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Subscription. Membership of the Society includes a 
subscription and runs from October 1st to September 
30th. Rates: D.fl.30,- per annum. US. $ 10.00 outside 
Europe. With institutions publishing a magazine 
devoted partly or completely to herpetology an 
exchange of subscriptions is possible. 
All correspondence about subscriptions, please, to 
the secretary, see below. 

Editors 

Artikelen over amfibleen Articles on amphibians 
M. SPARREBOOM, ROODBORSTSTRAAT 63, LEIDERDORP. TEL. (01710) 4 33 89 

Artikelen over schildpadden en hagedissen Articles on turtles, tortoises and lizards 
W. BERGMANS, PASSEERDERSSTRAAT 59, AMSTERDAM. TEL. (020) 25 42 79 

Eindredactie, artikelen over slangen General editor, articles on snakes 
G. M. M. FOEKEMA, KRUISSTRAAT 9, UTRECHT. TEL. (030) 3114 20 

Stukken over dieren die tot eon van de genoemde 
groepen behoren kunt u zenden aan de betreffende 
redacteur, aile overige stukken aan de eindredactie. 

Articles concerning animals belonging to one of the 
mentioned groupes to be sent to the appropriate 
editor, all other papers to the general editor. 

Secretarlaat Secretary 
0. H. BLAAUW, BILTSTRAAT 146, UTRECHT, TEL. (030) 71 26 63. 

Opgave van lldmaatschap, opzegging daarvan en Notification of membership, of termination thereof 
adreswljziglng aan de secretaris. Opzegging met and of change of address to be sent to the secretary. 
Jngang van de komende jaargang dient v66r 1 sep- Termination as from the new year op publication to 
tember a.s. te geschleden. take effect before 1 September. 

Pennlngmeester Treasurer 
J. H. M. CORNELISSEN, GRAAF HENDRIK 111-LAAN 127, BREDA. 

Betallng van de contributie aan de penningmeester Payment of subscription through the Dutch postal 
door starting op postgiro nummer 429349. clearance service nr. 429349, cheque or money-order. 

lnllchtlngendlenst Information service 
N. R. REIJST, KASTEEL ERENSTEINSTRAAT 29, MAASTRICHT. TEL. (043) 2 07 67. 

Verzoeken om extra nummers of oude jaargangen Requests for extra numbers or back numbers to the 
aan de inlichtlngendienst. Postglro 1343404. Information Service. 

Rlchtlljnen voor auteurs. Verdeel uw artikel in kor
tere paragrafen, een voor Ieder aspect van hot onder
warp dat u behandelt. Voorzie elke paragraaf van 
een adekwate tltel. Hot manuscript typen met dubbele 
regelafstand en rulme kantlljn. Noem in de tekst 
aileen auteur en jaartal van publikaties, voeg eon 
aparte literatuurlijst toe met de volledige gegevens 
(zle recente nummers als voorbeeld). Schrijf geen 
voetnoten, verwerk doze in de tekst zelf. Voorzie hot 
stuk van een bondige samenvatting, waarin de be
langrljkste dingen herhaald worden. Controleer vooral 
de wetenschappelijke namen op spelfouten. 

Mededellngenblad 
Redactle: W. Jacobi, Hoogenwaaardstraat 84c, Rotter
dam. Annonces voor de rubrleken 'vraag en aanbod' 
en 'kweekresultaten' en mededelingen over activitel
ten van de werkgroepen moeten naar dit adres worden 
gezonden. Sluitingsdatum voor elk nummer is de 20ste 
van de voorafgaande maand. 

Werkgroepen Jsecretariaten) 
Amsterdam: • H. Vatter, Koraalrif 11, Lelystad, 
tel. (03200) 2 1116. Eindhoven: P. Verhaart, Moderns-

94 

Jaan 14, tel. (040) 43 20 46. 's-Gravenhage: J. C. Ch. 
Pabst, Mr. Schokkingstraat 19, 's-Gravenzande, tel. 
(01n48) 4230. Lelden: A. J. Houwaart, Willem-Aiexan
derplantsoen 9, Rijnsburg, tel. (01718) 7 46 83. Lim
burg: E. F. Elzenga, Dannenberg 15, Bunde (L.), 
tel. (04461) 17 26. Noorden: W. Getreuer, Oosterboer
weg 4c, Moppet, tel. (05220) 5 49 60. Rotterdam: G. J. 
v. d. Hondel, Galileistraat 65a, Schiedam, tel. (010) 
26 67 03. Utrecht: G. M. Galesloot, Japuradreef 164, 
tel. (030) 61 7610. Zeeland en West-Brabant: P. van 
Lierop, Leilustlaan 124, Breda. Gelderland: J. Hop, 
Kruiskampweg 11, Ermelo, tel. (03417) 2011. Zwolle: 
D. Alta, Essenlaan 21, tel. (05200) 3 22 56. 

