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T J. d e V r I e s . 
p/a lnstltuut voor Taxonomische Zo61ogle, Plantage 
Mlddenlaan 53, Amsterdam. 

Opmerkingen over taxonomie en ecologie 
van· de reptielen van de Galapagos-eilanden 
I. De reuz~nschildpadden 

lngezonden maart 1973. Dr. De VrIes verbleef van 
1965 tot en met 1971 op de Galapagos-ellanden, waar 
hlj verbonden was aan het Biologisch Station Charles 
Darwin; media 1973 is hij weer naar de Galapagos 
vertrokken. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - het voorkomen van reu
zenschildpadden - de systematiek van landschlldpad
den - de verschillende ondersoorten Galapagos-schlld
padden - voortplanting - Galapagos, een natlonaal 
park van Ecuador - summary - literatuur. 

IN LEIDING 

Reptielen, samen met zeevogels, vormen 
dominerende elementen in de Galapagos
fauna. De eilanden bebben hun naam te 
danken aan bet in grote aantallen voorko
men van reuzenschildpadden (gahipago is 
bet Spaanse woord voor reuzenschildpad). 
Galapagos-schildpadden hebben tevens een 
rol gespeeld in de discussie omtrent de va
riabilitt..;t (verandering) van soorten. Alhoe
wel de Darwin-vinken in dit opzicht grotere 
bekendheid kregen, schreef D a r w i n, toen 
hij hoorde dat de Spanjaarden de reuzen
schildpadden van verschillende eilanden 
konden onderscheiden door hun specifieke 
vorm en grootte: 'I must suspect they are 
only varieties'. Pas sinds kort (Mac Far-
1 a n d, 1972) zijn de Galapagos-schildpad
den wederom in wetenschappelijke belang
stelling komen te staan. 
In een drietal artikelen zullen de in Gala
pagos voorkomende reptielen bier ter sprake 
komen: reuzenschildpadden (I); land- en 
zeeleguanen (II); gekko's, hagedissen, slan
gen en zeeschildpadden (Ill). Er komen 
geen amfibieen voor op Galapagos. 

HET VOORKOMEN VAN 
REUZENSCHILDPADDEN 

Reuzenschildpadden komen thans nog voor 
op twee ver uiteengelegen plaatsen, Aldabra 
(in de Indische Oceaan, ten noordwesten 
van Madagascar) en Galapagos (in de Stille 
Oceaan, 1000 km uit de Ecuadoriaanse kust). 
Beide archipels bestaan uit oceanische eilan
den. De Galapagos zijn vulkanisch van oor
sprong, opgerezen van de bodem van de 
oceaan; Aldabra is een koraaleiland (atol). 
Er is geen geologisch bewijs voor bet be
staan van vroegere landbruggen vanaf bet 
vasteland met de arcbipels. Zeewater is ken
nelijk geen grote belemmering geweest voor 
de verspreiding van landscbildpadden. Het 
blijft echter nog een vraag of de reuzenvorm 
is ontstaan op de eilanden zelf uit een klei
nere soort (aangespoeld of op een natuurlijk 
vlot meegekomen) van bet vasteland, of dat 
ze als reuzenvormen arriveerden. Reuzen
scbildpadden komen (kwamen) niet uitslui
tend op eilanden voor, al zijn de meeste 
fossiele vondsten wei van eilanden afkom
stig. De bewering van s·n ow (1970) dat 
'twee groepen reuzenschildpadden volledig 
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Fig. 1 Geochelone elephantopua hooden1l1 van Es
panola. Foto: 0 e V r I e s. 

onafhankelijk van elkaar ontstonden op 
twee verschillende plekken op aarde' is 
slechts ten dele waar. ReuzenschiJdpadden 
zijn fossiel bekend van A.merika (Brazilie: 
Geoche/one elata, Pleistoceen; Texas; Cuba: 
Geochelone cubensis, Pleistoceen), van Eu-

Kenmerk Testudo 

1. Bovenneusplaten Aanwezig 
(supranasalia) 

2. Nekplaat (nucbale) Aanwezig 

3. Dij- (of femorale) Een, Of 
knobbels niet aanwezig 

4. Bovenstaartplaten Enkel, Of 
(suprapygalia) dwars gedeeld 

ropa (Frankrijk: Geochelone perpignana; 
Menorca; Malta), van Afrika (Egypte: Geo
che/one ammon; Tenerife), van Madagascar 
(Geoche/one grandidieri, tot recent), van de 
Mascarenen (Reunion, Mauritius, Rodri
guez: meerdere soorten, tot recent), van de 

Geochelone 

Niet aanwezig 

Wei of niet aanwezig 

Twee of drie 

Twee; voorste (groot) 
omvat achterste (klein) 

5. Acbterste deel Beweegbaar bij Nooit beweegbaar 
buikschild (plastron) een of beide sexen 

6. Vooroorplaat Dorsaal gewoonlijk Dorsaal gewoonlijk 
(prooticum) door slaapplaten goed zicbtbaar 

(parietalia) bedekt 
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Fig. 2. G. e. ephypplum van Pinz6n. Foto: De 
VrIes. 

Seychellen (Mahe, La Digue, Silhouette, 
Praslin, Moyenne, Conception, Recif; be
kend door 18de en 19de eeuwse schrijvers), 
en van Azie (India: Geochelone atlas, Plio
ceen). 
Het merendeel van bet materiaal is dermate 
fragmentarisch dat bet geen rol speelt in de 
volgende discussie betreffende de systema
tiek van landschildpadden. 

