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Biologie en status van de Brughagedis 
( sphenodon punctatus) 

lngezonden I juni 1979 
lnhoudsoverzicht: inleiding - geen hagedis - levcnd 
fossiel - afwijkingen met hagedissen - uiterlijk - ver
spreiding en status - levenswijze. aktivitcitsritme, 
samenleving met andere dieren - voedsel - geluid en 
verdediging- voortplanting -levensduur- conclusie
dank- summary - literatuur. 

lNLEIDING 

In januari/februari 1949 bracht de vemiaar
de Amerikaanse herpetoloog K a r I P. 
S c h m i d t, destijds curator van het Natuur
historisch Museum van Chicago. een bezock 
aan Nieuw Zeeland en kwam daar voor het eer.;t 
oog in oog te staan met de Brughagedis (Sphe
nodon Punctatus), een van de meest beschreven 
en ]angst beschermde reptielen terwereld. Tocn 
hij op 28 januari op Karewa Island de gelegen
heid kr~eg een exemplaar in zijn handen te 

houden, kwam hij daar zo van onder de indruk, 
dat hij het volgende gedicht schreef: 

"Thou reptile, ancient in this land 
For ages ere the Maori came; 
You well deserve your zoologic frame, 
For here. in all the world, you took your slruld . 

Re-sisting evolution's mighty flow. 
While mammals rose and had their day. 
Where once you reptiles everywhere held sway. 
How. but for you. should we the Mesozoic know? 

Saved from those mammals, all too predatory. 
Retreating still, you now have found 
Alone with friendly birds. beneath the ground , 
At last, an off-shore island sanctuary . 

Oh Tuatara. you may yet survive in peace. 
When all man 's glories and his struggles cease ... 



Manlijkc 
Tualara 
in zijn hoi 
Foto: 
K e n d r i c k. 

Foto's 
N.Z. department 
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De brughagedis mag dan wei cen van de meest 
beschreven reptie len zijn ( meer dan 200 artike
len zijn er in de loop van ruim een eeuw over dit 
bijzondere dier verschenen). toch blijkt nog 
lang niet alles over zijn levensverrichtingen be· 
kend te zijn . In de komendc tijd zal de aandacht 
van biologen vooral gericht zijn op bestudering 
van: 
a. betrekkingcn tussen brughagedis en Fairy 

Prion ( Pachyptila lllrlllr ). 
b. mobiliteit. verblijfplaats en e i-afzetplaatsen 

van de brughagedis door gebruikmaking 
van radiotelemetric. 

Opmerkclijk dat men een dcrgelijkc studic pas 
nu ter hand neemt , terwijl de brughagcdis (door 
de Maori 's -de oorspronkelijke bewoncrs van 
Nieuw Zeeland - " tuatara .. genocmd, wat "ge
stekeldc · · betekent) toch reeds in 183 1 voor het 
eerst beschreven wcrd. 

GEEN HAGEDIS 

De herpotoloog J o h n G ray ontving zo'n 
150 jaar geleden uit Nieuw-Zeeland het skelet 
van een in zijn ogen heel bijzondere hagedis en 
stelde daarvoor in 183 I het genus Sphaenodon 
op, vanwege de grote wigvormige tanden in de 
bovenkaak. 

In 1842 beschreef dezelfde herpetoloog, aan de 
hand van enkele complete exemplaren van een 
reptiel uit Nieuw Zeeland, een nieuwe Agami
dae. die hij de wetenschappelijke naam Hat· 
teria ptmctata gaf. Pas in 1976 ontdekte de 
opvolger van G r a y dat beide beschrijvingen 
op dezelfde soort betrekking hadden en stelde 
vast dat hier geen sprake van een hagedis was . 
Hij bracht het dier (thans Sphenodon punctatus) 
onder in de aparte orde Rhynchocephalia, naast 
de reeds bestaande ordes van de Hagedissen en 
Slangen (Squamata), de Krokodillen (Cro
codylia) en de Schildpadden (Teswdines). 
Rhynchocephalia komt van het Griekse rhyn
chos (= snavel) en kephale (= hoofd) en slaat 
op de enigszins verlengde snuit van het reptiel. 

LEV END FOSSIEL 

De Rhynchocephalia beleefden hun grootste 
bloci in het Mesozo.icum. Uit fossiele resten , 
alsook uit complete versteende diere .. , is geble
ken dat er in het Trias (200-170 miljocn jaar 
gel eden) en in de daarop volgende periode vele 
soorten reptielen, behorende tot ongeveer 20 
genera, leefden, die aile verwant waren aan de 
tegenwoordige brughagedis. Maar terwijl alle 
overige Rhynchocephalia in de loop der tijden 



Tuatara. 
Foto: M e r t o n. 
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uitstierven, de laatste zo'n 60 miljoen jaar ge
leden, gelukte het de brughagedis als enige zich 
to t op de dag van vandaag te handhaven. In een 
klein gebi~ op het zuidelijk hal frond, namelijk 
op Nieuw-Zeeland. Hoe het dier daar gekomen 
is, mogelijk al zo'n 90 miljoen jaar geleden. is 
nog een raadsel. Waarschijnlijk niet via Austra
lie, maar via een keten van eilanden vanuit 
Azie. 
Uit de Jura (zo'n 150 miljoenjaar geleden) zijn 
skele tten van een reptiel ( Homeosaurtts nuLri
miliani) bekend, dat nauwelijks van de tegen
woordige brughagedis afweek. Hij leefde even
wei in onze contreien, o.a. in Ouitsland en 
Frankrijk . 