Dlensten. Blbllotheek: Bibliotheek van de Diergenees
kundige Faculteit, Biltstraat 172, Utrecht. Tel. (030) 
71 55 44. Herpetogeograflsche Dienst: W. Bergmans, 
Passeerdersstraat 59, Amsterdam. Tel. 020) 25 42 79. 
Llteratuurdlenst: N. R. Reijst, Kasteel Erensteinstraat 
29, Maastricht. 

Vertegenwoordlger voor Belglii 
J. v. Pelt, De Romboutweg 79, Brasschaet. 
Tel.: (03) 51 6715; postcheck no. 8858.13 



T J. de VrIes 
p/a lnstituut voor Taxonomische Zoologle, 
Plantago Middenlaan 53, Amsterdam. 

Opmerkingen over taxonomie en ecologie 
van de reptielen van de Galapagos-eilanden 
II. Landleguanen en zeeleguanen 

lngezonden november 1973. Dr. De Vries verbleef 
van 1965 tot en met 1971 op de Galapagos-eilanden, 
waar hlj verbonden was aan het Biologisch Station 
Charles Darwin; in 1973 is hij opnieuw naar de Gala
pagos vertrokken. 
Dit is het tweede artikel in een reeks van drie. Het 
eerste ging over de reuzenschildpadden en verscheen 
in het oktobernummer 1973. 
lnhoudsoverzicht: inlelding - oorsprong en verwant
schap - twee soorten landleguanen - gedrag van de 
landleguanen - zeeleguanen - aanpassing aan de zee -
summary - llteratuur. 

INLEIDING 

Alhoewel reuzenschildpadden op de Gala
pagos-eilanden domineerden, waren legua
nen nauwelijks minder talrijk. Jammer ge
noeg moet dit in de verleden tijd worden 
geschreven: de mens en zijn huisdieren 
hebben dusdanig huisgehouden dat de grote
aantallen verleden tijd zijn. Het is zeer 
sprekend dat op het eiland Fernandina, 
waar geen mensen wonen en ook nog geen 
zoogdieren zijn ingevoerd, land- zowel als 
zeeleguanen bet talrijkst zijn. Het zijn met 
name zeeleguanen die tot de verbeelding 
spreken, hun uiterlijk gaf ze de naam 'dra
ken van Galapagos'. Het zijn de enige in 
zee levende hagedissen. 

ONTSTAAN EN VERWANTSCHAP 

Of land- en zeeleguanen een gemeenschap
pelijke voorouder op Galapagos hebben ge
had zal altijd wei een vraag blijven. Voor
alsnog valt geen keuze te maken uit de 
volgende drie mogelijkheden: 

a) Galapagos-landleguaan en zeeleguaan 
zijn beide afzonderlijk uit leguanen van het 
vasteland van Amerika ontstaan. Hierbij 
zou bet gaan om twee duidelijk in de tijd 
gescheiden kolonisaties van leguanen van 
het vasteland (mogelijk door dezelfde soort 
of twee nauw verwante soorten). 
b) Galapagos-landleguanen zijn uit zee
leguanen ontstaan. In deze visie overbeerst 
bet idee dat, toen leguanen van het vaste
land van Amerika de Galapagos-eilanden 
koloniseerden, ze daar nauwelijks iets an
ders dan lavastenen aantroffen (de vege
tatie was niet of nauwelijks ontwikkeld), 
zodat ze gedwongen waren om van zee
wieren te Ieven. Veel later zouden dan zee
leguanen bet land hebben heroverd. 
c) Zeeleguanen zijn uit Galapagos-land
Ieguanen ontstaan. Hierbij zou bet een ko
lonisatie betreffen waarbij bet reeds moge
lijk was om op het land te overleven, maar 
na verloop van tijd werd een deel van de 
populatie door toenemende concurrentie op 
zeewieren aangewezen en ontwikkelde zich 
tot zeeleguanen. Aangezien isolatie bij 
soortvorming een belangrijke factor is zou-
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Fig.1. Zeeleguanen op Punta Espinosa, Fernandina. 
Op de achtergrond de vulkaan Wolf op het eiland 
lsabela. Foto: 0 e V r i e s. 

den de zeewieretende leguanen zich tot 
zeeleguanen ontwikkeld moeten bebben na 
een vestiging op een eiland zonder land
leguanen; geografiscbe isolatie is noodza
kelijk, ecologische isolatie aileen is onvol
doende voor soortvorming. 