DE SYSTEMATIEK VAN 
LANDSCHILDP AD DEN 

W iII i am s (1950) splitst bet genus Tes
tudo in een aantal subgenera waarbij de 
tropisch-Amerikaanse schildpadden (inclu
sief die van de Galapagos) worden gerang
schikt in bet subgenus Chelonoidis. Later, 
in Loveridge & W iII i am s (1957), 

· wordt bet genus Testudo verdeeld in tweeen, 
bet genus Testudo en bet genus Geochelone, 
gebaseerd op de kenmerken die de tabel 
op pagina 4 geeft. 
Een goede systematische indeling weerspie-

gelt de verwantschap binnen de desbetref
fende groep, doch steeds is er de vraag, in 
hoeverre gelijkheid in kenmerken berust op 
verwantschap dan wei op convergentie (pa
rallelle evolutie). L o v e r i d g e en W i I
I i am s verschillen bier van mening. In een 
voetnoot schrijft L o v e r i d g e: 
'Some divergence of opinion occurs with 
regard to the advisability of breaking up 
Testudo into several genera- first attempt
ed by F i t z i n g e r (1835) and more re
cently by Hewitt (1931, 1933b). Unin
fluenced by either of these authors, my 
colleage, dr. E. E. W i II i a m s, is fully 
convinced by his own studies that certain 
structural differences indicate so early a 
divergence among the several groups as to 
justify their recognition as full genera. He 
considers their numerous similarities, when 
not due to common ancestry, are attributable 
to parallel evolution or due to convergence. 
Assumptions as to which characters reflect 
close affinity, and which are to be discarded 
as subsequent convergences, seem somewhat 
speculative to me in view of the fact that 
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Fig. 3. G. e. darwlnl van Santiago. 
Foto: D e V r i e s. 

the fossil history of five of the seven suggest
ed genera is completely unknown. ( ... ) To 
me, as a working herpetologist, the desir
ability of maintaining as stable a nomencla
ture as possible outweighs the advantages 
of emphasizing a new theory of phylogeny 
(that may not find general acceptance or 
will have to be set aside when more is known 
of the fossil history involved) by raising the 
several groups to full generic status. In the 
conservative view, Geochelone, Psammo
bates and Chersina would be retained as 
subgenera of Testudo' (p. 220). 
Wermuth & Mertens (1961) volgt de 
nieuwe indeling niet; P r itch a r d (1967) 
daarentegen wei. Om verdere verwarring te 
voorkomen zal ik (zij het niet overtuigd) de 
nu gangbare indeling (W i II i a m s, in L o
ver i d g e & W iII i am s, 1957) volgen. 

DE VERSPREIDING VAN 
LANDSCHILDPADDEN 

Het genus Testudo is wat de levende schild-
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padden betreft op deze wijze in zijn voorko
men beperkt tot bet Middellandse-zeegebied 
en bet Midden-Oosten (fossiel: Europa, 
Noord-Afrika), terwijl Geochelone verte
genwoordigers heeft in Zuid-Amerika, Afri
ka en Zuid-Oost-Azie. De levende land
schildpadden van Noord-Amerika behoren 
tot bet genus Gopherus. Fossiele resten van 
Geochelone zijn bekend van het Tertiair van 
Europa, Azie en Afrika en van bet Tertiair 
en Pleistoceen van Noord- en Zuid-Amerika. 
Materiaal van Zuid-Amerikaanse pleistoce
ne landschildpadden is zeer fragmemarisch. 
Beperken we on nu tot bet genus Geoche
/one dan vinden we de thans nog levende 
vertegenwoordigers in Zuid-Amerika (twee 
middelgrote soorten en een kleine soort: 
G. denticulata, G. carbonaria en G. chi/en
sis), in Galapagos (een reuzensoort: G . ele
phantopus), in Afrika (twee middelgrote 
soorten: G. sulcata en G. pardalis), in Ma
dagascar (twee middelgrote soorten: G. ra
diata en G. yniphora), in Aldabra (een reu
zensoort: G. gigantea) en in Azie (zeven 
middelgrotc tot kleine soorten, waaronder 



G. forsteni, een kleine soort van Celebes en 
Halmahera). 
Het genus Geochelone wordt onderverdeeld 
in 11 subgenera (waarvan 4 aileen fossiel). 

Fig. 4-5. G. e. vlclna van de oostelijke helling van 
de vulkaan Cerro Azul (lsabela). Onder hetzelfde 
exemplaar. aan het holle buikschild en de relatief 
lange staart is te zien dat het een mannetje is. Foto's: 
De Vries. 

De Aldabra-schildpad (subgenus Aldabra
chelys) heeft 6 van de 10 onderzochte ken
merken gemeen met de Galapagos-schild
pad (subgenus Chelonoidis) (Loveridge 
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& W i 11 i a m s, 1957). De aanwezigheid 
van het nuchale (de nekplaat) en het 'bolle 
voorhoofd' (veroorzaakt door vergroting 
van de neusholte) bij de Aldabra-schildpad 
zijn de meest opvallende verschilpunten met 
de Galapagos-schildpad. 

