Er-variogen met het -vaogen en houden -van 

Zuid-Europese hagedissen 

door R. C. J. Slnhe, JJI. D. de Grootstraat 66, Goes. 

lt1gezotlde1J oktober 1970. InhOitdsotlerzicht: winterslaap - het t'angetl - numrhagedissen - smaragdhage
dissetl - eiere11 - stunmar)'. 

WINTERSLAAP 
Gedurende de maand juli heb ik, voor de vijfde 
zomervakantie achtereen, een flink aantal muurha
gedissen (Lacerta mttralis) en smaragdhagedissen 
(Lacerta viridis) gevangen. 
De eerste keer, in 1966, ving ik ongeveer 40 
muurhagedissen in Noord-Italie en Zuid-Frankrijk; 
ongeveer 30 daarvan hield ik zelf. Ze werden bij 
elkaar in een zelfgemaakt houten terrarium van 
100 bij 60 bij 50 em gezet. Ze deden het de eerste 
vijf maanden uitstekend. Er werd goed gegeten: 
spinnen, sprinkhanen, kieinere regenwormen, 
zweefviiegen, nachtviinders en meeiwormen. 
Eind december besloot ik de dieren hun winter
siaap te Iaten beginnen, maar dat liep verkeerd af. 
Tot dan toe had de bak buiten gestaan, nu piaatste 
ik hem op mijn slaapkamer, waar een temperatuur 
van 8 tot 15 o C heerste. Deze temperatuur was 
kennelijk te hoog; de dieren weigerden om echt 
aan hun wintersiaap te beginnen. Ik twijfelde toen 
wat het beste zou zijn: ze kouder plaatsen of juist 
warmer. Het Iaatste werd besioten en ik zette het 
terrarium in de verwarmde huiskamer, waarop 
alle hagedissen op een na binnen een week dood 
gingen. W ellicht is de con stante kamerwarmte 
funest geweest voor de dieren, en is het nodig ze 
stralingswarmte te geven als men ze uit de kou 
haait. De constante wat hogere temperatuur brengt 
de Zuid-Europese hagedissen niet tot eetlust. 
De voigende jaren is de wintersiaap wei goed ver
lopen. Toen heb ik de dieren kouder geplaatst, en 
ze aan het eind van de winter met een superlux
lamp van 200 Watt bestraaid. Op deze manier 
overleefden bijna aile hagedissen de wintersiaap. 

HET VANGEN 
De laatste drie jaar heb ik zo'n 150 hagedissen 

gevangen. In diverse boekjes staan vangmethoden 
beschreven die wei wat ingewikkeld zijn, zoals 
bijvoorbeeld met een grashalm of een hengel. Zelf 
heb ik ai de hagedissen gevangen met een zelfge
maakt schepnet en een (donkergekleurde) plastic 
emmer. Het is aan te bevelen dit net van stevig 
materiaal te maken. Meestal zitten de hagedissen 
op muurtjes e.d., dikwijis is het dan mogelijk de 
stok die aan het net zit achter het dier te brengen 
en de emmer er onder te houden. De hagedis 
wordt van de muur afgeduwd en valt dan in de 
emmer. Deze methode vereist wei wat handigheid 
en ervaring. 

MUURHAGEDISSEN 
Muurhagedissen varieren sterk wat betreft kleur 
en tekening. Ik heb er gevangen die van onderen 
fel rood gekieurd waren, maar ook exempiaren die 
gee), oranje of wit waren. Ook de bovenzijde kan 
uiteenlopen: soms is die effen bruin, soms voor
zien van felle lengtestrepen, dan weer gespikkeid 
of geviekt. 
Zoais hun naam aangeeft zitten ze voorai veei op 
muren. Bijzonder veei zijn er aan te treffen op 
oude kerkhoven. Daar heb ik eens in een klein 
dorpje bij de Franse stad Chambery in ongeveer 
een uur tijd 37 bruine muurhagedissen gevangen. 

