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N akweek van de bijtschildpad ( Chelydra 
serpentina) in de reptielenzoo Iguana 

Er is in Nederland voor de eerste maal 
in gevangenschap gekweekt met de 
bijtschildpad en wei in de reptielenzoo 
Iguana te Vlissingen. In de periode van 
6 tot 29 april 1985 legde een vrouwtje 
dat ongeveer 3~ jaar in de zoo verblijft, 
tien eieren en groef ze onder in zand. 
Deze eieren werden ondergebr'!-cht in 
een broedstoof bij een constante tern-

peratuur van 30,5" C. Op II juni 1985 
kwam het eerste jong uit het ei. Vijf 
eieren bleken onbevrucht. Nadien 
kwamen uit de overgebleven eieren 
nog drie jongen, waarvan er twee na 
korte tijd stierven. De in Ieven geble
ven jongen wogen vlak na het uitko
men respectievelijk 8 en II ,8 g en had
den een carapaxlengte van 3,2 en 3,1 



Uit het ei komende 
Chelydra 
serpent ina. 
Foto: 
W. van den Boorn. 

em. De staartlengte bedroeg bij het 
eerste exemplaar 2,8 em en bij het 
tweede 3,2 em, zodat verondersteld 
werd dat het hier een vrouwtje en een 
mannetje betrof. Dejonge bijtsehild
padjes werden gevoerd met regenwor
men, vis (guppen) , stukjes kuiken en 
garnalen. 
Het verblijf van de ouderdieren heeft 
een bodemoppervlak van 3 x 2 m, 
waarvan ongeveer de helft bestaat uit 
een watergedeelte. De kelder waar de 
dieren verblijven wordt eentraal ver
warmd. Bovendien wordt het terrari
um plaatselijk verwarmd door twee 
spots van 80 en 60 W. In de zomer 
bedraagt de temperatuur gemiddeld 
23° C en in de winter 20° C. Naast het 
kweekstel bevinden zieh nog drie, jon
gere, bijtsehildpadden in hetzelfde 

verblijf, namelijk twee mannen en een 
vrouw. De volwassen dieren worden 
gevoerd met kattebrokjes en dode kui
kens en hamsters. 
Yermeldenswaardig is nog dat de pa
ringen steeds plaatsvonden tijdens en 
vlak na het verversen van het water. 
Moeht u Iguana nog niet bezoeht heb
ben, dan zijn de jonge bijtsehildpadjes 
missehien een goede aanleiding om dit 
alsnog te doen. 
OFFSPRING OF THE COMMON SNAP
PING TURTLE CHELYDRA SERPENTINA 
IN THE REPTILE ZOO IGUANA 
For the first time in the Netherlands, successful 
breeding is reported with the common snapping 
turtle. Mating behaviour was observed during or 
after water refreshment. In April ten eggs were 
laid. In an incubator at 30.5" C, four turtles 
ha tched, later on two died. The young turtles are 
fed earthworms, poeciliids, pieces of chicken and 
shrimps. The adults receive catfood, and dead 
chickens and hamsters. 
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Determinatietabel van de amfibieen en 
reptielen op Corsica 

I a- Huid zonder boornscbubben: 
.. ............................ (amfibieen) 2 

I b- Huid met boornscbubben: 
.............................. (reptielen) 7 

2a- Licbaam langgerekt en met 
staart: 
.......................... (salamanders) 3 

2b- Licbaam meer rondacbtig en 
zonder staart: 
...... .. .... .. .. (kikkers en padden) 4 

3a- Staart zijdelings afgeplat; kop 
opvallend plat; kleine parotoi'
den: 
Euproctus montanus (Corsi
caanse bergsalamander): in bos
sen in de buurt van bergbeken en 
bergmeren (van 400-2300 m). 

3b- Staart op dwarsdoorsnede rond; 
grote parotoi'den: 
Salamandra sa/amandra corsi
ca ( Corsicaanse vuursalaman
der): vrij algemeen. 

4a- Vingers en tenen met eindstandi
ge becbtschijfjes: 
Hyla arborea sarda (Sardijnse 
boomkikker): vrijwel overal. 

4b- Vingers en tenen zonder becbt-
scbijfjes: .................................. 5 

5a- Pupil driehoekig of bartvormig 
en met naar beneden gerichte 
punt; duim zeer kort, hooguit tot 
bet midden van de tweede rei
kend: 
Discog/ossus pictus sardus 
(Sardijnse scbijftongkikker): 
vrijwel overal, tot 1200 m boog 
in de bergen. 