DE VERSCHILLENDE ONDERSOOR
TEN GALAPAGOS-SCHILDP AD DEN 

De Galapagos-schildpadden werden door 
Van D en b u r g h (1914) binominaal be
schreven, waardoor de indruk werd gewekt 
dat aparte soorten voor de verschillende 
eilanden werden bedoeld. Hij gebruikt ech
ter steeds de term 'races' en concludeert: 
'The various races of tortoises of the Gala
pagos Islands differ from one another 
chiefly in shape. There are no real dif
ferences in structure, such as are found ln 
the lizards and snakes of the archipelago. 
The relative values which should be attach
ed to these differences in shape are extremely 

Fig . 6-7. lsabela. gezicht op de oosthelllng van Cer
ro Azul; waarvan de top door de wolken niet zlcht
baar is; een zwart lavaveld scheldt de vulkaan Cerro 
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difficult to estimate'. 
Tegenwoordig worden ze algemeen be
schouwd als uit 15 ondersoorten (subspe
cies) van een soort, als volgt voorkomend: 

Geochelone e/ephantopus elephantopus, 
Floreana (= Charles) ; uitgestorven in bet 
midden van de 19de eeuw. 
Onbeschreven vorm, alleen bekend van 
fragmenten, Santa Fe (= Barrington); uit
gestorven in het midden van de 19de eeuw. 
G. e. wallacei, Rabida ( = Jervis); bekend 
van slechts twee exemplaren; uitgestorven. 
G. e. phantastica, Fernandina (= Narbo
rough); slechts bekend van een exemplaar, 
verzameld in 1906; voortbestaan onbekend. 
G. e. abingdoni, Pinta (=Abingdon) ; slechts 
een levend exemplaar gevonden in 1972 
(bekend van vele museumexemplaren en re
cent gevonden beenfragmenten). 
G. e. hoodensis, Espanola ( = Hood); nog 
een tiental exemplaren in Ieven (fig. 1). 
G. e. ephyppium, Pinzon ( = Duncan); en
kele honderden (fig. 2). 



G. e. clzathamensis, San Cristobal ( = 
Chatham) ; omstrecks 500 exemplaren. 
G. e. danvini, Santiago (= James): om
streeks 500 exemplaren (fig. 3). 
G. e. vicina, Yolcan Cerro Azul, Isabela ( = 
Albemarle); enkele honderden (fig. 4 en 5). 
G. e. gunrheri, Yolcan Sierra Negra, Isabela ; 
enkele honderden (fig. 7). 
G. e. vandenburghi, Yolcan Alcedo, lsabela ; 
3000-4000 (fig. 10 t/ m 13). 
G . e. microphyes, Volcan Darwin, Isabela ; 
omstreeks 500 exemplaren. 
G. e. becki, Volcan Wolf, Isabela; omstreeks 
500 exemplaren. 
G. e. porteri, Santa Cruz(= Indefatigable) ; 
2000-3000 (fig. 8). 

De Galapagos-schildpadden varieren in 
Iengle van nek en paten en in de vorm en 
grootte van het schild. De eilanden verschil
len sterk in terreingesteldheid en hoeveel
heid regenval , daardoor is er een groat ver
schil in voorkomende plantengemeenschap
pen. In droge en dorre terreinen komt een 

Azul van de vulkaan Sierra Negra. Op deze pagina 
G. e. guntheri van Sierra Negra. 
Foto's: De V ria s. 

~~--... ---

vorm voor met lange nek en potcn en een 
zadelvormig schild. De nek past in de op
welving van het schild en zodoende is de 
schildpad in staat om 'hoge' bladeren van 
struiken en cactusstengels te bereiken. De 
schildpadden die in vochtige terreinen Ieven 
hebben korte paten, korte nek en koepelvor
mig schild. Deze Ieven in een weelderige 
vegetatie en vinden dicht bij de grand vol
doende voedsel. 
De ondersoorten van Floreana, Espanola, 
Pinta, Fernandina en Pinzon hebben een uit
gesproken zadeldakvormig schild, terwijl de 
schildpadden van Santa Cruz en Alcedo 
(lsabela) een uitgesproken koepelvormig 
schild hebben. De twee ondersoorten van 
Zuid-lsabela (Cerro Azul en Sierra Negra) 
zijn echte tussenvormen (met veel variatie) 
en zijn onderling moeilijk te onderscheiden. 
Het is de vraag of deze vormen ooit geogra
fisch van elkaar gescheiden zijn geweest. 
Momenteel is er slechts een gedeeltelijke 
barriere in de vorm van een moeilijk begaan
bare, gestolde lavastroom tussen beide vul-
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kanen en vee! jongere lava van een eruptie 
in 1957 van Cerro Azul nabij Punta Essex 
(fig. 6). 
Ook de schildpadden van San Cristobal en 

Fig. 8-9. G. e. porterl van Santa Cruz. Boven blvak 
In het vochtige bos tijdens een voetreis van een dag 
landlnwaarts op Santa Cruz, rechts een G. e. porter!. 
Op de voorpagina van dit nummer Is daze ondersoort 
In een modderpoel op Santa Cruz te zien. Foto's: 
0 e V r Ies. 
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Santiago zijn tussenvormen (met nogal wat 
onderlinge variatie) en daardoor niet ge
makkelijk te onderscheiden. Een revisie lijkt 
zeker noodzakelijk, met name nu meer veld-
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Fig. 1o-12. G. e. vandenburghl van de vulkaan Alcedo 
(lsabela); enige variatle binnen dezellde ondersoort. 
Ook lig. 13 toont deze ondersoort. Foto"s: De V r i e 6. 