SMARAGDHAGEDISSEN 
Smaragdhagedissen heb ik ook steeds gevangen. 
Ze komen voor op woeste hellingen en open ter
reinen, maar wat me vooral opviei was, dat ze 
toch het meest te vinden zijn in de omgeving van 
mensen. Bij campings bijvoorbeeid. Ook wegran
den en kerkhoven zijn favoriet. 
De smaragdhagedissen die ik in Italie ving zijn 
makkelijker in het terrarium te houden dan de 
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exemplaren met gele keel die ik in de Balkan ge
vangen heb. Deze worden 35 tot 45 em lang. De 
laatste zomer ving ik er een in Yougoslavie met 
een lengte van ruim 44 em. 
Ook de smaragdhagedissen komen in veel varia
ties voor. Zo heb ik wijfjes gevangen die effen 
groen waren, en ook die 2 of 4 fel witte lengte
strepen hadden, soms onderbroken door een zwarte 
vlekkentekening. De mannetjes waren of zeer 
lichtgroen of donkergroen, met een Iichte of don
kere stippeltekening. Soms met een blauwe keel, 
maar ook wel met een paarse, witte of gele keel. 
De jonge smaragdhagedissen die ik ving waren 
meestal donkergroen met mooie lengtestrepen. 

EIEREN 
V ele van de gevangen hagedissen legden tijdens 
het kamperen of tijdens de terugreis eieren. 
De legsels van de muurhagedissen varieren van 3 
tot 7 stuks; een smaragdhagedis kan 5 tot 20 
eieren leggen. Zo heb ik de afgelopen zomer in 
Yougoslavie een smaragdhagedis gevangen die 
maar liefst 19 eieren gelegd heeft. Ik had het dier 
in een klein aquarium gezet, en toevallig zag ik 
haar hevig graven. Ineens ging ze stil zitten en 
stulpte een ei uit. Ik heb het leggen toen verder 
gevolgd; in totaal werden 19 eieren gelegd in on
geveer 45 minuten. 
Ik geloof dat het nodig is de drachtige vrouwtjes 
regelmatig in de zon te zetten, omdat anders leg
nood optreedt. 
Tot voor de laatste zomer ben ik er niet in ge
slaagd de eieren die gelegd werden uit te krijgen, 
hoewel ik heel wat broedmethodes heb toegepast. 
De laatste zomer is het me eindelijk gelukt, op 
de volgende manier. In een aquariumbakje van 30 
bij 20 bij 20 heb ik een laagje aarde gedaan van 
ongeveer 2 <:m. Het was grond uit onze tuin, die 
tamelijk klei-achtig is. In de aarde drukte ik kleine 
kuiltjes waar de eieren in kwamen, daar over
been werd een platte steen gelegd. In het bakje 
bing een gloeilamp van 40 Watt, die ik iedere dag 
van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds liet 
branden. Het bakje was van hoven afgesloten; de 
temperatuur op de platte steen werd ongeveer 
30° C, 's nachts daalde die tot ongeveer 15° C. 
Een maal per dag werd de aarde besproeid met 
lauw water. Resultaat: na 'n maand kwamen 13 
muurhagedisjes, 4 ruinehagedisjes en 3 smaragd
hagedissen uit het ei. 

Ik geloof dat veel terrariumliefhebbers die nog 
niet zo ervaren zijn, beginnen met het houden van 
Zuid-Europese hagedissen. Ik hoop dat vooral zij 
van dit artikeltje iets hebben opgestoken. 