De eerste van deze drie mogelijkheden 
word! in bet algemeen bet meest waar
schijnlijk geacbt, waarbij van de thans le
vende soorten de groene leguaan (Iguana 
iguana) van het vasteland van Amerika als 
de meest verwante soort wordt beschouwd. 
De zeer bijzondere aanpassing aan bet zee
leven, met name de uitscbeiding van over
tollige zouten door een speciale neusklier, 
is niet uniek voor de zeeleguaan. Het is een 
welbekend verscbijnsel bij zeevogels. Die
ren met deze neusklieren bebben een ge
meenscbappelijk probleem: uitscbeiding van 
zouten welke de nieren niet kunnen ver
werken. Ook de Galapagos-landleguaan 
heeft (en gebruikt) een neusklier (D u n -
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s o n, 1969). Er is echter een groot verscbil 
in concentratie en ratio van de betrokken 
ionen, bijvoorbeeld natrium chloor en ka
lium; landleguanen scbeiden lagere con
centraties uit en verhoudingsgewijs meer 
kalium dan de zeeleguaan. Landleguanen 
hebben een grotere opname van kalium via 
hun voedsel. 
Aangezien bij vele soorten landbagedissen 
neusklieren voorkomen (als een aanpassing 
aan dorre en droge omstandigheden om zo 
weinig mogelijk water te verliezen?) is het 
voorkomen van een neusklier bij de Gala
pagos-landleguaan geen aanwijzing voor 
het ontstaan uit de zeeleguaan. Het zou 
echter interessant zijn te weten in welke 
mate de neusklier bij de groene leguaan 
functioneert. 

De Galapagos-leguanen bebben een ander 
gemeenscbappelijk kenmerk: beide soorten 
klimmen in bomen of struiken. Een nogal 
vreemd gedrag voor een zeeleguaan. Land-



leguanen op Santa Fe heb ik meerdere rna
len in Cordia-struiken gezien, etend van 
bladcren en bloemen (fig. 2). Maar ook zag 
ik cen zeelcguaan (op Plaza Norte) in een 
Lycium-struik van de bladeren cten (fig. 3). 

Fig . 2-3. Boven landleguaan in een Cordla-struik op 
het eiland Santa Fe. Onder zeeleguaan in een Lyclum
str·ulk op Plaza Norte. Foto·s : D e V r i e s. 

TWEE SOORTEN LANDLEGUANEN 

Landleguanen komen voor op zes eilanden: 
lsabela, Fernandina, Santa Cruz, Seymour, 
Plaza en Santa Fe. Ze zijn uitgestorven op 
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Santiago en Baltra. Op Baltra door directe 
activiteiten van de mens in de Tweede 
Wereldoorlog toen daar een militaire basis 
was gevestigd. Op Santiago vrijwel zeker 
als gevolg van bet uitgraven en opvreten 

Fig. 4-5. Boven Conolophus subcrlstatus van Plaza. 
Onder Conolophus pallldus, mannetje van Santa Fe. 
Foto's: De V r I e s. 
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van de eieren door verwilderde varkens; 
in de tijd van Dar w i n (1835) waren le
guanen er nog talrijk. 
De grootste populatie leeft op Fernandina. 
Het aantal wordt geschat op meerdere dui-



Fig . 6. Conolophus subcristatus van het ei land Pla
za. Foto: 0 e V r i e s. 

zenden, voornamelijk in het zuidelijke deel 
van het eiland en in het hogere gedeelte 
rand de kraterrand (de vulkaan is 1500 
meter hoog). Veel landleguanen zijn hier 
omgekomen bij een uitbar.sting in juni 
1968. Toen wij vijf maanden na de eruptie 
in de krater afdaalden (een negenhonderd 
meter diepe put met een diameter van vier 
bij vijf kilometer!) was het een stoffige 
woestenij met een 'dood' kratermeer (voor
heen was er veel Ieven, met de grootste 
eendenpopulatie van heel G alapagos). Er 
was geen grassprietje te bekennen. We trot
fen enkele dade leguanen aan, de meeste 
waren vrijwel zeker onder een metersdikke 
aslaag bedolven. Tenminste een tot op het 
been vermagerd exemplaar was nog in Ie
ven. Het had dus 5 maanden overleefd, 
kennel ijk zonder voedsel en had geen 
kracht (en/of idee) om uit de 900 meter 
diepe put te klimmen. 
Soms wordt een landleguaan bij Punta Es
pinosa aangetroffen welke dan vele kilo
meters over lavavelden heeft afgelegd met 

sleehts een enkele Jasminocereus- of Bra
chycereus-cactus, waarvan hij vruchten ge
geten kan hebben. 
Er komen twee soorten landleguanen voor: 
Conolophus pallidus op Santa Fe en Cono
/ophus subcristatus op de andere genoemde 
eilanden. 
Binnen Conoloplws subcristatus (fig. 4 en 
6) komen kleine verschillen in kleur en 
grootte voor. Er zijn ook kleurverschillen 
die met het seizoen hebben te maken. In 
het hete, zonnige seizoen zijn landleguanen 
in het algemeen geler en vee) meer rood
bruin, in tegenstelling tot de dofzwarte 
kleur in het koele, motregenachtige sei
zoen. De landleguanen van Plaza z ijn het 
kleinst, de mannetjes worden niet gra ter 
dan 90 em, en te zijner tijd zal een 'splitter' 
(een systematicus die vlug soorten en on
dersoorten afsplitst) ze waarschijnlijk als 
een aparte ondersoort van subcristatus bc
schrijven. 
Conolophus pallidus (fig. 5, 7 en 8) is Iich
ter van kleur (okerbruin, nooit zwart of 
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Fig. 7-8. Conolophus pallldus van het eiland SJ!nta 
Fe. Foto's: D e V r I e s. 