gegevens beschikbaar komen. Vee! meetwerk 
zal hier duidelijkheid kunnen brengen ; nie
mand is echter gebaat met een oplossing als 
die van W er muth & Mer t e n s (1961), 
die de 5 ondersoorten van Isabela, zonder 
nadere verklaring, binnen een ondersoort 
plaatsen (Testudo elephantopus e/ephanto
pus). Deze auteurs gaan zelfs zover dat ze 
over de verschillende eilandvormen opmer
ken 'ihre Identitlit musz aus der Verbreitung 
erschlossen werden', een conclusie die be
paald niet gebaseerd is op morfologische 
gronden. 
Tenslotte zij nog opgemerkt dat de Galapa
gos-schildpad aanvankelijk werd beschre
ven als Testudo elephantopus. Het type
exemplaar (dat verloren is gegaan) werd ge
dacht afkomstig te zijn van Floreana, doch 
la ter toegeschreven aan een vorm van Zuid
Isabela (!). H e nd ri cks o n (1966) formu
leert het voorzichtiger (en juister!); 'The 

exact island from which H a r I an's spec
imen came is unknown, and there was at 
that time (H a r I a n's publikatie dateert van 
1827; TdeV) no realization of the fact that 
more than one taxon existed in the Gala
pagos Archipelago': 
Dientengevolge is G. e. vicina momenteel 
ook wei bekend als G. e. eleplzantopus en 
de Floreana schildpad als G. e. ga/apagoen
sis (Testudo galapagoensis werd voor bet 
eerst gebruikt voor de Floreana-schildpad 
door B au r in 1889 en is derhalve nu een 
synoniem voor elephantopus). 

YOORTPLANTING 

De tijd van de grote aantallen schildpadden 
op Galapagos, toen men van de ene schild
pad op de andere kon stappen en op deze 
wijze een afstand van enkele honderden me-
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ters kon afleggen, is voorbij. Het aantal moet 
zeker een half miljoen hebben bedragen, 
mogelijk zelfs meer dan een miljoen. Wie 
zal bet nu nog kunnen zeggen? Vast staat, 
dat honderdduizenden in de 18de en 19de 
eeuw door piraten, walvisvaarders en de 
bemanning van oorlogsschepen werden op
gegeten en weggevoerd om op een Ameri
kaanse markt te worden verkocht. Daarna 
kwam de kolonisatie van de mens die, voor 
bet winnen van vlees en olie, een grote slach
ting onder de schildpadden aanrichtte. 
Het is een boeiend probleem hoe in vroeger 
tijden de aantallen van de verschillende po
pulaties werden gereguleerd. Het was ver
moedelijk gebrek aan goede leegplaatsen dat 
uiteindelijk de aantallen beperkte. De eieren 
worden gelegd in plekjes met zachte aarde, 
10-35 em diep, in bet droge kustgebied (niet 
zoals bij zeeschildpadden aan een zand
strand net boven de hoogwaterlijn). Met de 
achterpoten graaft bet vrouwtje een gat en 
bet is wonderlijk om te zien, hoe 'handig' 
beide poten worden gebruikt door zo'n log 
dier. Na een minitieus werk, schepje na 
schepje en schraapje na schraapje, is na 4 
tot 5 uur een kogelrond gat klaar. Daarna 
worden binnen enkele minuten de eieren ge
legd en wordt het geheel afgedekt met de 
losgewoelde aarde, nat gemaakt met urine 
en aangestampt met de poten en zelfs met 
het buikschild. De legsels varieren van 2 tot 
16 eieren, meestal ongeveer tien. Onder 
gunstige omstandigheden kunnen per jaar 2 
tot 3 legsels worden geproduceerd; gedu
rende jaren van grote droogte (en dus wei
nig voedsel) worden vermoedelijk helemaal 
geen eieren gelegd. De eieren zijn vrijwel 
geheel rood, ter grootte van een biljartbal, 
met een harde kalkschaal. 
De eilanden zijn van vrij recente vtilkanische 
oorsprong, in bet laagland komen plekjes 
met zachte aarde beperkt voor; tussen de 
lavastenen moet een geschikte nestplaats 
worden gezocht. Het kan voorkomen dat 
sommige vrouwtjes daar graven waar ande
re reeds hebben gelegd, terwijl veel eieren 
gekneusd worden in te rotsig terrein. In het 
vochtige heuvelland worden nimmer eieren 
gelegd, de grond is daar te nat en te koud 
voor de ontwikkeling der eieren. Uitzonde
ringen zijn bijvoorbeeld de krater van Al
cedo (bier vallen de regens vooral op de 
zuidelijke hellingen en in de krater heerst 
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een droog klimaat) en bet nestgebied op de 
700-800 m hoge westelijke belling van Cerro 
Azul. 
In maart/april beginnen de schildpadden 
sexueel actief te worden. Het mannetje 
maakt gedurende de copulatie een op vele 
tientallen meters hoorbaar geloei ( een ge
luid dat bet midden houdt tussen een mist
hoorn en een langgerekt, aflopend 'au'). De 
legtijd is van julVaugustus tot november. 
Na 4 tot 6 maanden komen de eieren uit 
Ben pas geboren jong weegt 80 gram, en 
dante bedenken dat zo'n schildpadje uit kan 
groeien tot een kolos van 200 kg. De legen
darische verhalen omtrent hun ouderdom 
buiten beschouwing latend kan toch wei ge
zegd worden dat ze vermoedelijk ouder dan 
100 jaar kunnen worden. Gedurende een nat 
regenseizoen (januari-april) - soms blijven 
de hevige regens jaren achterwege - ko
men vele jongen reeds in het nest om door 
verdrinking, vooral in de periode dat ze be
zig zijn de eischaal te verlaten. Recent onder
zoek op Pinzon heeft geleerd dat 700/o der 
eieren bevrucht is, terwijl 400/o levensvat
bare jongen Ievert. Inhoeverre deze percen
tages verschillen met die van zeer dichte 
populaties is niet bekend. Afname van de 
fertiliteit van de eieren zou ook een belang
rijke regulerende f~ctor geweest kunnen 
zijn. 