5b- Pupil borizontaal elliptisch .. 6 
6a- Geen parotoi'den; buid glad; rug

kleur overwegend groen: 
Rana esculenta (groene kikker): 
in of in de buurt van water, met 

name in bet laagland. 
6b- Sterk ontwikkelde parotoi'den; 

buid wrattig; rugkleur grijs tot 
olijfkleurig bruin en met duide
lijke groene vlekken : 
Bufo viridis viridis (groene 
pad): vrijwel overal. 

7a- Licbaam door een benig pantser 
omgeven ........ (schildpadden) 8 

7b- Licbaam niet in een benig pant-
ser .......................................... 10 

Sa- Pantser gestroomlijnd en aan de 
acbterzijde versmald; voorpoten 
omgevormd tot lange, borizon
taal afgeplatte zwempeddels: 
zeeschildpadden ( deze tabel 
gaat bierover niet verder). 

8b- Pantser elliptiscb van vorm; 
voorpoten niet tot verlengde, bo
rizontaal afgeplatte zwemped
dels omgevormd .... .... .. .... .... .. 9 

9a- Voorpoten lichtelijk zijdelings 
afgeplat; vingers en tenen vrij, 
maar wei door zwemvliezen ver
bonden: 
Emys orbicularis (Europese 
moerasscbild pad). 

9b- Voorpoten rond; vingers en te
nen m. u. v. de nagels tot· een 
klompvoet vergroeid: 
Testudo hermanni robertmer
tensi ( westelijke Griekse land
scbildpad). 

I Oa- Ledematen afwezig: 
................................ (slangen) 11 

I Ob- Ledematen aanwezig: 
. ......................... (bagedissen) 12 

I Ia- Scbubben op de bovenzijde van 
de rug scherp gekield; de post
ocularia grenzen aan slecbts een 
temporaalschild (fig. 1A); 
slechts een preoculare: 



Fig. I. 
Preocularia (pr), 
postocularia (po), 
en temporalia (t) 
bij Natrix 
natrix (A) 
en Coluber 
viridiflavus (B). 

Fig. 2. 
Onderzijde 
van de1 ten en bij 
Tarentola 
mauritanica (A), 
Hemidactylus 
turcicus (B) en 
Phy/lodactylus 
europaeus (C). 

A 

Natrix natrix corsa (Corsicaan
se ringslang): vrijwel overal. 

II b- Schubben op de bovenzijde van 
de rug hoogstens zwak gekield 
en op de flanken zeker onge
kield; de postocularia grenzen 
aan twee temporalia (fig. 1 B); 
twee preocularia, hoven elkaar 
gelegen: 
Coluber viridiflavus viridifla
vus (geelgroene toornslang): 
overal (tot 1350 m). 

12a- Bovenzijde van de kop met klei
ne, onregelmatig geplaatste 
schubben of veelhoekige schild-
jes .......................................... 13 

12b- Bovenzijde van de kop met 
grote, symmetrisch geplaatste 
schilden ................................ 15 

13a- De gehele onderzijde van iedere 
vinger en teen tot een grote ovale 
hechtschijf verbreed en met 
slechts een enkele rij van brede 
lamellen bezet (fig. 2A): 

A B c 

B 

Tarentola mauritanica mauri
tanica (muurgekko): vrijwel 
overal, op zeeniveau. 

13b- De onderzijde der vingers en 
ten en is steeds slechts pia a tselijk 
verbreed (fig. 2B en 2C) ...... 14 

14a- Aileen de basale geledingen van 
de vingers en tenen zijn aan de 
onderzijde enigszins schijfvor
mig verbreed en bezet met twee 
rijen afgeronde lamellen; de 
laatste geledingen staan duide
lijk af van de verbrede hecht
schijf, zijn zijdelings afgevlakt 
en naar hoven afgebogen (fig. 
2B): 
Hemidacty/us turcicus turcicus 
(Europese tjitjak): vrijwel over
al, op zeeniveau. 

14b- De laatste geledingen van de vin
gers en tenen aan de onderzijde 
met een hartvormige hecht
schijf, uit twee bladvormige 
helften samengesteld; de basale 
geledingen zijn aan de onderzij
de maar zwak verbreed en zijn 
van slechts een rij lamellen voor
zien (fig. 2C): 
Phyllodacty/us europaeus (Eu
ropese bladvingergekko): op 
rustige plaatsen. 