roodbruin zoals C. subcristatus), hij heeft 
een spitsere snuit en de kamstekels van de 
nek staan niet rechtop zoals bij C. subcris
tatus maar zijn als bet ware omgevallen. 
Ook bet dreiggedrag (bet knikken) is anders. 
Carpenter (1969) geeft in een figuur 
dit soortspecifieke lorij~edrag weer. Het 
blijkt dat pallidus met een knik naar bene
den en subcristatus met een knik omhoog 
de serie van dreigingen begint, terwijl de bij 
subcristatus aanwezige rustpauze na de eer
ste knik, bij pallidus ontbreekt. 

GEDRAG VAN DE LANDLEGUANEN 

Landleguanen zijn herbivore (planteneten
de) dieren; ze Ieven van cactusstengels en 

Fig. 9. De Galapagos-archipel. Kaartje: S chI u t e r. 
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cactusvruchten (Opuntia), bladeren van 
verschillende struiken, gras en andere krui
den. Carpenter (1969) vond dat bet 
voedsel voor meer dan de helft (50 tot 
990/o) uit cactusstengels en cactusvruchten 
(Opuntia) bestond. Wanneer men ze voor
zichtig benadert zijn ze tam en eten een 
cactusvrucht uit de hand (fig. 10). Vaak 
echter, wanneer ik me door dicht struikge
was een weg baande en ze dus min of meer 
verraste (zij mij ook), vluchtten ze zeer 
snel en paniekerig naar hun hoi. Rustig er
gens een poosje zittend en observerend kan 
men echter op enkele meters ze bezig zien 
een hoi te graven, met een achterpoot om 
de tien of vijftien seconden een 'stoot' 
aarde (vaak losgewoelde cinders) wegwer
pend. 
Ze leggen 4 tot 6 eieren (te oordelen naar 
de lege, perkamentachtige schalen die ik 
vond bij uitgekomen nesten op Santa Fe). 

L.~O 10 
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Fig. 10. De landleguanen zijn tam. Met wat geduld 
komen ze uit de hand eten. Foto : De Vries. 

Het aantal eieren is dus wei beduidend 
minder dan dat van de groene leguaan op 
bet vasteland; legsels omvatten daar 25 tot 
70 eieren. 
Eieren worden veelal gelegd in mei-juni. 
De jongen komen uit in september-novem
ber. Over de voortplanting is verder erg 
w~inig bekend. In juli 1969 bleek een dood
ge.vonden vrouwtje (van Santa Cruz) 18 
bijna legrijpe eieren te bevatten, wat er op 
zou kunnen wijzen dat ze onder gunstige 
voedselomstandigheden grotere en/of meer
dere (2 tot 3) legsels per jaar kunnen pro
duceren. Jonge landleguanen worden zeer 
wetmg waargenomen; ze zijn zeer schuw 
en mogelijk meer actief in de vroege och
tend en late namiddag. 
De Galapagos-buizerd is hun enige natuur
lijke vijand, soms eten deze zelfs volwassen 
mannetjes van 3 tot 4 kilogram en meer 
dan een meter lang. Het is niet duidelijk 
hoe een bui.zerd zulke grote prooidieren 
doodt. Zelfs als ze bij verrassing worden 
gegrepen zou men verwachten dat leguanen 
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met buizerd en a! naar hun hoi kunnen 
rennen. Het bleek dat buizerds bet hals
gedeelte bet eerst aanvreten. 
Mannetjes leveren onderling hevige ge
vechten. Wanneer twee mannetjes elkaar 
ontmoeten beginnen beide met een serie 
knikgedragingen. Soms gaat dat over in een 
echte aanval en bijten ze elkaar in nek of 
onderkaak. Meestal echter heeft een van 
de twee bet wei op tijd bekeken en trekt 
zich al knikkend terug. 

ZEELEGUANEN 

Zeeleguanen komen voor langs de kusten 
van aile eilanden van de archipel, van het 
meest noordelijk gelegen Darwin tot bet 
meer dan 300 km zuidelijker gelegen Es
parlola (dit in tegenstelling tot de land
leguanen die aileen op de centrale eilanden 
voorkomen). Zeewater is uiteraard geen 
grote barriere voor ze geweest. Toch komen 
er verschillen tussen bepaalde eilandvormen 



Fig. 11. Amblyrhynchus crlstatua. De zeeleguaan 
heeft een korte, brede snuit. Foto : 0 e V r i e s. 

