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Fig. 1. Chamaeleo Jackson! )uv. Foto : Jacobi. 

Nogmaals: Chamaeleo jacksoni 

Mevr. E. M. C. Poe I • He I I I n g a 
van Spaenstraat 35, Amstelveen. 

lngezonden: april 1976. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - de nieuwe man jacksoni 
- de paring • •3en zwangerschap van negen maanden 
- de geboorten - de jongen - besluit. 

IN LEIDING 

In een vorig artikel heb ik verteld hoe ik 
al jaren kameleons houd. In november 1974 
kreeg ik een mannelijke Chamaeleo jack
soni, zodat ik eens kon proberen met bet 
inmiddels anderhalf jaar oude wijfje van 
dezelfde soort te gaan kweken, en zo mis
schien een vierde in Nederland geboren 
groep jongen te verkrijgen van deze Jevend
barende soort. 

DE NIEUWE MAN JACKSON I 

Ik kwam bij toeval in het bezit van een 
zeer schuwe en zwaar ondervoede jacksoni, 
die doodsbang was voor het wijfje, dat hem 
woedend heen en weer bewegend, tot zwart 
verkleurend en met open bek ontving. Er 
zat dus niets anders op dan hem in een 
andere kamer eerst wat op te fokken, voor
dat ik een nieuwe kennismaking kon on
dernemen. Ik hield hem in een terrarium 
met aileen gazen kanten op een zonnige 

plaats, gaf hem extra vee! kalk, vitaminen 
en voedseldieren die geschud waren in een 
babyvoedingspreparaat (Similac, Protifar). 
Hij at in januari '75 nog steeds veel te 
weinig, dronk echter heel vee), wat op een 
Salmonella-infektie kan duiden. Ik stuurde 
de faeces, verpakt in aluminiumfolie naar 
Dr. P. Zwart (Faculteit der Diergenees
kunde aan de Universiteit van Utrecht) en 
gaf, al voordat de bevestiging van de Sal
monella-infektie kwam, medicijnen daarte-

Fig. 2. Chamaeleo )acksonl juv. Foto: J a co b i. 



gen die ik bij de dierenarts gehaald had. 
Half februari was zijn konditie uitstekend. 
De ontlasting kwam nu eens per een of 
twee weken, wat voor een volwassen ka
meleon nor.maal is. Hij kon 20 vliegen op 
een dag op en at grote tuinslakken, regen
wormen, enz. 

DE PARING 

Het dier was vee! te Ievendig en gezellig 
geworden, om in een niet al te grote bak 
opgesloten te zitten, dus Iiet ik hem los in 
de huiskamer, waar ik van dikke takken 
voor bet raam op bet zuiden een miniatuur 
stukje natuur had opgebouwd, en waar bet 
wijfje hem zeer agressief begroette. Ze 
werd donkergroen en zwart gevlekt en beet 
hem stevig. Het d' liet zich niet wegjagen, 
en draaide weken lang kopknikkend om bet 
<j? been, maar durfde loch niets tc onderne
men. Het S? weigerde aile voedsel als ze bet 
d' ergens in de kamer kon zien, dus moest 
ik haar apart voeren. 
Op 2 mei 1975 naderde hij haar behoed-

Fig. 3. Chamaleo jackson! juv. Foto: Ned e r me ij e r. 
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zaam, hapte haar plotseling in de nek en 
een paring volgde. Drie dagen daarna werd 
er nog enkele malen gepaard, elke paring 
duurde 5 tot 10 minuten. 

EEN ZWANGERSCHAP VAN 
NEGEN NAANDEN 

Weer hield ik de dieren gescheiden, zodat ik 
precies zou weten hoelang een eventuele 
zwangerschap zou duren, en ook om bet S? 
niet te vee! uit te putten, want eten deed ze 
nog steeds niet als bet d' in de buurt was. 
Ze woog toen 140 gram. Een half jaar later 
woog ze nog even vee!, at was ze wei dikker 
geworden, maar niets wees toch op een ko
mende blijde gebeurtenis. Des te grater was 
de verrassing toen er op 10 februari 
(9 maanden en een week na de eerste pa
ring) opeens een heel klein kameleonnetje 
in de gordijnen liep, op hoge pootjes, en fel 
zwart-wit getekend, met duidelijk bet type
rende scheepjesmotief van de Chamaeleo 
jacksoni. 

DE GEBOORTEN 

Het S? was groen-zwart gevlekt en heel on
rustig. De eerste tien werden vlot geboren 
met tussenpozen van ± tien minuten. Het 
jong zat in een stevig doorzichtig vlies, met 
een eidooier. Een paar seconden lag het 
doodstil , rekte zich dan plotseling uit, kron
kelde tot bet vlies brak, en kroop er dan· 
uit, op hoge pootjes met een kaarsrechte 
staart; bet kwam vanzelf los van het navel
strengetje en de dooier. Het derde jong was 
onvolgroeid en doodgeboren, gevolgd door 
enkele onbevruchte taaie gele eieren, die bet 
S? onmiddellijk opat. Voor de jongen had 
ze geen enkele belangstelling. De tussenpo
zen werden steeds groter, en het 2 werd 
zichtbaar vermoeid, haar ogen vielen in, en 
misst:hien omdat ze niet genoeg meer perste, 
waren enkele jongen al dood voor bet vlies 
openbrak. Ik besloot de natuur een beetje 
te helpen, en knipte bet vlies open zodra ze 
geboren waren. Mogelijk daardoor bleven 
de volgende vier Ieven. Een kreeg stuipen, 
werd heel Iicht bruin, en bleef doodstil met 
stijve pootjes op zijn zij liggen, maar een 
paar minuten later wandelde hij ineens weg. 