De brughagedis kan dus met recht een · "levend 
fossiel" genoemd worden. Oat hij zich in 
Nieuw-Zeeland heeft kunnen handhaven. is 
mogelijk een gevolg van het ontbreken van 
predatoren en voedselconcurrenten. De rede
nen daarvoor zouden kunnen zijn, dat Nieuw
Zeeland zich erg vroeg in de ontwikkelings
geschiedenis van de aarde van de rest van de 

wereld heeft losgemaakt. Yerder is het klimaat 
er voor veel diersoonen ongunstig. Overigens 
herbergt de fauna van dit, klimatologisch ge
zien , nogal wisselvallig gebied wei meer 
'oerelementen ·. 

AFWIJKJNGEN MET HAGEDISSEN 

De brughagedis wijkt anatomisch op een aantal 
punten van de hagedissen af. Het meest opval
le nde onderscheid is het ontbreken van de he
mipenis bij de mannetjes. (gepaard voortplan
tingsorgaan). Bij de paring moeten de partners 
met de cloaopeningen tegen elkaar gaan liggen. 
waarna het mannetje zijn sperma in de ge
slachtsopening van het vrouwtje laat !open. 
De schedel vertoont primitieve kenmerken. La
teraal liggen, naast 2 s laapvensters, nog 2 vol
ledig verbeende jukbogen. De schedel van de 
tegenwoordige hagedissen vertoont een derge
lijke verbening niet. 
Het parieta le oog. dat overigens ook bij andere 
reptielen aanwezig is en dat aan de bovenzijde 
van de schedel ligt, is bij de brughagedis nog 
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sterk ontwikkeld (doorsnede Y.z mm). Alhoewel 
er een in primitieve staat verkerende lens en 
retina (netvlies) aanwezig zijn, alsmede een 
zenuw, is bij experimenten niet gebleken dat er 
enige reaktie op Iicht of warmte was. Bij vol
wassen dieren is dit zgn. '' derde oog'' met huid 
en schubben afgedekt, maar bij juveniele exem
plaren bestaat de afdekking uit doorzichtig ma
teriaal. Ook bij jongen is echter niet vastgesteld 
kunnen worden wat de funktie is. Het geheel 
verkeert volgens deskundigen in staat van re
ductie - mogelijk heeft het parietale oog vroeger 
wei een aanwijsbare funktie gehad. De brug
hagedis wijkt op nog meer punten van de echte 
hagedissen af; de ribben hebben bijvoorbeeld 
naar achteren benige uitsteeksels, zoals ook vo
gels hebben: in de bo-venkaak heeft het dier 2 
rijen tanden, in de onderkaak I rij, die min of 
meer met het kaakbeen vergroeid zijn. Ook het 
fenomeen "autotomie" (het vermogen tot zelf
verminking, wat bij hagedissen "afwerpen van 
een gedeelte van de staart'' betekent) is bij de 
brughagedis weinig ontwikkeld. 
Ook opvallend is dat de brughagedis aktief is bij 
zeer lage temperaturen. (7-18°) Dit is een mar
ge waarbinnen andere koudbloedige dieren, 
wat reptielen tenslotte zijn, het meestal Iaten 
afweten. Men kan dit ook als een aanpassing 
aan het Nieuwzeelandse klimaat beschouwen, 
want ook andere reptielen (skinken en gekko's) 
uit dit land zijn nog aktief bij deze tempera
turen. 

UITERLIJK 

De brughagedis is een fors en stevig gebouwd 
dier met brede kop zonder uitwendige oorope
ningen. De mannetjes bereiken een lengte van 
60-65 em, inclusief de krachtig gespierde staart 
(kop - romplengte30 em). Vrouwtjes blijven 
ongeveer I 0 em korter, zijn minder fors en 
bereiken een totaal gewicht van ca. 500-600 
gram, terwijl mannetjes wei tegen de 1000 
gram kunnen wegen. De geslachten wijken in 
afmeting en gewicht van elkaar af, niet in kleur. 
Een pas verveld exemplaar is op de rug olijf
groen met ontelbare geelachtige vlekjes 
("punctatus") over heel het, met korrelige 
schubben bedekte,lichaam. Aileen bovenop de 
kop ontbreken deze vlekjes. De frisse kleur 
vervaagt geleidelijk tot een uniform donker
bruin-grijs. Elk jaar vervellen ze een keer. De 
zij- en onderkant is Iicht van kleur, vooral de 
keelpartij. Bij juveniele dieren is de keel ver-

sierd met enkele Witte lengte strepen. uveri
gens komen er bij de brughagedis geografische 
kleurverschillen voor, die er in het verleden 
aanleiding toe waren dat een drietal ondersoor
ten beschreven werden. Thans is men daar ech
t~r weer van teruggekomen. Opyallend aan een 
brughagedis is zijn geelwitte kam, die achterop 
de kop begint en tot het puntje van de staart 
doorloopt. Hij is bij mannetjes sterker ont
wikkeltl. 