voor. E i be sf e I d t (1960) onderscheidt 
acht ondersoorten: Amblyrhyrzchus crista
Ius cristatus van Fernandina, A .c. albemar
lensis van Isabel a, A .c. hassi van Santa 
Cruz, A .c. ater van Pinzon, A .c. mertensi 
van San Cristobal en Santiago, A .c. siel
manni van Pinta, A .c. nan us van Genovesa 
en A.c. venustissimus van Espanola. Ver
moedelijk aileen omdat E i b e s f e I d t 
geen exemplaren van meer eilanden heeft 
bekeken is er niet meer opgesplitst. 
De indeling is voornamelijk gebaseerd op 
verschillen in grootte, kleur en kopbepant
sering. Sommige verschillen zijn zeer dui
delijk. De zwarte zeeleguaan van Fernandina 
(Og. 12) contrasteert fel met de roodgroene 
Espanola-zeeleguaan (fig. 13). Gedurende 
de paartijd zijn de Espanola-zeeleguanen 
feller rood en groen, een prachtig gezicht. 
Later vervagen ze maar ze blijven kleurrijker 
dan de leguanen elders. 
Zeeleguanen hebben een kortere en bredere 
snuit (fig. 11) dan de landleguanen. Met een 
zo gevormde bek kunnen ze gemakkelijk 

algen van platte Javastenen schrapen. 
Zeeleguanen leggen 2 tot 6 eieren. De 
meeste legsels bestaan uit 2 eieren (Fer
nandina, Dow I in g, 1962: Espanola, 
E i b e s f e I d t, 1966), maar H e I I e r 
(1903) vermeldt een nest met 6 eieren in 
Iguana Cove op lsabela, zodat er wellicht 
per eiland, en mogelijk ook afhankelijk van 
het jaar, verschillen optreden. Eieren wor
den gelegd in januari-februari ; omstreeks 
mei komen de jongen te voorschijn. 
Vrouwtjes vechten onderling voor een ge
schikte nestplaats. Mannetjes verdedigen 
hun territorium en hebben vaak meerdere 
vrouwtjes (E i be sf e I d t, 1954). Het 
dreiggedrag gaat gepaard met vele knikbe
wegingen en vaak komt het tot een stool
en duwgedrag, waarbij de sterkste wint (dit 
kop-aan-kop duwgedrag heb ik nooit bij 
landlegu,anen waargenomen). 
Natuurlijke vijanden zijn Galapagos-bui
zerds, reigers en haaien. Verwilderde bon
den en varkens hebben de aantallen sterk 
gereduceerd op Floreana en San Cristobal. 
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AANPASSING AAN DE ZEE 

De aanpassing aan bet zeeleven heeft een 
aantal zeer interessante kenmerken met zich 
mee gebracht. Behalve een zeer intensief 
werkende neusklier om bet te veel aan 
zouten kwijt te raken hebben de zeelegua
nen een verfijnde manier om hun zuurstof
gehalte te reguleren. D a r w i n wist reeds 
dat zeeleguanen Ianger dan een uur onder 
water konden blijven. De hartslag neemt 
af met een factor zes, van 43 tot 7 slagen 
per .minuut (B a r t h o 1 o m e w & L a -
s i e w ski, 1965). Aanvankelijk dacht men 
dat leguanen aileen bij laag getij op bet 
drooggelopen algentapijt graasden. Nu is 
bekend dat ze ook onder water fourageren, 
ja zelfs tot tien meter diep duiken (H o b -
sen, 1965). Ze zwemmen met een zwie
pende staart, de poten tegen bet lichaam 
gedrukt. De staart is in bet verticale vlak 
afgeplat, functionerend als een buigzame 
roeiriem. De poten bezitten geen zwem
vliezen. D a r w i n heeft kennelijk te op
pervlakkig gekeken toen hij opmerkte dat 
'all four feet (are) partially webbed' (aile 
poten hebben gedeeltelijke zwemvliezen). 
Wei hebben de poten krachtige klauwen 
waarmee de dieren zich stevig kunnen vast
klampen aan de lavarotsen, zowel onder 
water op grote diepte als in de branding 
wa~r als ze rustig een golf over zich been 
Iaten spoelen voordat ze weer een poging 
wagen om aan land te krabbelen. 

Een ander punt waarop D a r w i n zich 
. toch vergiste was bet direct naar bet land 

terugzwemmen van in bet water gesmeten 
zeeleguanen, naar hij dacht om vijanden 
in bet water (haaien) te ontvluchten. Het 
is waarschijnlijk dat D a r w i n een fysio
logisch op dat moment niet-aangepaste le
guaan in het water gooide die zo snel mo
gelijk het koude water wilde ontvluchten. 
Pas uit zee gekomen leguanen ontwijken 
de mens wei via water en naar de kust 
zwemmende leguanen doen dat eveneens. 
Zeeleguanen kunnen in lichaamstempera
tuur varieren van 20 tot 40 °C (B a r"t h o -
I om e w, 1966). Hun voorkeurs-lichaams
temperatuur aan land is 37 C0 , maar deze 
daalt tot 20 °C als ze in zee zijn wezen 
fourageren. Uit bet water komend richten 
ze zich in een dusdanige positie dat ze zo-
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Fig. 12·13. Boven de zwarte zeeleguaan van Fernan
dina. De rode krabben zljn Grapsus grapsus. Onder 
de rood-groene zeeleguaan van Espaftola. Foto's: 
De VrIes. 

veel mogelijk zonnestralen opvangen (zij
delings naar de zon gekeerd, platgedrukt 
op de rotsen). Om na verloop van tijd 
oververhitting te voorkomen (de zwarte 
lavarotsen bereiken een temperatuur van 
50 °C of meer) gaan ze poseren op een 
wijze dat ze zo weinig mogelijk zonnestra
len opvangen (de buik vrij van de rotsen, 
de kop in de zon, de lengte-as van het li
chaam eveneens). Een aanpassing om de 
combinatie van tropenzon en bet erg koude 
subantarctisch water van de Humboldt
stroom te overleven. 