GALAPAGOS, EEN NATIONAAL PARK 
VAN ECUADOR 

Nu de mens niet meer als predator fungeert 
(de eilanden zijn een Nationaal Park van 
Ecuador geworden waarin de inheemse flo
ra en fauna is beschermd) blijven de inge
voerde zoogdieren, met name de varkens, 
geiten en ratten, nog een groot gevaar voor 
bet voortbestaan van de reuzenschildpad
den. Dit demonstreert wei duidelijk dat een 
van de oorzaken (misschien zelfs wei de 
enige oorzaak) van het uitsterven van reu
zenschildpadden op het vasteland de op
komt van de zoogdieren is geweest. Zodra 
de mens zoogdieren op Galapagos had in
gevoerd werd het voortbestaan van de 

Fig. 13. Copulatie van G. e. vandenburghJ in de kra
ter van de vulkaan Alcedo op het elland lsabela. Foto: 
De VrIes. 





schildpadden bedreigd; ze moesten nu voor 
voedsel concurreren met verwilderde koei
en, ezels, paarden en geiten, terwijl honden, 
varkens en ratten als predatoren bet gemunt 
hadden op eieren en jongen (fig. 14). Voor
heen waren schildpadden (en leguanen) op 
Galapagos herbivore alleenheersers; als pre
dator fungeerde vermoedelijk aileen de 
Galapagos-buizerd die zeer jonge scbild
padjes wist te verorberen. 
Met name op bet eiland Santiago zijn ver
wilderde varkens funest, daar ze vrijwel aile 
nesten van schildpadden uitgraven en de 
eieren en jongen opeten. Campagnes om 
varkens en geiten uit te roeien worden on
dernomen, vooral op Espanola en Pinta 
(geiten) en op Santiago (varkens). Op Pin
z6n verdelgen ingevoerde ratten (Rattus 
rattus) vrijwel aile eieren en jonge schild
padjes; de laatste vijftig jaar zijn geen juve
niele schildpadden waaargenomen. Eenmaal 
vond ik een een jaar oude schildpad tegen 
de tralies van een ratteval, kennelijk afge
komen op een banaan welke als lokaas dien
de voor ratten (welk een ironie). Om de 
Pinz6n-scbildpad voor uitsterven te beboe
den worden nu jaarlijks eieren verzameld 

Fig. 14. Hat schlld van een ongeveer 5 jaar oude 
schlldpad, gevonden op Cerro Azul . Het diar werd 
vrljwel zeker gedoor door een verwllderde hond; ga
len van de hoektanden zljn duldelljk zlchtbaar. Foto: 
0 a V rIa s. 
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en overgebracht naar een kunstnest in bet 
Biologisch Station Charles Darwin te Santa 
Cruz (fig. 15). Met dit programma werd in 
1965 begonnen. Wanneer de schildpadden 
vijf jaar oud zijn (ze wegen dan ongeveer 
5 kg) zijn ze groot genoeg om de ratten te 
weerstaan en worden ze weer uitgezet op 
hun oorspronkelijke ciland. Het is een tijde
lijke maatregel totdat een efficiente bestrij
dingsmethode tegen ratten is ontwikkeld. 
Een groep van 71 opgekweekte schildpad
den werd in 1971 weer terug gebracht naar 
Pinz6n en bet bleek dat ze een jaar later in 
goede conditie waren (M a c F a r I a n d, 
1972). 
De schildpadd.en zijn op bet goede spoor: 
de terugkeer van de reuzen van Galapagos. 

SUMMARY 

The systematic position of the Galapagos 
tortoises is discussed. Detailed descriptions 
of the various ' races' have still to be 
undertaken, therefore the validity of some 
of the recognized subspecies is disputable. 
Only further field studies may solve these 



Fig. 15. Vier jaar oude schildpadjes van Pinz6n, op
gekweekl In ~el Biologlsch Station Charles Darwin. 
Foto: De VrIes. 

problems. Photographs of seven subspecies 
are included to demonstrate some morpho
logical differences and similarities. 
Feral dogs, pigs, and goats as well as in
troduced rats form the major threat on most 
islands. Predation by man' has ceased now 
strict conservation laws are in operation in 
the nt:wly established Galapagos National 
Park. 
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John Loos 
Burgemeester Zaneveldstraat 134, Maassluls. 

Ervaringen met enkele hagedissen 
in een woestijnterrarium 

lngezonden december 1972. In dlt artlkel beschrijft 
een jeugdlid van Lacerta zljn ervarlngen met ver
schlllende hagedissen die In een droog terrarium met 
zandbodem worden gehouden. 
lnhoudsoverzicht: het terrarium - een tokkeh - een 
Barbarljse skink - lets over gordelstaarten - de ge
boorte van twee Cordylus Jonesl - summary - lltera
tuur. 

HET TERRARIUM 

Het woestijnterrarium, waarin de besproken 
soorten worden gehouden, is 90 em lang, 
35 em breed en 50 em hoog. De grond be
staat geheel uit gezeefd en gewassen grof 
duinzand. Er doorheen is een verwarmings
kabel geleid van 15 watt die bet zand tot 
35 a 40°C verwarmt. De verlichting bestaat 
uit een TL-buis van 40 watt en een gloei
lamp van 150 watt. De "gloeilamp hangt aan 
een snoer en kan op en neer worden bewo
gen, waardoor de luchttemperatuur kan 
worden beinvloed. De luchttemperatuur be
draagt 32 a 33°C. Als klimgelegenheid is 
in de bak een tevoren goed gereinigde stronk 
aangebracht. Hier en daar verfraaien wat 
steengroepjes bet geheel, terwijl deze tevens 
de dieren schuilplaatsen bieden. Met behulp 
van vertikaal geplaatste leisteenplaten is in 
de bodem een niveauverschil tot stand ge
bracht, hetgeen een leuk effect geeft. De 
beplanting bestaat uit een paar cactusjes die 
op een apart plateau met zwarte tuinaarde 
staan, bedekt met zand om geen storingen 
teweeg te brengen in bet aanzicht van bet 
geheel. Boven de bak is gaas aangebracht 
voor luchtverversing. Er zijn twee thermo
meters aangebracht, e.en voor de bodemtem
peratuur en een voor de luchttemperatuur. 
Bodemverwarming en Iicht worden 's avonds 
uitgeschakeld om een goede rustperiode 
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mogelijk te maken, wat voor bijna ieder dier 
dat in een droog klimaat leeft vrij belangrijk 
is. 