DE JONGEN 

Het resultaat was 19 druk wandelende ka
melconnctjcs, en 7 doodgeboren jongen. 
Hun lengte varieerde van 52 mm tot 57 mm. 
Van de 19 gaf ik er 13 wcg aan vijf ver
schillende liefhebbers, die bereid waren er 
aile tijd en zorg aan te geven die kleine ka
meleonnetjes nu eenmaal vragen. Ecn jong 
vcrspeelde ik helaas doorda t er net even te 
lang zon in het bakje viel en de temper~tuur 
te hoog opliep. Vijf heb ik er nu zelf, waar
van er een de eerste vier weken dikke ogen 
had, en daar steeds mec langs takjes 
wreef; een bekend angstig verschijnsel bij 
jo ngc kameleons dat nog onverklaarbaar is, 
maar meestal een achterblijven in groei ten 
gevolge l;leeft , en een vroege dood. Mis
schien is de oorzaak een bepaald vitaminen
gebrek, en heb ik het kunnen genezen door 
icdere dag A-D druppels te geven in het 
drinkwater, en aile voedseldicren in Gisto
cal te schudden. 
Ze zijn nu 6 weken oud; de grootste is 8 em, 
de kleinste 61/ 2 em. 
Ik geef ze drie maal per dag eten, en pro
beer dat zoveel mogelijk te variercn, zodat 
hun niet te stillen eetlust niet zal verminde
ren. Ze eten vooral vee! fruitvliegen en was
motlarfjes, afgewisseld met kleine duizend
poten, spinne tjes die ik uit schuttingranden 
haal, meelwormpjes en kleine kamervliegen. 
Van mieren en pissebedden hebben ze een 
afkeer. 
's Nachts zet ik de bak op de zolder, waar 
ze de noodzakelijke afkoel ing tot 11° krij
gen. 
De conditie van het <? is uitstekend. Ze 
is nu ruim 3 jaar, en 29 em lang. H elaas is 
he t nie t bekend hoe oud kameleons worden 
in de natuur. Ze weegt 30 gram minder dan 
voor de geboorten. Ze zit meestal in de tak
ken los voor het raam, en gaat aileen wan
delen a ls ze het te warm krijgt, of haar ant
lasting kwijt wil. 

BESLUIT 

Als ik de vijf jongen allemaal kan groot
brengen tot de respectabele maten van hun 
moeder, hoop ik volgend jaar weer eens een 
nest klein grut te krijgen. Tk zal dan wei 
dankbaar zijn voor adressen van liefhebbers 

Fig. 4. Chamaleo jackson! juv. Foto: J a co b I. 

die het dan ook eens zouden willen probe
reo, want onze huiskamer dreigt wei over
bevolkt te raken. 

SUMMARY 

Chamaeleo jacksoni was reared in capt ivity. 
Mating was recorded 2 May 1975, and 
during some days thereafter, taking 5 to 
10 minutes every time. At 10 February 1976 
26 young were born, of which 1 9 alive, mea
suring 52 to 57 mm. They are fed on a 
mixed diet of small insects. The 3 years old 
female is still in good condition. 

Tabel 1. Groeikurven van twee der jonge 
Cham(Jeleo jacksoni. Het gewicht 
van de dieren, gemeten in septem
ber 1976, bedroeg resp. 75 en 70 g. 
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De herpetofauna van Zutendaal (Belgie) 

B. K r u y n t J e n a 
Weryweg 20 
Maastricht 

P. P a u I I 8 8 e n 
Andr6 Severinweg 34 
Maastricht 

lngezonden: oktober 1976 

Dit artikel is een samenvatting van een verslag dat 
de auteurs hebben gemaakt van hun tellingen en 
w.a~_rneml ngen. van rond Zutendaal voorkomen<fe amll
bleen en repllelen. De aan het verslag toegevoegde 
lljst met tellmgen en de stippenkaartjes zijn gedepo
neerd blj de Herpetogeografische dlenst van Lacerta. 

lnhoudsoverzicht: lnleldlng - blotopen - de dieren -
samenvatting - summary. 

IN LEIDING 

Gedurende de jaren 1973 tot en met 1976 
zijn we ieder jaar zes weken op vakantie ge
weest in Zutendaal (Belgie). Ook buiten de 
vakantieperiode zijn we er dik~ijls ·de bas
sen ingetrokken. 
Zutendaal ligt 15 km ten noordwesten van 
Maastricht. De bodem bestaat er vooral uit 
zandgrond en het is een tamelijk bosrijk ge
bied met hier en daar een meer, dat ont
staan is door zand- en kiezelafgravingen. De 
bossen zijn omzoomd met stroken struikhei
de. Het gebied is tamelijk heuvelachtig met 
een hoogte varierend van 0 tot 20 meter. 
In de buurt van de meren, de beekjes en de 
vele poelen is het moerassig en modderig 
terwijl het hager gelegen gebied droger is. 