SUMMARY 

Thorough studies of Galapagos iguanas are 
lacking. Most of it is summarized here, with 
my own observations added. 
Land iguanas lay their eggs from May
July (following the hot and normally rainy 
season), hatchlings have been found in 
October-November. The reproduction cycle 
of the marine iguana (eggs in February, 
hatchlings in May) is rather difficult to 
explain as long as so little is known of food 
and feeding conditions in the sea. The 
early momhs of the year show higher sea 
water temperatures, but the growth and 
cycles of Galapagos algae have yet to be 
studied. 
The relationship between the contrasting 
species is still unsettled. It is thought that 
the Green Iguana (Iguana iguana) is the 
closest of the living relatives on the main
land. 
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Ervaringen met de aardhagedis 
Blanus cinereus Vandelli 

lngezonden september 1973. De heer L a n g e r w e r f 
nam enige Blanus clnereus uit Spanje mee. 

In de zomer van 1971 bracht ik van een 
reis naar Spanje en Marokko drie aard
hagedissen, Blanus cinereus V a n d e 11 i, 
mee. Blanus beeft op bet eerste gezicht 
veel weg van een grote regenworm en be
hoort tot de met name in Mrika en tro
pisch Amerika goed vertegenwoordigde fa
milie der Amphisbaenidae. Door hun ver
borgen Jevenswijze is er van deze dieren 
nog erg weinig bekend. 
Blanus cinereus komt voor in Portugal, 
centraal en zuid Spanje en verder in Ma
rokko en Algerije. Tijdens mijn reis in de 

. maanden juni en juli heb ik zeer intensief 
naar deze hagedis gezocht, onder meer 
door honderden stenen om te draaien. Het 

. resultaat was dat ik er vier vond: twee 
onder stenen even buiten Toledo, een in 
de omgeving .van Ciudad Real, waar bet 
dier in de eerste ochtendzon in een olijven
gaard gewoon over de grond kroop; en een 
op een camping te Granada, ook onder .een 
steen, in tegenstelling met de drie andere 
vondsten op een vochtige p1aats. 
In Marokko heb ik vergeefs naar Blanus 
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gezocht, terwijl de soort er wei voorkomt 
(S t e m m 1 e r, 1972; M e r t e n s & W e r
m u t h, 1960). Stemm 1 e r vond hem in 
bet zuidwesten van Marokko. Misschien 
was bet tijdens mijn verblijf wei te warm 
en te droog voor Blanus om zich aan de 
oppervlakte op te houden. 
Blanus heeft kleine, rudimentaire oogjes en 
een kleine, gespleten tong, waarmee op 
hagedissenmanier voortdurend wordt ge
tongeld. Poten zijn niet te ontdekken. De 
ruim 20 em lange dieren hebben een korte 
staart. Het aantal schubbenrijen bedraagt 
ongeveer 120 voor bet lichaam en onge
veer 20 voor de staart. De kleur is grijs-
bruin. . 
In bet terrarium bleek dat deze onschul
dig lijkende diertjes met hun kleine bekjes 
niet kieskeurig waren. Van enige tijdelijk 
in hetzelfde terrarium geplaatste jonge 
muurhagedissen werd er een binnen een 
dag al half opgevreten. Ik heb Blanus nooit 
zien eten, maar door na te gaan welk aan
geboden voedsel verdween was bet toch 
mogelijk te weten wat ze accepteerden: 



aardrupscn, cmelten, vliegenmaden, mie
renpoppcn en regenwormen. De voorkeur 
ging uit naar insectenlarven, regenwormen 
wcrden mindcr graag genomen, evenals pis
scbedden en duizendpoten, hoewel deze 
laatste in de literatuur als voedsel genoemd 
worden. 
Uit de onderlinge onverdraagzaamheid 
blcek dat hct terrarium waarschijnlijk te 
klein was voor drie dieren. Ecn exemplaar 
was duidelijk superieur en beet de andere, 
hctgeen ik helaas te laat opmerkte. Een 
ovcrleed aan de bcetwonden, het tweede 
slachtoffcr heb ik in een terrarium van 
5 m2 gezet en nooit. meer teruggezien. Het 
overheersende dier hcb ik steeds in een 
kleiner terrarium gehouden waar het zich 
nu twee jaar bcvindt, in uitstekende con
ditie. Overdag bevindt het dier zich onder 
de grond, 's nachts komt het ook hoven. 
Het terrarium is een gelijmde volglazen 
bak die in de kas voor Spaanse hagedissen 
(La n ge r we r f, 1973) half is ingegra
ven. Hier kan de hagcdis zelf de gewenste 
temperatuur opzoekcn. 
Helaas groeidc er cen graspolletje in het 
terrarium dat onverwacht snel opschoot, 
waardoor de hagcdis via hct gras het ter
rarium kon verlaten. In de 50 m! grote kas 
zal de hagedis zich zeker kunnen hand-