VERSPREIDING EN STATUS 

De brughagedis komt tegenwoordig aileen nog 
voor op 26 kleine rotseilanden, voor de kust van 
Nieuw-Zeeland waar het zeeklimaat voor veel 
wind en regen zorgt. AI deze eilandjes hebben 
weinig begroeiing (meestal laag struikgewas, 
grasvelden en Iichte bebossing) met steil uit zee 
opreizende kliffen. a liggen nogal gei'soleerd 
en zijn bijna aile onbewoond. De 26 eilanden 
waar de soort thans zeker nog voorkomt (daar
naast zijn er nog 4 waar het voorkomen twijfel
achtig is) kunnen opgesplitst worden in twee 
groepen, die nogal ver van elkaar liggen, he
melsbreed ruim 700 km (zie kaartje). De ene 
groep ligt ten noorden van het Noord-Eiland de 
andere in Cook Strait, die tussen het Noord
Eiland en het Zuid-Eiland ligt. Op sommige van 
deze eilanden komen zoveel brughagedissen 
voor, dat men zijn voeten zeer voorzichtig moet 
neerzetten, wil men er niet op trappen. Andere 
eilanden worden slechts door weinig brugha
gedissen bewoond. De grootte van de eilanden 
is zeer verschillend; 2 zijn er meer dan I 00 ha 
groot, 4 zijn tussen de 10 en 100 ha en aile 
overige zijn kleiner dan I 0 ha. Onder gunstige 
omstandigheden is er een bevolkingsdichtheid 
van 500 brughagedissen per hectare (C r o o k, 
1975), zoals bijvoorbeeld op Stephens Island. 
Dezelfde auteur schreef in 1970 a1: '' ... gevaar 
voor uitsterven van de tuatara bestaat momen
teel niet. . . ". In. 1978 berichtte de heer 
Gem bits k y van· "Wildlife Service" mij: 
''. . . the tuatara is not endangered. . . ". Dit in 
ogenschouw genomen, komt het opneq~en van 
de brughagedis in de in 1977 in ons land van 
kracht geworden ''Wet Bedreig4e Uitheemse 
Diersoorten'' mij danook wat merkwaardig 
voor. Temeer daar in de Nota van Toelichting 
staat: " ... het oogmerk van deze bepaling is 
bescherming te bieden aan uitheemse diersoor
ten waarvan de stand een zodanige achteruit
gang vertoont, dat hun voortbestaan als be-
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dreigri moet worden beschouwd. . . ". Boven
dien geniet de brughagedis al sedert 1907 in 
Nieuw-Zeeland volledige beschenning en uit
voer naar andere delen van de wereld wordt 
slechts sporadisch toegestaan. Volgens "Wild
life Service'' Ieven er thans 14 brughagedissen 
buiten Nieuw-Zeeland in gevangenschap. 

LEVENSWUZE, AKTIVITEITSRITME, 
SAMENLEVING MET ANDERE DIEREN 

De grote ogen - met 3 oogleden' het derde is een 
'doorzichtig' vlies dat langzaam over het oog 
trekt en de oogbol schoon en vochtig houdt- van 
de brughagedis wijzen op een nachtelijke le
venswijze. 
Overdag verkleint de pupil zich tot een vertikale 
spleet. Toch verlaat het dier ook bij daglicht 
soms zijn schuilplaats, wat meestal een hoi on
der struikgewas, een donkere rotsspleet of ope
ning onder rotsen, stenen of stronken is. Voor
waarde is dat er geen zonlicht in kan binnen
dringen. De brughagedis kan bijzonder goect 
tegen lage temperaturen, sterker nog, hij is er 
van athankelijk. Wordt hij langere tijd (enkele 
dagen) aan 30°C of meer blootgesteld, dan 
sterft hij. Het aktiefst is hij bij een temperatuur 
van 12 a l3°C, maar ook dan zal het reiniel zich 
niet flitsend van de ene naar de andere plek 
begeven, wat zo kenmerkend is voor bijvoor
beeld Lacertidae. Toch is het dier, gezien zijn 
afmetingen en Jeefmilieu, vlugger dan men zou 
verwachten. De lichaamstemperatuur houdt 
uiteraard verband met de omgevingstempera
tuur: in november 1949 werd dit onderzocht en 
toen bleek dat op Stephens Island de dieren een 
gemiddelde temperatuur van 10,6°C hadden, 
met als minimum 7 ,6°C en als maximum 
13,3°C. De temperatuur van de omgeving was 
toen respectiev'elijk 11,4°C, 8,8°C en 13,7°C. 
De lichaamsfunkties zoals bijvoorbeeld de stof
wisseling, zijn als gevolg hiervan ook traag. 
Vier tot zes maanden van het jaar van april tot 
augustus/september verkeert de brughagedis in 
een letargische toestand (geen echte winter
slaap). 
Gedurende die tijd blijft hij in zijn hoi. Aileen 
op 'zeer warme' dagen, d.w.z. als zijn li
chaamstemperatuur tot 8-10°C gestegen is, zal 
hij zich buiten zijn verblijfplaats wagen en mo
gelijk een insekt naar binnen werken. 
Een kenmerk, dat voor bijna aile eilanden waar 
de brughagedis voorkomt geldt, is de aanwe-