BEN TOKKEH 

Gekko gecko, of tokkeh, is een tot meer dan 
30 em lange ge~osoort, die zoals de meeste 
gekko's aileen in de schemering en in de 
nacht jaagt. De beide oogleden. · zijn ver
groeid tot een doorzichtige 'schub' over bet 
oog, die als hij vuil is met de tong wordt 
gereinigd. Daar de tokkeh zijn ogen niet kan 
sluiten heeft hij er een andere manier op 
gevonden om toch te kunnen slapen en zijn 
netvlies tegen zeer fel Iicht te beschermen: 
de vertikale pupil wordt door spierwerking 
samengetrokken tot een zeer smalle, nau
welijks waameembare spleet. Bij zwak Iicht 
kan deze zelfde pupil zo groot worden dat 
hij rond wordt en bet gehele oog beslaat. 
Zoals vele gekko's kan de tokkeh tegen glas 
oplopen. Onder elke vinger en teen zitten 
een aantal lamellen die bezet zijn met mi
croscopisch kleine haartjes, die op hun beurt 
weer kle!ne haakjes dragen die in de klein
ste. oneffenheden van gladde oppervlakken, 
zoals glas, kunnen grijpen. 
Mijn eigen tokkeh is 23,5 em lang. Het dier 
is zeer vraatzuchtig en wist, toen hij na aan
komst tijdelijk bij een anolis was onderge-



bracht, dit 20 em lange dier meteen te ver
orberen! Er was na de maaltijd aan de tok
keh geen verdikking waarneembaar. Een 
paar dagen later werden de eerste nacht
uiltjes geaccepteerd. Om hem genoeg voe
dingsstoffen te geven krijgt hij een keer per 
week vliegen en pas vervelde meelwormen 
die met Gistocal zijn ingesmeerd. Deze wor
den hem in de bek gestopt nadat hij deze 
vrijwillig heeft open gedaan, wat vrij een
voudig is, want je hoeft maar naar hem te 
wijzen of hij staat al klaar om je een flinke 
knauw te verkopen. Bij een grote tokkeh 
komt zo'n beet nogal hard aan, en meestal 
vloeit er dan wat bloed. Maar toch vind ik 
de tokkeh juist om zijn felheid een machtig 
leuk en dankbaar dier. Krekels en sprink
hanen worden door mijn tokkeh niet aan
genomen, alhoewel in de literatuur vaak 
wordt vermeld dat deze insecten bet voer 
voor tokkeh's zouden zijn. 

EEN BARBARIJSE SKINK 

De Barbarijse skink of berberskink, Eume
ces schneideri a/geriensis, is een gezellig 
rond dier van zo'n 20 em. Hij heeft een vrij 
korte, stomp toelopende staart die geheel 
vleeskleurig is. De skink zelf is een kleuren
pracht, met oranje tot steenrode banden die 
dwars over zijn lichaam lopen. De lichaams
vorm doet aan een torpedo denken. De 
grondkleur van de rug is grijzig, waarmee 
de genoemde banden en een aantal gele 
vlekken sterk contrasteren. De buik is geel
achtig tot wit en vertoont geen vlekken of 
andere kleurverschillen. De soort komt voor 
in de woestijnachtige gebieden van Algerije 
en leeft daar in gangen die hij zelf in de 
harde zandgrond graaft. 
De skink die ik thuis heb is 18 em lang, de 
korte staart inbegrepen. Het voornaamste 
voedsel zijn, zo lang bet nog kan, huisjes
slakken, die eerste zorgvuldig met de lange 
tong worden betast, dan in de bek worden 
genomen, gekraakt en opgegeten. De huis
jes worden weer uitgespuugd. Zo eet hij 3 
tot 4 slakken achter elkaar en verdwijnt dan 
in een holletje onder een vlak op bet zand 
liggende stenen plaat. Soms ligt hij er wei 
twee dagen onder voor hij er weer eens uit 
komt om op jacht te gaan. Ik hoop dat de 
slakkeneieren, die ik heb verzameld, van de 

winter grote slakken zullen zijn geworden, 
zodat ik voor een .goed menu kan zorgen. 
Toch zal er wei bijgevoerd moeten worden, 
zoals met zoet ooft, rauw ei, rauw vlees en 
gekweekte vliegen en meelwormen. 
Veel mensen vinden deze skinks ongezellige 
dieren omdat ze zo vaak verscholen zitten. 
Het tegendeel is waar, bij mij komt bet dier 
regelmatig tevoorschijn om te eten (of te 
braken) en hij begint al handtam te worden 
en zeer voorzichtig kleine naaktslakjes van 
mijn vingers te eten. 