Fig . 1. Blanus clnereus. Foto : Langer we r f. 

haven. Het bezwaar is dat men hem nooit 
ziet. Voor de andere hagedissen: Chalcides, 
Tarentola , Lacerta en Psammodromus, zie 
ik g~en gevaar. Het zijn aile volwassen 
hagedissen die in de grote kas bovendien 
een overvloed aan stronken, steenhopen en 
planten als vlucht- en schuilgelegenheid 
hebben. 

SUMMARY 

The author describes the behaviour of three 
Blanus cinereus in a terrarium. The lizards 
were captured in Spain near Toledo, near 
Ciudad Real and at G ranada. In a smaller 
terrarium the lizards tended to be agressive 
towards one another. Insect larvae were 
preferred to worms and millepedes. During 
the day the animals hide under the ground, 
to become active at night. 
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Het uitkomen van eieren van een ringslang 
uit Zuid-Limburg 

lngezonden september 1973. Van 30 gelegde eleren 
kwamen ar 22 uit, waarna de moeder en 19 van de 
jongen weer in de natuur warden uitgezet. 
lnhoudsoverzicht: lnleldlng - het onderbrengen van 
de eleren - het ultkomen van de eleren - het uitzetten 
van de jongen - summary. 

INLElDING 

Half juni 1973 werd in de buurt van 
Worms in Rimburg (Zuid-Limburg) een 
slang gevangen, welke mij in een vogel
kooitje ter determinatie werd gebracht. Het 
zal de vanger wei vee! moeite gekost heb
ben dit dier in het kooitje te wurmen aan
gezien hij het dier niet kende en meende 
dat het best een gifslang kon wezen. Het 
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bleek evenwel een 106 em lange vrouwe
lijke ringslang te zijn, die haar gevangen
neming zonder schade had doorstaan en in 
prima - en gezegende - conditie was. 
Blijkens enkele reeds geheelde littekens was 
een vorige kennismaking met het geslacht 
Homo minder goed verlopen. 
Twee dagen na ontvangst bleek zij een 
dertigtal eieren in haar noodverblijf te 
hebben afgezet, welke voor het grootste 



dee( in een kluit aan elkaar geplakt waren. 
Een juiste telling was daardoor niet goed 
mogelijk, mede doordat ik de stand waarin 
de eieren waren gelegd niet te veel wenste 
te veranderen. Het zou wei niet zo veel 
uitmaken maar ik dacht : 'baat het niet, 
het schaadt ook niet'. Later heb ik de 
eieren nog meegenomen naar een vergade
ring in Sittard waar men de eieren in de 
hand heeft genomen en bevoeld, zodat ik 
de regel van niet beroeren maar met een 
korrel zout neem. 

HET ONDERBRENGEN VAN DE 
EIEREN 

Het legsel deponeerde ik in een eenvoudige 
'broedstoof'. Hiervoor nam ik een flinke 
bloempot welke ik voor vier-vijfde met 
flink uitgeknepen, dus Iicht vochtige, tuin
turf vulde. Hierop kwamen de eieren, af
gedekt met een flinke laag vochtig, even
eens flink uitgeknepen Sphagnum (veen
mos). Deze bloempot plaatste ik in een 
glazen accubak terwijl ik de ruimte om de 
pot opvulde met Sphagnum welke even
eens wei vochtig maar niet kletsnat was. 
Het geheel werd afgesloten met een glas-

Fig. 2. Het kopje van het eerste jong komt tevoor
schljn. Foto: R e ij s t. 

plaat. Ruimte tussen accubak en dekplaat 
voor ventilatie werd achterwege gelaten. 
De luchtvochtigheid in de bak was flink 
hoog blijkens de waterdruppels welke zich 
op de dekruit vormden, terwijl de eieren 
toch ook weer niet te nat lagen. Ventilatie 
was er dus eigenlijk aileen tijdens de con
trole, welke aanvankelijk hooguit een maal 
per week plaats vond. Daar ik wist dat de 
ontwikkeling ongeveer zes weken in beslag 
zou nemen heb ik pas tegen het einde van 
augustus wat vaker gecontroleerd. 
De broedstoof zette ik op mijn hobby
kamer, waar een gasverwarming voor een 
tamelijk constante, vrij hoge temperatuur 
zorgt. Overigens was het in juli en augus
tus zulk warm weer, dat deze verwarming 
bijna steeds uit was. De kamer ligt op bet 
zuiden en was ook zonder verwarming in 
die dagen behoorlijk warm. Een paar eie
ren verschrompelden reeds in het begin en 
werden verwijderd. De overigen groeiden 
goed, stonden prachtig bol en waren on
geveer 28 bij 19 mm groot. 