zigheid van.grote populaties stormvogels (orde 
Procellariiformes). Algemeen wordt aangeno
men, dat de brughagedis een vorm van samen
.Jeving met stormvogels onderhoudt. Sommige 
eilariden herbergen in de broedtijd vele tien
duizenden stormvogels, die nestelen in holen 
onder strui.ken en lage bomen. De aanwezig
heid van zoveel broedholen maakt het voor de 
brughagedis overbodig zelf nog voor een holte 
zorgen, alhoewel hij dat soms wei doet. Regel
matig worden vogel en reptiel in elkanders na
bijheid aangetroffen. Van een "samenleving" 
kan echter nauwelijks sprake zijn, want vooral 
de kleinere vogelsoorten vormen onderdeel van 
het menu van de brughagedis. Bovendien ver
smaadt hij ook de eieren en jongen niet. De 
vogels zorgen behalve voor schuilplaatsen, in
direkt ook voor de aanwezigheid van grote aan
tallen insekten. 
Door het loskrabben en omwoelen van de bo
venlaag (45-60 em van de grond) en het ach
terlaten daarin van grote hoeveelheden guano, 
is er een ideate voedigsbodem voor insekten 
ontstaan. Hieraan wordt behalve door ontelbare 
stormvogels ook door andere zeevogels mee
gewerkt, die vaak in grote getale de eilanden 
bezoeken om te rusten. lnsekten vormen het 
hoofdvoedsel van de brughagedis. 
De voorkeur geniet de Weta (Deinacrida ru
gosa), een tot de sprinkhanen behorend vleugel
loos bruinachtig insekt van 71f2-10 em, waarvan 
er op de diverse eilanden miljoenen voor
komen. 
Een van de meest voorkomende vogelsoorten in 
dit gebied is de Fairy Prion (Pachyptila tunur), 
die tot het geslacht van de Walvisbekstonnvo
gels behoort, hoofdzakelijk blauwgrijs is en een 
Iengle van 27 em reikt. Vaak ziet men dit storm
vogeltje in de buurt van de brughagedis, maar 
of hier van "samenleving" sprake is, zoals 
dikwijls wordt gedacht, is twijfelachtig. Me
nigmaal werd waargenomen, dat een naar een 
hoi op zoek zijnde bi .Jghagedis zo' n vogehje uit 
haar broedruimte verjoeg .· Het gev leugelde dier 
bleef dan verongelijkt vlakbij staan mokken. 
Zoals vermeld, gaat "Wildlife Service" thans 
onderzoeken hoe de verhouding tussen feeprion 
en reptiel ligt. Vastgesteld is al wet, dat daar 
waar stormvogels ontbreken of weinig broeden, 
ook weinig brughagedissen voorkomen. In 
dichte broedpopulaties komen naar verhouding 
ook minder reptielen voor - zij wonen dan meer 
in de ''buitenwijken' '. 

(wordt vervolgd) 



Anolis sab:mus o. 
Foto: Go ud a. 
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Eigen waarnemingen bij de 
Anolis bimaculatus sabanus 

In Ieiding - Kleur - Vindplaatscn - Algcmeen - ''Gc
wcnste vrecmdelingen - Naschrift 

IN LEIDING 
Naast de pi loot gezeten in de kleine "Domier", 
zie ik in de verte een wazige drieh<>t:kige rots, 
waarvan de top gehuld is in de wolken , oprijzen 
uit de Caraibische zee . 
Dit word! SABA, de " unspoiled queen", ge
noemd het vulkaane iland waar ik weer met 
kloppend hart naartoe vlieg. 
Dit vliegtuigje, de Domier, kan stoppen binnen 
de 50 meter, dat nodig is gezien de lengte van de 
startbaan, de enige verbinding met de buiten-

wereld. 
Het kan buiten de piloot 5 mensen bevatten, 
doch is groot genoeg voor de enkele mensen die 
Saba gaan bezoeken. De amerikaanse toeristen
boten die St. Maarten altijd aandoen, Iaten Saba 
rechts liggen. 
Er loopt een weg van het landingsbaantje dwars 
over het eiland tot aan fortbay, waar . ..en kleine 
pier is, die de barkjes een beschutting geven 
voor de meestal woelige zee. 
Saba biedt erg we inig voor de doorsnee toerist , 
doch zoveel temeer voor mij want de grote 
trekpleister is de Anolis Bimaculatus Sabanus. 
-Garman 1887. 