lETS OVER GORDELSTAARTEN 

De meeste Cordylus soorten (familie Cor
dylidae) komen voor ten zuiden van de eve
naar, in Afrika. Het zijn taaie dieren en de 
Kaaplandse soorten kunnen - mits er vol
doende bescherming tegen regen is- bui
ten worden gehouden. De dieren verlangen 
veel zon en warmte. Ze komen vooral voor 
in droge, rotsachtige streken, waar zij bij 
bedreiging in rotsspleten wegkruipen. Er is 
ook een soort die zijn staart in de bek neemt 
en zich zo oprolt, de tere buik beschermend. 
De familie Cordylidae omvat 23 soorten, 
waarvan er een, Cordylus cordy/us, in Ethio
pie en Kenya voorkomt; de rand van bet 
verspreidingsgebied van de familie. 
Enige kenmerken van de Cordylidae zijn: 
bet afgeplatte lichaam, geschikt om in rots
spleten weg te kruipen; de stekelige staart, 
die bet eerst verschijnt als een vijand pro
beert om een Cordylus uit zijn schuilplaats 
te trekken; de vele puntige schubben en de 
sterke klauwen, waarmee Cordylus zich 
tussen stenen kan vastklemmen; bet zelden 
voorkomen van staartverlies. 
Het voedsel bestaat in hoofdzaak uit insec
ten. Sommige individuen eten regenwormen 
en grotere dieren eten ook vlees en kleine 
gewervelde dieren, zoals halfwas muisjes. 
Mijn Cordylus giganteus eet stukken vlees. 
Deze moet ik vlak voor zijn kop Iaten val
len, waarna ze meestal direct worden opge
schrokt. In Gistocal gerolde vliegen gaan 
ook graag naar binnen, soms wei 20 achter 
elkaar. Het verdient aanbeveling stukjes 
vlees (runderhart, kuikenhart, kuikenmaag
jes en stukjes lever) in te smeren met Gis
tocal of een ander vitaminen/mineralen
preparaat. Enkele Cordylus eten ook ba-
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:ig. 1. Cordylus glganteua. Foto: B u r g e r s. 

naan. Sproeien in bet terrarium is niet zo 
noodzakelijk, als er maar een waterbak aan
wezig is. 
Het gedrag van Cordylus in bet terrarium 
is zeer interessant. De dieren zijn zeer !even
dig en kijken je zou bijna zeggen intelligent 
rond. Zodra de bak geopend wordt komen 
de dieren uit hun schuilplaatsen en !open 
achter je hand aan en likken eraan. Van 
Cordylus wordt gezegd dat hij vrij bijterig 
is maar ik heb daar nooit iets van bemerkt. 
Gevechten tussen de dieren onderling heb 
ik nooit waargenomen. Integendeel, de die
reo slapen in een gemeenschappelijk hoi. 

DE GEBOORTE VAN TWEE 
CORDYLUS JONES/ 

In november 1971 kreeg ik een drachtig 
vrouwtje van Cordylus jonesi. Men zei, dat 
er vier jongen zouden moeten komen. Het 
dier werd in een bakje (45 bij 20 bij 20 em) 
apart gezet. Het bakje werd afgedekt met 
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glas en er stond een gloeilamp op van 25 
watt. De inrichting werd zeer eenvoudig 
gehouden: een deel droog zand en een deel 
vochtige aarde in de bodem, en een schuil
plaats van stenen. 
Op 15 november werden enige vliegen ge
geten, op 16 november niets en op de 17de 
ook niets. Ik kon dat aHes volgen omdat ik 
ziek thuis was. Op 18 november: grote 
vreugde, twee kleine hagedisjes van nog 
geen 6 em spartelden in een dun doorzichtig 
vlies. Het vlies scheurde al snel open, en de 
hagedisjes liepen wat doelloos rood, de 
overblijfselen van de dooierzak met zich 
mee sleurend. Een uur of drie, vier later 
werden zeer kJeine, pas vervelde meel
wormpjes gegeten. Fruitvliegjes werden niet 
aangenomen, bromvliegen zonder vleugels 
werden direct gepakt en opgegeten. 
Op 19 november werd nog een dood jong 
geboren. Helaas at de moeder daarna niets 
meer en stierf na een dag of vier. 
De jongen groei.den verder voorspoedig op 
en gingen, nadat ik ze nog ongeveer een 



maand had gehouden, naar andere eige
naars. 

SUMMARY 

Experiences with several lizards in a dry 
terrarium are described. 
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Haarlem 
J. Bleeker, Ultgeest, naar Blauwe Venstraat 13, Uit

geest 
W. J. Wagner, Amsterdam, naar Regentenstraat 39, 

Schagen 
H. J. Rutting, Utrecht, naar Nljhoffgaarde 107, Deven

ter 
B. Lanjouw, Utrecht, naar Smydingheweg 11, Garst

huizen, post Loppersum 
Jan Klungers, Haarlem, naar Boekenrodestraat 2, 

Haarlem 
N. J. N., Amsterdam, naar Adrle Fljn van Draat, Asser

park 44-16c, Wageningen 
P. N.J. Wijnand, Amsterdam, naar Blois van Treslong

straat 29', Amsterdam 
H. Verhage, Rotterdam, naar Berkelselaan 47a, Rotter-

dam 
A. F. Brlene, Tiel, naar Nassaulaan 15, Dodewaard 
H. Pit, Dieren, naar Jr. Luteynstraat 25, Steenwljk (0) 
H. Lammers, Amsterdam, naar Nijenrode 26, Lands

meer 
Tilburgse Aquariumver. Scalare' Tllburg, naar Au

teurslaan 54, Tilburg 
J. J. C. Leunisse, Breda, naar Schaffelaarstraat 105, 

Breda 
A. V. Vroom, Oosterhout, naar Reigerstraat 12, Oos

terhout 
J. W. van Hage, Sint Maarten, naar Molenweg 2, 

Ooyen-Broekhulzenvorst, N.-Limburg 
Dr. J. A. van den Engh, Harderwljk, naar Steenwijker

weg 76, de Blesse (Fr.) 
J. C. van Dijk, Rotterdam, naar van Mandersloostraat 

27, Alphen aan de Rijn 
M. Bot, Vlaardingen, naar Postbus 300, Vlaardingen 
H. J. W. Kuppers, 's-Gravenhage, naar Savelsbos 186, 