HET UITKOMEN VAN DE EIEREN 

Op 1 september zag ik, dat enkele eieren 
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zeer scherpe sneden vertoonden, alsof er 
met een scheermes in gesneden was. Hier
uit kwam wat eiwit, vaak in de vorm van 
een stet luchtbelletjes. Vanaf dat moment 
heb ik de eieren uit de pot genomen en op 
een plaat kurk gelegd om ze te kunnen 
fotograferen. Als ik wegging - het uit
komen nam 4 dagen in beslag - dekte ik 
ze weer af met een dot Sphagnum en 
plaatste de accubak er als een stolp over
been, om niet later in hoeken en gaten 
naar slangetjes te moeten zoeken. 
Vaak was hier en daar uit de openingen 
in de eieren reeds een puntje van de snuit 
van de jongen te zien maar bij de minste 
verontrusting, oak als ik er met de hand 
boven kwam, trok het kopje zich weer 
snel terug. Blijkbaar reageerden ze reeds 
op het Iicht. Oak als ik voorzichtig een 
jong met de pincet half uit het ei tevoor
schijn bracht, kroop het zo vlug mogelijk 
weer in de beschermende eischaal terug. De 
diertjes wensten blijkbaar zelf het tijdstip 
van uitkomen te bepalen en dat was meest
al 's nachts, want 's morgens bij de eerste 
controle trof ik er gewoonlijk een stuk of 
wat opgerold onder het veenmos aan. 
Op 5 september hadden in totaal 22 jongcn 
de eieren verlaten. Ze zagen er goed door-

Fig. 3. Wat overbleef: de indrogende eierschalen. 
Foto : R e ij st. 
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voed uit en reageerden onmiddellijk op 
iedere beweging in de omgeving. Ze waren 
gemiddeld 20 em lang en het leek haast 
onmogelijk, dat deze flinke diertjes uit zul
ke eieren waren gekomen. 
Tussen de eischalen bleek nog een ver
schrompeld, uitgedroogd ei te zitten en 
nog een prachtig bolrond exemplaar. Ver
moedelijk door het manipuleren met de 
eieren ten behoeve van de fotogni fie was 
in dit ei een klein gaatje gekomen waaruit 
wat vocht naar buiten kwam. Dit ei heb ik 
geopend, het bevatte een reeds ver ont
wikkeld jong met nog een groot dee! van 
de dooier. Toen ik de inhoud om te foto
graferen uit de eischaal haalde leefde het 
nog maar stierf spoedig. 
Overigens lijkt mij een resultaat van 22 
gezonde jongen uit 30 eieren een bewijs, 
dat mijn eenvoudige wijze van 'uitbroeden' 
juist is. 

HET UITZETTEN VAN DE JONGEN 

Binnen een paar dagen vervelden de jon
gen en omdat ik niet direct in de gelegen
heid was de dicren in een voor hen ge
schikte biotoop uit te zetten, heb ik ze met 



Fig. 4. Het opengemaakte ei met het nog niet vol
groeide jong. Foto: R e ij st. 

enkele jonge salamanders uit mijn tuin
vijver gevoerd. Die werden gretig geaccep
teerd. 
Het moederdier, dat na de afzetting van de 
eieren erg mager was en zeer scherpe huid
lijsten vertoonde, had in die tijd de nodige 
groene en bruine kikkers verorberd en zag 
er weer patent uit. 
Na de nodige telefoontjes met Saatsbos
beheer en Limburgs Landschap om opgave 
van een geschikt terrein kon ik uiteindelijk, 
met medewerking van een boswachter van 
het recreatieschap Brunssummerheide, de 
dieren op 16 september weer in de vrije 
natuur uitzetten. 
In een prachtig en beschermd natuurge
bied, gedeeltelijk moerassig met mooie ven
netjes, afgewisseld met drogere met hei en 
struiken begroeide stukken, heb ik die dag 
19 jongen plus moeder Natrix, een veertig
tal bijna gemetamorphoseerde Triturus al-

pestris en Triturus vulgaris en nog twee 
Anguis fragilis de vrijheid gegeven. Spe
ciaal voor onze ringslangen leek mij dit 
gebied zeer geschikt, het wemelde er van 
jonge groene kikker!> (Ran a esculenta). 
Uiteindelijk zijn deze slangen, niet eens zo 
ver van de plaats waar de oude gevangen 
is, weer aan de natuur teruggegeven en heb 
ik goede hoop dat ze zich er kunnen hand
haven. 

SUMMARY 

Few days after her capture (medio june 
1973) a 106 em long female Natrix natrix 
helvetica produced 30 eggs. During the 
first 5 days of September 22 of them hat
ched. Medio September the captu red female 
and 19 of the young ones were set free in 
a suitable habita t. 
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