Anolis sabanus ~
Foto: G o u d a. 
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KLEUR 

De butter- of sticklizards zoals ze hier genoemd 
worden zij prachtige dieren, de mannen kunnen 
tot 16 em lang worden, vrouwtjes 10-11 em als 
ze echt uitgegroeid zijn. 
De grondkleur varieert van groenig/bruin tot 
bruin/grijs, de mannen zijn iets donkerder gete
kend, doch het meest opvallend zijn bij de man
nen de bijna 2 mrn doorsnee zwarte, bijna ronde 
vlekken, die vanaf de kop en rug, doch ook via 
de zijkanten van het lichaam doorlopen tot aan 
de staartwortel. De buikzijde de bleekgeel. 
De keel warn is stro-geel. 
Bij de vrouwtje ontbreken de ronde vlekken, 
soms is er sprake van een zwakke aftekening 
van een ruitvormig patroon op de rug. Altijd is 
er een Iichte streep lopend vanaf het voorbeen 
naar de borst ca I em lang. Oudere vrouwtjes 
kunnen wei een aantal ronde zwarte vlekjes 
krijgen doch alleen op de zijkanten van het 
lichaam. 

YlNDPLAATSEN 

De Anolis sabanus is te vinden in de struiken, 
op de muurtjes en rotsen van af het zeeniveau 
tot op de bomen, boomvarens in het bovenste 
topje van Nount Cenary die 780 mtr. hoog is, dit 
bovenste stuk is zuiver regenwoud en hierin 
voelen de sabanus' zich evengoed thuis als op 

de muurtjes die de weg markeren. 
Eveneens geliefde plaatsen zijn de van losse 
stenen gestapelde afscheidingen tussen de hui
zen, doch ook in de huizen komen zij voor. 

ALGEMEEN 

Typisch is de houding van veel anolissen, veelal 
ziet men ze verticaal aan een steen, tak of 
boomstronk " hangen" , de achterpootjes ver 
naar achteren gestrekt en de voorpootjes iets 
opzij van de kop, zodat zij direct een "keel" op 
kunnen zetten indien een vrouwtje of een te 
dicht bij gekomen andere man in de buurt komt. 
Dit opzetten van de keelwam, gepaard gaand 
met een knikkende kopbeweging is iets spe
ciaals voor alle lguanidae, waartoe ook de grote 
groep van Anolissen behoort. 
De dieren hebben een vaste "woonplaats" 
waar ze steeds weer terugkeren nadat ze ver
jaagd zijn en blijven altijd in de buurt hiervan. 
Een man anolis sabanus heb ik meer dan 6 jaar 
op hetzelfde raamkozijn gezien, telkens als ik 
op Saba was kon ik dat makkelijk controleren , 
want in zijn jeugd had het dier kennelijk een 
ongeluk gehad, hij bezat maar drie pootjes die 
compleet waren met voetjes, terwijl het vierde 
pootje geen voetje bezat doch in een stompje 
eindigde, niettemin liep dit dier even hard met 
die stomp als de anderen die dit gebrek niet 
hadden . 



Anolis sabanus 
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. 'GEWENSTE VREEMDELINGEN'. 

Vcel Anol issoorten worden al sinds het begin 
van de terrarium( ie fhebberij gewenst en door de 
hobbyisten gehouden als een "oef\voud-of re
genwouddier" en inderdaad kunnen veel ano
lissoortcn zich aanpassen aan ecn vochtiger om
geving. 
Zij Iate n de moessonregen geduldig over zich 
heen gaan. doch Iaten we niet vergeten dat. b. v. 
in het Caraibische gebied er bijna altijd wind 
s taat. zodat zel fs na de hardste e n langdurigste 
regenbuien . deze wind in de kortste tijd de 
grootste vochtigheid weer wegblaast, terwij l de 
zon de rest doet. .. 
Voor de liefhebber een reden om de anol issen 
zelf NIET te besproeien. doch wei de planten 
zodat de dieren het water van de planten kunnen 
likken. 
He t eten is voor deze ano lissoort zeker geen 
problecm. nagenoeg aile insecten worden met 
graagtc gegeten , terwijl ook een beetje verdun
dc Roosv icee graag gedronken wordt, dit laat
ste kan ook dienen als basisvloeistof om wat 
Vitaminen A .D .. B. of C. in te doen. 
He t kweken met Anolissoorten is voor de se
ricuzc liefhebber niet zo erg moeilijk. de g root
s te moe ilijkheid blijkt. dat bij het bezit van 
verschillende ondersoorten in een terrarium gc
makkelijk kruisinge n ontstaan. die de raszui
verhe id van het ondersoort soms naar de maan 
kan hc lpc n. 
Kweekverslagen zijn er in de loop der jaren 
verschillende malen gepubliceerd zodat dit hier 
niet beschreven wordt. 