Fig. 1. Biotoor van Rana-soorten. Foto : K r u y n
t J e ns, P a u I s s e n. 
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BIOTOPEN 

Jn het gebied waar we van 1973 tot 1976 
waarncmingen hebben gedaan aan rcptielen 
en amfibien, hebben we te maken gchad 
met ruwweg 3 verschillende biotopen: matig 
vochtige tot droge heidestroken langs bos
randcn; poelen en meertjes met een moeras
sige omgeving; meren en hun zijtakken. 

DE DIE REN 

Bruine kikker (Ran a temporaria) 
Deze kikkcr hebben we vrijwel overal waar
genomen. Hij heeft een voorkeur voor de 
wat vochtiger gebieden: de meeste hielden 
zich op in de buurt van het water. D e eer
ste exemplaren komen er begin maart uit 
hun winterslaap. Over het algemeen zijn er 
meer ha lfwas dan volwassen dieren. 

Groene kikker (Rana esculenta) 
De groene kikker is in grate aantallen in 
Zutendaal vertegenwoordigd. Hij leeft er in 
de meren, de poelen en de beekjes. D eze 
kikker wordt er telkens weer bedreigd in 
zijn voortbestaan. In 1975 was er een poel 
waarin circa 20 exemplaren Jeefden. H et 
jaar erna was deze poel sterk vervuild door 
olie en afval, zodat er geen kikker meer te 
bespeuren was. Bij het Albertkanaal Iigt een 
poe! waar er circa 200 Ieven. Doordat het 
kanaal verbreed wordt zijn zij gedoemd te 
verdwijnen. Een aantal hebben we kunnen 
vangen en ondergebracht in een volgens 
ons geschikter biotoop . Tot nu toe hebben 
zij er zich goed gehandhaafd. 

Heikikker (Rana arvalis) 
Pas in juli 1976 on tdcktcn we er de heikik
ker. Hij leeft in een moerassig blauwgras
land langs een ven. We hebben slechts half
was exemplaren gezien. Waarschijnlijk trek
ken de volwassen dieren na de paartijd naar 
droger terrein. 

Gewone pad (Bufo bufo bufo) 
De gewone pad wordt het mcest waargeno
men tijdens de paartijd omdat hij dan niet 
meer een zo verborgen bestaan leidt. In Zu-



tendaal valt die paartijd in het begin van 
april. Na de paartijd is dit amfibie overal 
verspreid, ook in droge gebieden. Geen van 
de waargenomen padden was groter dan 8 
em. 
De paartijd van de gewone pad valt onge
veer gelijk met die van de groene kikker. 
Enkele malen hebben we dril gevonden dat 
omwonden was met paddesnoercn. 

Knoflookpad (Pelobates fuscus) 
In 1976 ontdekten we in ecn plas tangs het 
Albertkanaal tussen de larven van een groe
ne kikker enkele uitzonderlijk grote larven 
van zo'n 12 em lang. Na vergelijking met 
de volgroeide larven van de groene kikker 
en gezien het gesehikte biotoop (zandgrond), 
daehten wij hier zeker te doen te hebben 
met de larven van een knoflookpad. Vol
wassen dieren hebben we eehter niet waar
genomen. 

Alpenwatersalamander (Triturus a/pestris) 
Deze salamander werd tot 1975 aangetroffen 
in allerlei poeltjes en plassen, varierend van 
een poeltje op de weg van 20 em diep tot 
meren en vennen van 6 tot 10 meter diep. 
Door egalisering en de uitzondcrlijke droogte 
zijn vele van deze poeltjes verdwenen. Op
merkelijk is dat de salamander vooral veel
vuldig werd aangetroffen in poeltjes met een 
leemaehtige ondergrond met mcestal troe
bel water. Missehien biedt troebcl water een 
betere beseherming tegen vijanden. Na de 
ontginning van dit gebi.e.d in 1975 werd de 
salamander aileen nog aangctroffen in die
perc meren en enkele zijtakken daarvan. 
Vee! dieren kwamen begin april naar deze 
zijtakken om er te paren en hun eieren af 
te zetten. De larven van de salamander wer
den er belaagd door vissen, salamanders, 
watertorren en vogels. Ze ontlopen hun vij
anden door geleidelijk naar dieper water 
te trekken. AI naar gelang de temperatuur 
verlaten de oudere dieren eind mei, begin 
juni het water en zetten hun Ieven op een 
verborgen wijze voort. 

Kleine watersalamander (Trilllrus vulgaris) 
In hetzelfde biotoop als dat van de alpensa
lamander leeft ook de kleine watersalaman
der. Van elke soort zijn er ongeveer even
vee! (althans nu in 1976). Ook deze sala- . 
mander verlaat het water tegen het einde 
van mei. 

Fig. 2. Bloloop van Trlturua-soorten. Folo: K r u y n-
1 j e n s, P a u I I s s e n. 

Kamsalamander (Triturus cristatus) 
In oktober 1975 werd in een zijtak van een 
meer een kamsalamander gezien. Het betrof 
hier een volwassen vrouwtje. We zijn er tot 
nu toe geen enkele meer tegengekomen en 
aehten het onwaarsehijnlijk dat dit dier in 

Fig. 3. Biotoop van Lacerta vlvlpara. Folo: K r u y n-
1 j e n s, P a u I I s s e n. 
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het ondiepe gedeelte voorkomt. Mogelijk zit 
de kamsalamander dus in bet diepe gedeelte 
en overwin~ert daar ook. 

Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara) 
Van alle waargenomen dieren hebben we 
aan dit dier de meeste aandacht besteed. 
De mannetjes van deze hagedis zijn veel 
slanker gebouwd dan de wijfjes en hebben 
een onderzijde die varieert van vuurrood tot 
groengeel. Deze kleuren waren bij een zelfde 
populatie, soms maar enkele tientallen me
ters verderop, totaal verschillend. Hieruit 
zou men kunnen concluderen dat deze die
ren tamelijk honkvast zijn, We kregen ook 
de indruk dat zo'n populatie meer vrouwtjes 
telt dan mannetjes. Misschien vallen na de 
paartijd meer ~~ ten offer aan hun vijanden 
omdat ze dan dikker en dus minder snel zijn. 
De hagedis wordt soms in concentraties van 
10 tot 15 stuks op enkele vierkante meter 
aangetroffen. Dit ·is vooral bet geval na 
regenbuien of na langdurige bewolking ge
·volgd door zon. Opmerkelijk is dat hij voor
al veelvuldig op zuidelijke bosranden of 
weideranden wordt gevonden. Deze zijde 
wordt bet meest intensief door de zon be
schenen. In bet voorjaar is de warmtebe
hoefte beduidend groter dan in de zomer; 
ze worden dan vrijwel niet op koele, natte 
dagen gevonden. 
Het zijn geen erg snelle dieren zodat bet 
hen veel moeite kost vliegende insecten te 
pakken te krijgen. Het lijkt erop dat ze een 
grote voorliefde hebben voor mierepoppen. 
Zo tussen mei en juli worden veel dieren 
gezien met afgebroken staart. Dit zal wel 
bet gevolg zijn van gevechten tijdens de 
paartijd. De eerste jonge bagedissen worden 
eind juli, begin augustus gezien, afhankelijk 
van de temperatuur. Van de worp van on
geveer 10 jongen zullen er echter maar wei
nig overleven. 
In de periode 1970 tot en met 1976 is bet 
aantal hagedissen sterk teruggelopen in bet 
betreffende gebied dat ongeveer 80 ha om
vat. Dit is te wijten aan de aanleg van een 
autoweg en aan de ontginning van dit ge
bied. Vooral in de jaren 1974-75 is bet aantal 
wei met 50% teruggevallen. Door bet ver
minderen van de leefruimte ontstaan diverse 
grote concentraties van hagedissen; deze 
worden op den duur ook bedreigd, hetzij 
door gebrek aan voedsel, hetzij door de 
mens die steeds meer ontgint. 
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Fig. 4. Zutendaal en omgeving. Tekening: K r u y n
t j e n s, P a u I I s s e n. 

SAMENVATIING 

Hieronder de som van bet aantal waame
mingen dat wij van 1973 tot 1976 hebben 
gedaan in de gemeente Zutendaal: Rana 
temporaria 12 maal, Rana esculenta ± 100, 
Rana arvalis 5, Bufo bufo 17, Pelobates 
fuscus 2 larven(?), Triturus alpestris 55, Tri
turus vulgaris 23, Triturus cristatus 1, La
certa vivipara 73 maal. Op grond van de 
verschillende aantallen dieren die we door 
de jaren been hebben geteld kunnen we 
concluderen dat er een duidelijke achteruit
gang merkbaar is van Lacerta vivipara. 
Naast de genoemde oorzaken is dit ook bet 
gevolg van bet weghalen van rand- en on
derbegroeiing (brandpreventie). Rana escu
lenta wordt op verschillende plaatsen be
dreigd door bet dempen en egaliseren van 
slootjes en beekjes. Het eerste gevolg bier
van is dat zij zich concentrere.n in grote 
aantallen. De andere dieren lijken niet direct 
bedreigd in hun voortbestaan. 

SUMMARY 

During the years 1973 to 1976 observations 
were recorded on reptiles and amphibians 
in the neighbourhood of Zutendaal (Bel
gium). Some notes on populations of La
certa vivipara and Rana esculenta are added. 
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De Indische doornstaarthagedis, 
Uromastyx hardwickii 
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IN LEIDING 

De Indische doornstaarthagedis, Uromastyx 
lzardwickii (G r a y), is een reptiel dat in 
India slechts voorkomt in een beperkt aan
tal biotopen in bet noordwesten. Omdat het 
dier weinig agressief en ongevaarlijk is, 
wordt het zowel door dierlijke als menselij
ke predatoren belaagd. Door sommige stam
men wordt van deze hagedis een tonicum 

gemaakt, terwijl zoologische laboratoria 
grote aantallen ervan gebruiken voor hun 
snijpractica. 
Daar dit zeldzame reptiel gevaar loopt uit 
te sterven, lijkt het wensclijk een studie te 
maken van de woonplaatsen, de gewoonten 
en de mortaliteit, teneinde maatregelen te 
kunnen aanraden die bet beboud van de 
soort kunnen 'garanderen. Ik beb mij hier
mee bezig gehouden in bet gebied van Jodh
pur van februari 1974 tot maart 1975. 
Tot dusverre is er weinig studie gemaakt 
van de ecologic en het gedrag van dit dier. 
L e d e k e r (1896) vermeldt dat he't dier ai
leen of in paren wordt gevonden in woes
tijr~gebieden in noordwest-India, en dat het 
gras eet, Finn (1929) dat bet in de droge 
woestijn wordt gevonden; Smit h (1934) 