SUMMARY 
The author tells about collecting Lacerta muralis 
and Lacerta t'iridis in the South of France, the 
North of Italy and Yugoslavia. Both species 
showed great variability in colour as well in 
markings. The animals were caught in the month 
of July. Many of the females proved to be preg
nant. 
On one occasion a Lacerta viridis was observed 
laying eggs after some digging. In about 45 min
utes 19 eggs were produced. 
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
D.D. 24 APRIL 1971 GEHOUDEN IN DE COLLEGE· 
ZAAL VAN HET TANDHEELKUNDIG INSTITUUT TE 
UTRECHT. 
De voorzitter opende de vergadering en heette de 
aanwezigen hartelijk welkom. Aanwezlg waren 76 
stemgerechtigde laden. 
Terugl?likkend op het verenigingsjaar 1969no was hij 
van menlng, dat dlt voor 'Lacerta' geen ongunstig 
jaar is geweest. Ons maandblad onderging een aan
zienlijke uitbreidlng; de mededellngen van de werk
groepen warden als gestencllde bijlage bij het blad 
opgenomen; er werd een plan tot herzlening van de 
structuur van onze verenlglng ter tafel gebracht. 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 
18/4no warden na voorlezlng goedgekeurd. 
Als ingekomen stukken kwamen ter tafel: 1) Brief van 
de heer W. Bergmans, Amsterdam, waarin hij verslag 
uitbracht over zijn contacten met handelaren over de 
import van met ultroeiing bedreigde dieren. Hoewel 
er ook positieve reacties waren, zal moeten worden 
afgewacht wat hiervan in de praktijk terecht komt. 
Waar in de nota van de structuurcommissie werd ge
sproken over de wervlngskracht die van de nieuwe 
werkgroepsregeling zal uitgaan, verklaarde hij zich 
tegen elke propaganda voor het houden van terra
riumdieren. 2) Brief van de heer L. C. M. Wijffels, 
Engelen, waarin hij zijn bezwaar kenbaar maakte te
gen de voorstellen van de structuurcommlssie, met 
name tegen de punten 1 en 5. 3) Brief van de heer 
J. L. van Heusden, Amsterdam, dat hij punt 1 van de 
voorstellen van de structuurcommissie afwijst. 4) Brief 
van de Stichting Bevorderlng Herpetologle inzake 
het organlseren van een nieuwe tentoonstelllng 'Terra 
Hortus' te houden In de maand juli 1971, wederom 
te Leiden. 
Alvorens over te gaan tot bespreking van het punt be
grating en vaststellen van de contributie werd het 
rapport van de herstructureringscommissie in behan
deling genomen. In een uitvoerige discussie kwa
men voornamelijk de grootte van het bedrag van de 
aan de werkgroepen toe te kennan subsidies en de 
positie van de niet-werkgroepleden ter sprake. Ten 
aanzien van de subsidies werd door de voorzitter 
gesteld, dat deze kwestie nog nader door de her
structueringscommlssie moeten worden ultgewerkt. 
De voorstellen warden In stemming gebracht. Bij 
handopsteken bleak, dat 64 voor, 9 tegen en 3 blan
co waren. Aan de herstructureringscommissie werd 
opdracht gegeven nader te bestuderen, welke maat
regelen concreet uit de voorstellen zullen moeten 
voortvloeien. 
Het verslag van de penninQmeester werd goedge
keurd en aan de kascommisste, die de balans en de 
rekenlng van baten en lasten heeft nagezlen en ac
coord bevonden, werd decharge verleend. De begro
ting voor het jaar 1971n2 ward door de vergaderlng 
goedgekeurd. 
Na jarenlang nlet meegaan met de kostenstljglngen 
moest de contrlbutle worden verhoogd. Dlt ook om· 
dat het maandblad zlch qua omvang ultbreldt, er een 
mededellngenblad wordt biJgesloten en omdat de 
werkgroepen van de verenlglng gelden gaan ontvan
gen. De vergaderlng glng accoord met een verhoglng 
tot f 25,- perJaar (tncluslef lldmaatschap werkgroep). 
Voor jeugdle en wordt dlt bedrag f 15,-. Blnnen 
Nederland zal het voortaan ook mogelljk zljn ult
slultend een abonnement op het maandblad te no
men, voor f 20,- per jaar. 
Als kascommlssleleden warden benoemd de heren 
P. Verhaart, Eindhoven, N. R. Reljst, Maastricht eo 
C. Gobets, Soest. De heer W. G. van Oyen stelde 
zich opnleuw ter beschlkking van de royementscom
mlssie. 
Bestuursverkiezing: de heren J. H. M. Cornelissen, 
penningmeester, L. Claassen, vice-voorzltter, H. van 
Meeuwen, commlssaris voor de werkgroep Lelden 
warden aile In functie herkozen. De hear J. L. van 
Heusden werd als commlssarls voor de werkgroep 
Amsterdam benoemd. Als vertegenwoordiger voor de 
werkgroepen Zeeland/West-Brabant en Groningen 
warden resp. de hear J. G. C. Machwirth en mevr. 
M. C. Mees van Kleef benoemd. 
Na de pauze hield de heer H. Oostveen uit Utrecht 
een lazing over zljn diverse reizen naar het Carai
bisch gabled, die terecht veal bijval oogstte. 
Helaas was de heer H. van Meeuwen op het laatste 
moment verhlnderd de aangekondigde quiz te houden. 
De bljeenkomst ward ca. 17.30 door de voorzltter on
der dankzegging voor de belangstelling gesloten. 

R. M. MeiJer, secretarls. 