Wei is het nog interessant te melden. dat ik in de 
natuur ondanks de overvloedige hoeveelheid 
aan volwassen dieren, NOOIT jonge exem
plaren gevonden heb , totdat. .. ik werkelijk op 
de g rond ging zoeken, kruipend tussen gras en 
dichte struikjes. een beulenwe rk en ja. daar 
vond ik zeer jonge tot halfwas exemplaren. 
Tussen dit -gras e n dergelijke zijn vee! kle ine 
insecten aanwezig zodat de kle intjes volop 
voedscl hebbe n, en tevens is daar de kans kle in 
dat deze jonge dieren opgepeuzeld worden door 
de volwassen Anolissen , want dat wordt anders 
toch echt gedaan ... 
Als de jonge dieren wat groter zijn geworden 
moeten ze een eigen plaats verwerven en dit 
gaat met wat vechtpartijen gepaard, want hoger 
boven de grond, op de schuttingen. muurtjes en 
struikcn vi ndt me n de volwassen exemplaren . 
mecstal paargewijs bij e lkaar. soms 2 vrouwtjes 
e n I mannetje . 
De Anolis Sabanus bewoont per echtpaar ca I 
M2 • meestal verticaal op muren. als dit op een 
boom gebeurd dan is een strook van 50 - 75 em 
rond de stam eveneens het gebied dat tot het 
tcrritorium van zo ' n echtpaar behoort . 
Hct valt ook op dat de mannetjes meestal " ho
ger " wonen in cen boom, paal o. i.d . dan de 
vrouwtjes, deze laatsten vcrblijven dichter bij 
de grond en de gehechtheid met de aarde is 
misschie n wat gro ter door het toch wei regel
matig leggen van e itjes in de grond. 
Bij vangpogingen vluchten de mannen door
gaans naar boven, terwijl de vrouwtje bijna 
altijd over de g rond cen goed heenkomen zoe
ken. de vrouwtjes zijn trouwens ook schuwer en 
daarom moei lijk te benaderen en te vangen. 
Mannen verdedigen beter hun gebied, blijven 
daarom Ianger zitten en Iaten zich dus vee I meer 
vangen. 
De anolis bimaculaws sabanus is soms wei wat 
agressief, doch in een terrarium van voldoen de 
grootte en met schuilgelegenheid zal het bij 
eventue le schermutselingen voor de andere 
heus wei loslopen. Kortom A11olis saba11us is 
zcke r de moeite waard om gehouden te worden. 

Naschrift 
De eerste publicatie van dit artikel verscheen in 
1974 . na deze datum is er veel verandert op 
Saba. De pier is vergroot, men kan ernu ook per 
boot komen, de wegen zijn verbeterd. er zijn 
vee I meer auto's. doch het aantal Anolissen is 
minstens even groot gebleven, en daar ben ik 
bl ij mee. 
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Vier debielen 
lngezonden: september 1980 

Er was eens een paddensoort, die aileen maar 
van een paar foto's en een enkele beschrijving 
bekend was. Een haast legendarisch diertje, dat 
nog niet bekend was in de terrariumlietheberij; 
de Korea vuurbuikpad. ( Bombina orienta/is) En 
toen, halverwege de zeventiger jaren gebeurde 
het; ze werden massaal ingevoerd en even mas
saal gekwee~t door de liethebbers. De Korea 
vuurbuikpad was voor iedereen beschikbaar. 
Bovendien is het een makkelijk te verzorgen 
soort. 
Toen ik bij een medeterrariumhouder de opmer
king maakte ook wei vuurbuikpadjes te willen 
gaan houden, wees hij naar zijn vier volwassen 
exemplaren -bij een bombina-liethebber gebo
ren dieren- waarvan hij zelf al vele larven en 
jongen tiad gehad en sprak: · 'Je_ mag ze wei 
hebben. Maar pas op! Het zijn debielen." In 
mijn onschuld nam ik hem niet serieus. Hij had 
gelijk. Mijn vier Bombina orienta/is zijn in
derdaad op z'n zwakst gezegd zwakzinnig. Zij 
zijn namelijk te achterlijk om zelfstandig te 
kunnen eten. Als de bak opengaat zitten vier 
loensende mongolen mij gestoord grijnzend. 
vol aanbidding te bekijken met een blik van: 
"Voer ... eten .. Hap.slik." En dan wordt er 
met veel enthousiasme gehapt naar alles wat 
beweegt, dus ook naar elkaar. Toestanden! De 
een heeft andennans achterpoot tot de knie in
geslikt. terwijl het slachtoffer de voorpoot van 
een derde tot aan de oksel in zijn muil heeft. Dit 
alles begeleid door een zacht gepiep dat bij deze 
soort voor kwaken doorgaat. Een heel lief ge
luidje dat echter na een kwartier goed op je 
zenuwen gaat werken. Als elkaars eetbaarheid 
tegen blijkt te vallen zoeken zij hun heil in de 
voonplanting. Een mannetje gaat bijvoorbeeld 
vol overtuiging aan een achterpoot van een toe
vallige passant hangen. Hoe deze dieren zich bij 
de vorige eigenaar hebben kunnen voortplanten 
is mij een raadsel. Het stomme toeval moet 
hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Het 
zijn degeneraten. Zelfstandig jagen en eten is 
natuurlijk uitgesloten. Regenwonnen kronke
Ien zo eng, meelwormen rennen te hard en 
naaktslakken gaan hun beperkte geestesvermo
gen te hoven. Dus moet je ze uit de pincet 
voeren en ook dat gaat snel de mist in. Ze 
happen liever naar mijn hand, want daar zit 