53 



beschrijft bet voorkomen in schaars begroeid 
gebied. Ver<;ter weet hij dat het dier planten 
eet, dat het 's ochtends eh in de namiddag 
uit zijn hoi komt, en dat het de opening van 
het hoi afsluit als het erin gaat rusten. Val
gens D i t m a r s (1959) komt deze soort 
voor in noordwest-Afrika en zuidwest-Azie. 
A b d u I a I i (1960) rapporteert dater flinke 
aantallen van deze dieren werden waargeno
men aan de rand van het dorp in Runn of 
Kutch, ze vluchtten daar snel. P r a k a s h 
(1975 wees op het talrijke voorkomen op 
plaatsen waar de grond is ingezakt aan de 
rand van een zoutgebied. Gupta (1974) 
noemt Uromastyx als de voornaamste maag
inhoud van de grote Indische buizerd. 

METHODE 

Er werd een overzicht gemaakt van de 
woonplaatsen van Uromastyx in bet gebied 
van Jodhpur. Zijn aktiviteiten en gewoonten 
werden met een 7 x 50 verrekijker vanaf 
een afstand waargenomen. Deze manier van 
waarnemen werd gekozen omdat de dieren 
zeer schuw zijn en voor de mens reeds op 
een afstand van 15 meter of meer naar hun 

Fig. 2. Hoi van Uromastyx hardwlckll. Foto: M e ij e r. 
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hoi vluchten. De voedingsgewoonten werden 
zowel direkt waargenomen als uit de analyse 
van de uitwerpselen afgeleid. 

DE WOONPLAATSEN 

De doornstaarthagedissen zijn vrij zeldzaam, 
ze komen slechts voor in bepaalde stukken 
van een bijzonder biotoop. Ze zijn niet alge
meen in de meeste biotopen waar andere 
hagedissen zoals Calotes, Agama, Mabuya, 
Hemidactylus en Varanus algemeen zijn. 
Men vindt ze in gebieden met harde klei, bij 
voorkeur op Iicht zoute bodem en dan liefst 
in de buurt van een heuvel of een hcuvel
achtig gebicd. De bodemgrond van de plaat
sen waar ze voorkwamen bleek een kalk
achtige structuur te bezitten met veel kalk
steen en kalkhoudende grind rond hun hoi. 
De vegetatie op zulke plaatsen was dun: 
grote struiken Capparis decidua, kleine dun
ne struikjes van Tephrosia purpurea en Cor
chorus tridens, Eleusine compressa, Cen
chrus ciliaris, Dactyloctenium spp., Orope
timn thomaeum, Cyperus spp., etc. 
Meestal vindt men de holen van Uromastyx 
in kolonies bijeen, maar ook een of twee 
apartliggende holen werden waargenomen. 
Het aantal holen per .hectare verschilde van 



Fig. 3. Uromastyx hardwlckll. Foto: J a cob I. 

2 tot 114 (label 1), er is een toename in aan
tal per hectare, naarmate het kalkgehalte en 
de hoeveelheid kalkgrind in de bodem toe
neemt, en naargelang er meer begroeiing is 
van overblijvende grassoorten. 
Waargenomen werd dat oude holen werden 
verlaten, terwijl er vlakbij geschikte nieuwe 
holen gegraven werden. Wanneer zich in de 
regentijd water verzamelt in de laag gelegen 
gedeelten, wijkt de Uwmastyx uit naar een 
nabijgelegen hoger gebied, dat niet onder 
water komt te staan. De regentijd geeft dus 
een verhuizing van Uromastyx naar hoger 
gelegen gedeeltes te zien. In oktober, wan-

Tabel 1. 

Populatiedichtheid van Uromastyx hard
wickii in verschillende biotopen. 

Aard holen dieren 
van het biotoop per ha per ha 
Harde klei 2- 4 2- 4 
Zouthoudende harde klei 15- 20 12-15 
Idem, kalksteengrind en 
schaarse grasbegroeiing 40- 50 30-45 
Idem, maar met dichte 
grasbegroeiing 80-114 80-95 

neer de Jaagten met de oorspronkelijke bo
Jen weer droogvallen, keren de dieren daar
heen terug. 
Tegenwoordig worden deze laaggelegen ge
bieden in kultuur gebracht voor het verbou
wen van tarwe (Triticum spp.) omdat dit 
gewas in zo'n gebied kan groeien zonder 
irrigatie, wat voor het kweken van tarwe in 
de woestijn erg gunstig is. Op deze manier 
worden de natuurlijke biotopen van Uro
mastyx steeds kleiner in aantal, of verdwij
nen geheel, wat ernstige problemen oplevert 
voor de woonplaatsen en dus voor de over
leving van de soort. 