2280 Zoetermeer . 
A. M. Siebelink, Utrecht, naar Beverstraat 41, Utrecht 
M. Bakelaar, WiJk bij Duurstede, naar 3e Hambaken

dreef 17, 's-liertogenbosch 
T. Hagen, Amsterdam, naar Hogevecht 219, Amster

dam-Bijlmer 1127 
J. Koster, Leiderdorp, na.:tr 2e Binnenvestgracht 9, 

Leiden 
M. Melj, Utrecht, naar 2e Daalsedljk 193, Utrecht 
F. L. van der Heijden, Amsterdam, naar Gooioord 56, 

Bijlmermeer Amsterdam 
M. J. Jungbeker, Mijdrecht, naar de Bocht 24, Breda 
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Blommers-Schlotter, Heerlen, naar llperveldstraat 143, 
Amsterdam-Noord 

l. Vercruysse, Gent, naar Karthuizerlaan 60, 9810 
Drongen (Baarle) 

J. H. Hesseling, Arnhem, naar Aalsburg 2960, Wychen 
P. W. M. Holthausen, Rotterdam, naar Nansenplaats 

199, Rotterdam 
Chr. Hoogland, Rotterdam, naar Bachstraat aT, Nu

mansdorp 
J. Moonen, Utrecht, naar International Color, P.O. Box 

1867, Paramaribo 
W. A. Phillppo, Gauw, naar Tramstraat 21, Nijland 
H. J. van Zomeren, Kollumerzwaag, naar Hoofdweg 

45'", Amsterdam-West 
Drs. H. H. J. Arnoldus, Amsterdam, naar Via Degli 

Artificieri 38/11, 00143 Roma (E.U.R.), ltalie 
J. A. M. Crutsen, Einlghausen, naar Halle 9, Nuth 
H. H. M. Dekkers, Oosterbeek, naar Joubertweg 25, 

Oosterbeek 
R. J. Doreleijers, Boxtel, naar Jan Carstenszweg 79, 

Geldrop 
W. Getreuer, Zuidwolde, naar Oosterboerweg 4c, Map

pel 
C. van Hardeveld, Den Haag, naar Archimedesstraat 

64, Den Haag 
W. F. Visser, Zaandam, naar Noordwachter 70, Zaan

dam 
J. M. van Zijll, Veldhoven, naar De Pottenbakker 41, 

Veldhoven 
F. van Leeuwen, Amsterdam, naar H. Cleijndertweg 79, 

Amsterdam 
R. M. MeijGr, Amstelveen, naar A. G. M. v. d. Hoeven

straat 75, Langeraar 
W. Beekman, Amstelveen, naar Ceramplein 50 hs, 

Amsterdam 

Uitbrelding van de redactle 

De redactie van lacerta heeft twee taken: een echt 
redactionele taak (het bewerken en persklaarmaken 
van artikelen) en een organisatorische taak (de bege
leiding van het zetten, opmaken en drukken). De eerst
genoemde kan heel goed door verschillende personen 
gebeuren. lk ben bijzonder verheugd, dat ik de heren 
B e r g m a n s (Amsterdam) en S p a r r e b o o m (Lei
derdorp) bereid heb gevonden, een deel van die re
dactionele taak op zlch te nemen. 
In het colofon kunt u zlen, dat we Ieder een groep 
dleren voor onze rekenlng nemen. Deze verdeling is 
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A. A. E. Schluter, Amsterdam, naar Hobbemakade 98', 
Amsterdam 

H. Renkema, Groningen, naar Zwolseweg 176, Deven
ter 

J. W. van Hage, Sint Maarten, naar Molenweg 2, 
Ooyen-Broekhuizenvorst 

H. Zwitink, Delfzljl, naar Stuiker a, Delfzijl 
F. J. Besselink, Rijswijk, naar Parkweg 208, Voorburg 
G. F. Hollenberg, Uithoorn, naar Cattenbroekerlaan 15, 

Woerden 

Opzegglngen 

D. Kamerman, Rotterdam; T. de Rooy, Amsterdam
West; T. Hagen, Amsterdam-Bijlmer; M. Bals, Den 
Haag; T. H. N. Ang, Amsterdam; A. Groenewoud, 
Utrecht; F. Schellevis, Zwijndrecht; M. Bakelaar, Wijk 
bij Duurstede; R. H. C. ter Haar, Nieuw-Loosdrecht; 
F'. Verstappen, Helmond; W. Beekman, Amsterdam; 
Tj. J. de Jong, Amsterdam; Ver. Aq. Terr. 'Kennemer
land'. 

Afgevoerd 

B. v. d. Hilst, Amsterdam: B. Boesten, Hoensbroek; 
J. Stork, Harlingen; H. N. Pot, Nieuwendam. 

Onbestelbaar retour 

E. Hoefnagels, Brussel; R. A. van Tilburg, Zeist; R. P. 
J. Dorelijers, Boxtel. 

niet star, als een van ons hat drukker heeft dan de 
ander zal het voorkomen, dat we artikelen aan elkaar 
doorgeven. Artikelen over algemene onderwerpen, of 
over meerdere diergroepen, verdelen we in onderling 
overleg. Als belangrllke redactlonele beslissingen no-
dig zijn zullen we dfe gezamenlljk nemen. c 

Deze structuur van een drlekoppige redactie gaat 
met dit eerste nummer van de nleuwe jaargang offi
cieel in. Ze Is echter al ln.het begin van dit kalender
jaar ontstaan en functloneert nu ongeveer een half 
~a~ a~~ Foekema 