meer vlees aan. Op den duur lukt het wei om 
wat naar binnen te krijgen. In de vrije natuur 
acht ik ze in staat om piepend op een reiger af te 
gaan in de overtuiging dat dat een nieuwe exo
tische maaltijd is. Heel zenuwslopend voor de 
arme eigenaar. 
Nog even in het kort mijn verzorging. Mijn 
kliniek voor moeilijke gevallen bestaat uit een 
volglas gelijmd aquarium met de maten 
50X40X30 em. IXbXhX. Het landgedeelte 
bestaat uit enkele blokken turf en wat kienhout. 
De bodem is verder bedekt met een laagje ri
vierzand. De waterhoogte is 10 em. In het water 
is een uitstromertje geplaatst. De bovenwater
beplanting bestaat uit Ludwiga natans en Bra
ziliaanse watemavel ( Hydrocoryle /eucoce
phala), terwijl in het water hoomblad (Cera
tophyllum) en waterpest (Elodea) rondzwer
ven. De bak wordt verder bewoond door enkele 
nijdassen van paradijsvissen (Macropodus 
opercularis) en een gezellig groepje panser
meervallen (Corydoras paleatus) De bak is af
gedekt met glasplaatjes en staat verder geheel 
onverwarmd en onverlicht in de keuken. Enkele 
uren per dag valt de zon er direct op. Dit alles 
gaat er van uit dat de beplanting en de bevolking 
in de winter een verlaging van de temperatuur 
wei kunnen verdragen. 
Het voedsel voor de Bombina' s bestaat uit pas 
vervelde meelwormen en regenwormen. Soms 
voer ik huiskrekels, rupsen of pissebedden. Ik 
kan iedereen aanbevelen dit soort idioten te 
gaan houden. Aile andere Korea vuurbuikpad
den die ik bij kennissen heb gezien zijn bij lange 
na niet zo geestesziek als mijn kneuzen, maar in 
ieder geval blijven het koddige terrariumdieren. 

SUMMARY; 

The auhtor reports on a slightly demented behaviour 
of some specimens of Bombina orienta/is. In short 
the care of the Korean firebellied toad is described. 
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Salamander und Molche 

KURT RIMPP, 1978 

Eugen Ulmer 
Stuttgart 
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en 150 versprei
dingskaartjes 
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Die Salamander und Molche Europas 
Lehrmeister
Blicherei Nr. 65 
Albrecht Philler 
4950 Minden 
16 kleurenfoto's 
96 pp. 
12 x 17 em 
prijs: f 10,45; 
DM 6.-

N aast bet standaardwerk van R. 
Thorn: Les salamandres d'Europe, 
d'Asie et d'Afrique du Nord, Parijs 
1 968, en bet wat beperkter en minder 
goede boekje van J. W. Steward: 
The Tailed Amphibians of Europe, 
Newton Abbot, 1969, beschikken we nu 
ook over twee Duitstalige boeken over 
salamanders. Om te beginnen met bet 
eerste: Het hoek doet een greep uit de 
salamanders van de oude en de nieuwe 
wereld en beoogt niet volledig te zijn. 
De keuze van de soorten is mijns in
ziens vrij willekeurig, de soorten zijn in 
ieder geval niet geselecteerd op bereik-

baarbeid voor de liefhebber. Het boek 
biedt een redelijk goede kompilatie van 
bekend materiaal. Een aantal versprei
dingskaartjes zijn origineel, voor zover 
mij bekend, en niet overgenomen uit 
bijv. T born. De foto's zijn goed. Op 
de literatuurlijst is kennelijk ingekrom
pen, bet referentieboek van S. C. 
Bishop: Handbook. of Salamanders, 
Ithaca, London, 1974, derde druk, ont
breekt bijvoorbeeld. De soortbeschrij
vingen zijn voorzien van korte sugges
ties over bet bouden in gevangenschap 
en onder de rubriek voedsel vindt men 
wat de dieren in gevangenschap eten en 
niet waarmee ze zicb, voor zover be
kend, in de natuur voeden. 
Het tweede boekje bebandelt heel in bet 
kort uitsluitend de Europese soorten en 
ondersoorten. Hiervan geeft bet geen 
verspreidingskaartjes maar wei een de
terminatietabel. Ook bier vinden we 
weer korte adviezen voor de terrariaan. 
Opmerkelijk zijn de standaardfrases 
waarmee een beest op z'n aquariumge
scbiktheid wordt beoordeeld. Vrijwel 
geen enkel be~st wordt dringend afge
raden en een uitleg of kriterium voor 
de houdbaarheid door meer of minder 
gevorderde liefhebbers wordt verder niet 
gegeven. 
Niettemin zullen beide boekjes zeker 
erg nuttig zijn voor de salamanderlief
hebber. Ze zijn aantrekkelijk uitgevoerd 
en informatief. 