VOEDINGSGEWOONTEN 

We zagen Uromastyx eten van de plaatse
lijke grassen zoals Cyperus spp., D actylo
ctennium sidicum, Eleusine compressa en 
kruiden zoals Taphrosia purpurea, Corchorus 
tridens aan de stengels van Capparis deci
dua etc. Analyse van de uitwerpselen toonde 
aan dat Capparis het grootste deel van het 
voedsel uitmaakte (70 tot 90% ). Tevens za
gen we ze eten van tarwestengels die bij 
nabijgelegen boerderijen groeiden. Ook werd 
gezien dat ze insecten aten zoals mieren en 
sprinkhanen. 
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GEDRAG 

In het aigemeen gaat Uromastyx niet verder 
dan 2 tot 5 meter van zijn hoi, waarschijn
lijk om veiligheidsredenen. Wanneer het dier 
gevaar bespeurt gaat het vlug naar de in
gang van zijn hoi, waarin het bij een aanval 
kan ontsnappen.Daarna· kijkt het vanuit zijn 
hoi, of de vijand nog nabij is, dan wei is 
weggegaan. Ais deze nog dichtbij is kruipt 
de Uromastyx diep in zijn hol. 
In het aigemeen bleek er een dier in een hoi 
te wonen, soms echter, wanneer veiiige of 
geschikte holen schaars waren, kan men 
twee Uromastyx samen vinden, vooral in de 
regentijd wanneer er een tekort is aan vei
iige, hooggelegen holen in het natte gebied. 
De dieren komen voornamelijk uit hun hoi 
na zonsopgang, gaan gedurende het heetste 
dee! van de middag weer erin, en komen er 
in de namiddag weer uit. In de winter ko
men ze e r ook 's middags uit. 's Zomers 
werd waargenomen hoe ze 's nachts bij volle 
maan ook naar buiten kwamen. Bij regen of 
bedekte Iucht bleven ze in hun holen, en 
was de opening daarvan afgesloten met een 
4 mm dikke zandiaag. De opening van bet 
hoi wordt ook zo afgesioten a ls de dieren 
een iangere rustperiode gaan houden. Deze 
afsluiting misle idt ook dieren die jacht rna
ken op Uromastyx, in het bijzonder slangen 
die het op deze manier moeilijk krijgen om 
het hoi binnen te komen. Opgemerkt werd, 
dat deze doornstaarthagedis zijn uitwerp
seien buiten het hoi deponeert in de buurt 
van de ingang. Dit gebeurt voor hij naar 
binnen gaat of wanneer hij naar buiten 
komt. 

PREDATOREN 

De valk Falco biarmicus, de torcnvalk F. 
tinnunculus, de roodkop dwergvalk F. chic
qucrra, de zwartgevleugelde w.:>uw £/anus 
caeruleus en de witooogbuizerd Butasar 
teesa vliegen vaak rond boven- de holen van 
Uromastyx, en vangen daarvan aanzienlijke 
aantallen. De woestijnvaraan, Varanus gri
seus, die in aanzienlijke aantallen voorkomt, 
weet er ook heel wat buit te maken. Slangen, 
vooral Echis carinatus, vormen een geduchte 
bedreiging. Deze slangen vangen doom
staarten door in de holen binnen te dringen. 
De hagedis verweert zich hiertegen door de 
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Fig. 4. Hoi van Uromutyx herdwlckll. Foto : 1 n d r a 
K u m a r S h a r m a. 

opening van de holen af te sluiten, en door 
hevig met de staart heen en weer te slaan 
buiten zijn hoi, waarbij hij de indringer met 
de stekels probeen te verwonden. 
De egel, Paraechinus microps, slaagt er soms 
in een Uromastyx bij de staart te grijpen, en 
rolt zich vervoigens op. Als de doornstaart 
eenmaal een fatale beet heeft gekregen 
wordt hij opgegeten. De vos, Vulpes vulpes, 
jaagt soms op doornstaarthagedissen door 
bij de uitgang van het hoi te gaan zitten 
wachten. Als de hagedis naar buiten komt 
wordt hij onverwachts met de klauwen ge
grepen De mongo, Herpestes edwardii, 
komt in aanzienl ijke aantallen voor in het 
natuurl ijke biotoop van Uromastyx en maakt 
jacht op deze dieren vlakbij bosjes, wanneer 
de doornstaarthagedis te ver van zijn hoi is 
om daar nog te kunnen ontsnappen wanneer 
hij zijn belager opmerkt. Honden, Canis fa
miliaris, van nabijgelegen menselijke wonin
gen, maken ook vaak jacht op Uromastyx. 
De hond zit dan zonder zich te bewegen bij 
de ingang van hct hoi, om met zijn poten 
toe te slaan als de hagedis te voorschijn 
komt. Daarna neemt hij het dier in de bek 
mee naar een afgelegen hoek om het daar 
te savoureren. Er bestaan waarnemingen, 
dat wanneer een hond eenmaal de smaak 
van Uronwstyx te pakken heeft, hij er altijd 
op blijft jagen. In de regentijd, wanneer het 
betrekkelijk gemakkelijk is voor een hond 
om in de klei te graven, proberen ze de 
hagedissen uit te graven, waarin ze maar 



zelden slagen omdat het moeilijk is tot het 
eind van de holen te geraken. 

DE MENS ALS PREDATOR 

De mannen van Sanshi, Jogi en andere half
wilde stammen maRen fors jacht op de 
doornstaarthagedissen. Ze doen dit op twee 
manieren. De eerste is het schieten van de 
Uromastyx met een handgemaakte katapult 
en een steen (dit instrument wordt ter plaat
se ,gilol" genoemd). De aldus verwonde 
dieren worden gepakt en meegenomen. De 
tweede methode is efficienter. De jager Jet 
op waar een hagedis in zijn hoi verdwijnt, 
om dit vervolgens met een houweel uit te 
graven. Eenmaal aan bet einde aangekomen 
wordt de inmiddels door bet houweel meest
al al dodelijk verwonde hagedis gepakt. Op 
deze manier worden grote aantallen van 
deze soort gejaagd. 