Max Sparreboom 
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Bespreking K.N.N.V. 

Bespreking wetenschappelijke mededeling 
K.N.N. V. nr' 139, Amfibieen en reptielen in Neder
land, van W. Bergmans en A. Zuiderwijk. 

In het voorwoord van Amfibieen en reptielen in 
Nederland wordt uiteengezet dat de schrijvers 
een tweeledig doel voor ogen heeft gestaan. 
Een van de oogmerken is, dat door deze publi
catie anderen in staat zullen zijn leemten in de 
kennis over de inheemse herpetofauna op te 
vullen. De samenstellers maken het hen echter 
niet gemak.kelijk. Zo zullen verspreidingswaar
nemingen eenvoudiger verwerkt en het moge
lijk belang ervan snellerdoorzien worden bij het 
gebruik van kaartjes. Deze ontbreken geheel, 
terwijl er in dat opzicht toch een verheugend 
begin was gemaakt in Lacerta 37(3 1 (Aiytes), en 
men heeft kunnen putten uit het herpetogeogra
fisch archief. 
De tweede doelstelling is het op naam brengen 
van de Nederlandse dieren te vergemakkelij
ken. Daarom leggen de auteurs verder de na
druk op de tabellen, welke zonder meer g~d te 
noemen zijn. De begeleidende tekeningen van 
de kikker- en paddenlarven zijn zoals gewoon
lijk ontleend aan Boulenger, 1891, A synopsis 
of the tadpoles of the European batrachians, 
met dien verstande dat de oorspronkelijke af
beeldingen veel ineer informatie bevatten. Hoe
wei niet gebruikt in de tabel, zou het omwille 
van de volledigheid geen kwaad kunnen tevens 
de mondvelden van de larven van Alytes ob
stetricans, Bombina variegata en Hyla arborea 
uit voomoemd artikel over te nemen (de larven 
uit het ''esculenta''-complex kunnen natuurlijk 
moeilijkheden opleveren). De originele figuren 
59 t/m 76 zijn daarentegen uitstekend. 
Ook schildpadden zijn in de determinatietabel 
opgenomen. V alt dit bij de Europese moeras
schildpad, evenals wellicht bij de Ieder en dik
kopschildpad, nog enigszins te rechtvaardigen, 
het nut van het vermelden van de drie overige 
zeeschildpadden -allen eenmaal waargenomen
is in twijfel te trekken. Men zou eveneens mel
ding kunnen maken van de Griekse landschild
pad en de roodwang -van welke laatste bijna elk 
jaar wei een exemplaar in een Leidse gracht 
gevangen wordt- of overgaan tot het opsommen 
van allerlei andere "ontsnapte" exoten. 

De beschrijvingen bij de soorten zijn kort ge
houden en voorzien van een foto of tekening. 
Die ilhlstraties zijn niet altijd subliem te noe
men: fig 79, tekening kamsalamander misstaat 
hier volledig en niet iedereen zal direct een 
hazelworm in fig. 94 zien. Het doet vreemd aan 
in een werkje over de Nederlandse reptielen en 
amfibieen onderschriften te lezen als: Vroed
meesterpad uit Oost Duitsland; Boomkikker uit 
Belgie; Bruine kikkers uit Frankrijk en Parende 
Zandhagedissen uit de Belgische Kempen (ove
rigens onjuist, er is hoogstens sprake van een 
inleiding tot paring). Bij de afbeelding van de 
levendbarende hagedis was het gewenst ge
weest op te merken dat het hier gaat om een 
hoogzwanger vrouwtje. 
Over de behandeling van de soorten nog enkele 
opmerkingen. Het is merkwaardig dat men bij 
de hazelworm tot op ondersoort niveau gaat, 
terwijl dit bij de overige dieren achterwege 
blijft. Hoewel men zich helaas niet geroepen 
voelt tot het opsommen van referenties, zou een 
aanvulling op zijn plaats zijn. Een grammo
foonplaat (zoals Graul, Die Stimmen unserer 
heimischen Froschlurche) zal meer duidelijk
heid over de kwaakgeluiden kunnen verschaf
fen dan koar-kmir-koar, blub-blub-blub en 
wob-wob-wob. 
Er zijn diverse onnauwkeurigheden aan te tref
fen. De moerasschildpad graaft geen gat om de 
eieren in te deponeren mede met de staart, doch 
aileen met de achterpoten. Er is wei degelijk 
onderzoek gedaan aan de biologie van de Maas
trichtse muurhagedissen (Bonnemayer & Diet
vorst, verslag nr. 160, afd. Oecologie, K.U. 
Nijmegen). Een opmerkelijking over de vuur
salamander ter afsluiting: .komt 
gewoonlijk niet buiten zijn woongebiedje, dat 
zo groot is als de oppervlakte waarop tot vier 
bomen groeien. ·' 

Jammer genoeg een publicatie met een aantal 
onvolkomenheden, maar als lichtpunt in deze 
K.N.N.V. mededeling kan de goede determi
natietabel gezien worden. 
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