VOORTBESTAAN VAN DE SOORT 

De kansen op het voortbestaan van deze 
soort staan er slecht voor, tenzij bescher
mingsmaatregelen worden genomen. Grote 
gebieden die een geschikte woonplaats vor
men voor Uromastyx zouden tot beschermd 
gebied moeten worden verklaard om versto
ring van de dieren en verwoesting van hun 
woonplaatsen voor landbouwdoeleinden te
gen te gaan. Predatoren, in het bijzonder de 
zwerfhonden, moeten van de kolonies van 
de doornstaarthagedissen geweerd worden. 
Grote aantallen Uromastyx worden gebruikt 
door biologiestudenten in de laboratoria 
voor snijpractica. Deze dieren worden door 
vangers aan de laboratoria geleverd, het
geen jaarlijks een aanzienlijk aantal in bet 
wild levende dieren aan hun woonplaats 
onttrekt. Het gebruik van deze soort als 
practicummateriaal zou beperkt moeten 
worden tot gebruik voor researchdoeleinden. 
Het jagen op deze soort en het vangen 
ervan zou verboden moeten worden door 
hem tot beschermde soort te verklaren. 
Sommige plaatselijke stammen huldigen de 
(onjuiste) opvatting dat vet en vlees van bet 
dier sexueel stimulerende eigenschappen 
zouden hebben, zodat er flink op gejaagd 
wordt om het in liefdesdranken te ver .• 
ken. Sommige inboorlingen mengen fijnge-

stampte doomstaarthagedissen door bet stal
voer van stiercn, omdat ze bet beschouwen 
als een krachtig middel dat de groei bevor
dert. De jacht voor dit doel zou wettelijk 
aan banden gelegd moeten worden. Tevens 
zou bij bet publiek bet bewustzijn moeten 
worden gewekt, dat dit ongevaarlijke repticl 
niet geschaad mag worden daar het op de 
rand van uitsterven staat. 
Reservaten voor deze soort samen met an
dere bedreigde soorten zoals de gazelle, Ga
zella gazella en de grote Indische trap Cho
riotis negriceps zouden wellicht bet meest 
economisch en dus bet geschiktst zijn, daar 
deze een overeenkomstig biotoop verlangen. 

SUMMARY 

Hard-clay soil with calcareous pebbles is 
the typical habitat of Uromastyx hardwickii. 
Saline depressions and the vicinityeof a hill 
are preferred habitats feeds. It on stems of 
grasses, and other herbs as food, notably 
Capparis. It is found moving mainly in the· 
morning and the afternoon, in the winter at 
midday .too, but not on overcasted days. It 
plugs the mouth of its burrow with a layer 
of sand when going into it for a long rest 
or roost. 
Falcons, Monitor lizards, snakes, fox and 
stray dogs are serious predators to it. Savage 
tribes hunt it indiscriminately and it is con
sumed in large numbers as dissection animal 
in zoological laboratories so that it has be
come an endangered species. 
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Fig. 1. Hel poellje le Holsel op 29·11·1976. Folo: R e ij s 1. 

Bedreiging van de Limburgse amfibieen reservaten 
te Holset en Epen 

E. F. E I z e n g a 
Dannenberg 15, 
Bunde (L) 

lngezonden: november 1976. 

Bij de plaatsjes Holset e n Epen in Zuid
Limburg Iiggen kleine natuurreservaten, in 
beheer bij Staatsbosbeheer. De reservaten 
onderscheiden zich van vele andere; ener
zijds omdat ze zo klein zijn - de oppervlakte 
dient in vierkante meters uitgedrukt te wor
den - anderzijds omda t het hier gaat om twee 
van de enkele natuurreservaten in Neder
land, die speciaal voor amfibieen zijn ge
sticht. 
In Holset bestaat het reservaat uit een ge
mets~lde vijver met een oppervlakte van 
naar schatting 25 m2 en een grootste diepte 
van een meter. De vijver is met name voor de 
vroedmeesterpad (A ly tes o. obstetricans) van 
belang voor het afzetten van eieren. Naast 
de vroedmeesterpad wordt in de vijver vaak 
de alpenwatersalamander (Triturus a. alpes
Iris) aangetroffen. 
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Het reservaat te Epen is niet meer dan een 
ondiepe greppel van enkele meters lang. 
Oorspronkelijk is het poeltje gegraven voor 
de vroedmeesterpad, maar het is niet zeker 
of het dier hier nog voorkomt; wei wordt 
hier de alpenwatersalamander aangetroffen. 
Verder ·zou volgens omwonenden ter plaatse 
de geelbuikvuurpad (Bombina v. variegata) 
voorkomen, maar dat is nog niet bevestigd. 

De lange droge zomer van dit jaar zal zeker 
kwalijke gevolgen hebben voor de hoeveel
heid nakomlingcn van amfibieen. Bij in
ventarisatie werdcn in Limburg vele sloten 
en poelen to taal uitgedroogd gevonden. Dit 
maakt het nog eens extra belangrijk om aan
dacht te besteden aan reservatcn waarvan · 
amfibieen zoals de vroedmee.sterpad en de 
geelbuikvuurpad, die in Nederland een zeer 
beperkt verspreidingsgebied hebben, sterk 
afhankelijk zijn. 
Regelmatig gaan de !eden van de werkgroep 
Limburg inventariseren. M edi,o juli komen 
we bij het vijvcrtje te Holset. De vijvcr is 



lceg. In de nog vochtige bodem vinden we 
onder stenen diverse A lyres obstetricans, 
waaronder mannclijke exemplaren met eie
ren om de achterpoten, en tientallen Triturus 
alpestris, waarbij vele drachtige wijfjes. Het 
is duidelijk dat de dieren bij gebrek aan wa
ter geen eieren kunnen afzetten. 
I k bel de volgende dag Staatsbosbeheer op 
en schrij f voor de zekerheid nog een brief 
ter bevestiging van het besprokene. Tijdens 
het telefoongesprek krijg ik al direct de toe
zegging dat de vijver zal worden gevuld met 
opgepompt water. Eind juli ontvang ik een 
brief van Staatsbosbeheer. De vijver is ge
deeltelijk met water gevuld ; genoeg om de 
dieren gelegenheid te geven om eieren af te 
zetten. In de brief de verzekering dat de 
bosopzichter de vijver zal blijven contro
leren en direct maatregelen zal nemen indien 
de waterstand te laag dreigt te worden. Op 
16 augustus staat het vijvertje weer bijna 
gehcel droog. De 17de augustus zend ik een 
dringend gestelde brief naar Staatsbosbe
heer. Twee dagen later ga ik oaar de vijver 
kijken; de waterspiegel daalt onrustbarend. 
Nog twee dagen later meldt een lid van de 
werkgroep, dat er al larven van de vroed
meesterpad op het droge liggen. Op 23 au
gustus voer ik een aantal telefoongesprekken 
met Staatsbosbeheer in Roermond en met de 
bosopzichter. Dezelfde dag 's avonds blijkt, 
conform de toezegging, dat de vijver reeds 
van een kleine hoeveelheid water is voor
zien, de rest zal de volgende dag volgen. 
Deze avond constateer ik echter, dat de poel 
te Epen kurkdroog staat. Dus de volgende 
dag maar weer met de bosopzichter gebeld 
en gevraagd of ook daar aandacht aan kan 
worden besteed. Twee dagen later maak ik 
weer een autorit richting Holset en ben blij 
te zien dat zowel te Holset a ls te Epen in de 
poelen een redelijke laag water staat. Op 
8 september staat de poet te Epen weer 
droog. Schijnbaar hceft de grond het vocht 
gret ig opgezogen. De volgende dag voer ik 
een uitvoerig telefoongesprek met de woord
voerder van Staatsbosbeheer. Hoe geregeld 
moet worden da t de waterstand van de poe! 
op peil blijft zal bij Staatsbosbeheer intern 
worden besproken. De 18de september bel ik 
nog maar eens op. De poet te Epen is in
middels weer van water voorzien, maar wat 
te doen tegen de lekkage van de poet moet 
nog in een werkbespreking aan de orde ko
men. Op 11 oktober voer ik het zoveelste 

Fig. 2. Het poeltje te Epen op 29-11-1976. 
Foto: R e ij s t. 

telefoongesprek. De zaak is weliswaar nu in 
een werkbespreking aan de orde geweest, 
maar wat te doen - de bestaande poe! wa
terdicht maken of in de directe omgeving 
een nieuwe poet graven - is nog niet beslist. 
Op 19 oktober kan ik weinig anders doen 
dan weer constateren dat zowel de poet te 
Holset als die te Epen droog staan. 
In 1975 heeft het bestuur van de werkgroep 
Limburg serieus overwogen om voor de po-

Fig. 3. Het poettje te Holset 17-8-1976. 
Foto : R e ij st. 
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Fig . 4. Hat poeltje te Hotset 19-10-1976. 
Foto : A e ij st. 

pulatie vroedmeesterpadden te Holset een 
vijver te maken op particulier terrein om 
daardoor betere mogelijkheden te scheppen 
voor de voortplanting en een betere bescher
ming van de dieren te kunnen waarborgen. 
Om diverse reden zijn de plannen in dezc 
richting niet doorgezet. Een belangrijke 
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overweging was daarbij dat de nabij gelcgen 
vijver van Staatsbosbehecr redelijk voldeed. 
Gezien de ontwikkelingen wil ik graag deze 
overweging weer in de aandacht van het 
bestuur van de werkgroep aanbevelen. Mis
schien kan dan in een tockomstige Lacerta 
een positief verhaal over reservaat-beheer 
worden gepubliceerd. 

SUMMARY 

The extreme dryness of the past summe~. 
threatened two o f our very few natural reser
ves specially created for the protection of 
local amphibians. Coopera tion with the offi
cials in charge of the maintenance of these 
pools, that were constantly drying up, was 
not always successful. Creation of alterna
tive breeding-places is suggested. 

Llteratuur: 

B u n d, C. F. van d e, 1964. Vierde Herpetogeogra
fisch Verslag, lacerta, XX II. 

0 a a n, S. A., 1963. En kale aspecten van de biologie 
en de versprei<ling in Nederland van de vroed
meesterpad (verslag RIN). 

R a a lj m a k e r s, C. J . en E. F. E I z e n g a, 1974, 
1975. Herpetologlsche waarnemingen in Zuld-lim
burg (niet gepubliceerd). 