15a- Rugschubben groot, ruitvormig, 
scherp gekield en duidelijk dak
pansgewijze gerangschikt: 



Fig. 3. 
Supratcmporalia 
(st) 
en parictalia (pt) 
bij Lacerta 
bedriagae. 
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Algyroides fitzingeri (Tyr
rheense kielhagedis): met name 
in de omgeving van Bonifacio. 

15b- Rugschubben klein, rond, zwak 
of nauwelijks gekield en bijna 
naast elkaar liggend ....... ..... 16 

16a- Lichaam duidelijk afgeplat; rug
schubben relatief groot en volko
men glad; buitenrand der parie
talia vaak iets bochtig (door de 
hoge ligging van de supratempo
ralia, zie fig. 3); de staartschub
ben staan afwisselend in smalle 
en brede ringen: 

Lacerta bedriagae bedriagae 
(Tyrrheense berghagedis): in de 
bergen, vooral tussen I 000 en 
2000 m (maar ook wei vanaf 550 
m). 

16b- Lichaam niet duidelijk afgeplat; 
rugschubben klein en soms, 
vooral tussen de achterpoten, 
zwak gekield; de supratempora
lia liggen meer aan de zijkant 
van de kop, vandaar buitenrand 
der parietalia altijd recht; staart-

schubben aile even lang ...... 17 
17a- Keel met zwarte vlekken (soms 

zijn dit er slechts enkele en is hun 
kleur slechts wazig grijs); rug
schubben tussen de achterpoten 
glad, slechts zelden zeer Iicht 
gekield; de dorsolaterale strepen 
(vaak slechts vlekkenrijen) zijn 
duidelijker ontwikkeld dan de 
rugstreep ( deze laatste kan af
wezig zijn); de groene rugkleur 
van de mannetjes is vrij donker 
en meestal met een donkerblau
wige glans; wanneer de groene 
kleur niet over de hele rug aan
wezig is, dan blijft de nekstreek 
en omgeving bruin: 
Podarcis tiliguerta ti/iguerta 
(Tyrrheense muurhagedis): vrij 
algemeen (tot 1350 m). 

17b- Keel absoluut zonder donkere 
vlekken, bleekwit van kleur; de 
rugschubben tussen de achterpo
ten zijn steeds duidelijk gekield; 
de rugstreep is altijd duidelijker 
dan de dorsolaterale streep; de 
rugkleur is grasgroen, altijd zon
der blauwige glans; wanneer de 
groene kleur niet over de hele 
rug aanwezig is, is juist bet 
gedeelte tussen de achterpoten 
bruin: 
Podarcis sicu/a (rui'nehagedis): 
hiervan komen op Corsica twee 
ondersoorten voor: ................ 18 

18a- Over bet midden van de rug 
loopt een brede, uit (don
ker)bruine vlekken opgebouwde, 
lengteband die aan weerszijden 
door vrijwel ongevlekte, gras
groene stroken omgeven wordt: 
Podarcis sicula campestris: vrij 
algemeen, vooral in het noorde
lijk gedeelte. 

18b- Rug grasgroen met een dicht 
netwerk van bruine vlekken: 
Podarcis sicu/a cettii: Bonifacio 
en direkte omgeving. 



Bufo viridis. 

Podarcis 
tiliguerta 
tiliguerta. 



Fig. 4. 
Mondveld van 
de larven van 
Bufo viridis (A), 
Hyla arborea (B) 
en Rana 
esculenta (C). 
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A B 

AMFIBIEENLARVEN 
I a- A an weerszijden van de kop veer-

vormige kieuwen ...................... 2 
1 b- Geen uitwendige kieuwen ........ 3 
2a- Vinzoom op de rug aanwezig van

af bet midden van de rug; steeds 
een gelige vlek aan de basis van de 
poten: 
Salamandra sa/amandra. 

2b- Geen vinzoom op de rug (wei een 
staartvinzoom): 
Euproctus montanus. 

3a- Ademopening a an de buikzijde: 
Discog/ossus pictus. 

3 b- Ademopening op linkerflank . . 4 
4a- Anale opening mediaan gelegen; 

staartpunt afgerond; mondveld 
boven en onder zonder papillen
krans (fig. 4A): 
Bufo viridis. 

4b- Anale opening recbts van de 
staartzoom gelegen; staartpunt 
spits; mondveld slecbts bovenaan 
zonder papillenkrans (fig. 4B en 
4C) ... : ........................................ 5 

5a- De vinzoom op de rug begint 
praktiscb tussen de ogen; ogen 
laag geplaatst, d.w.z. van onder af 
zicbtbaar; papillenkrans rondom 
bet mondveld bovenaan slecbts 
even onderbroken (fig. 4B): 
Hyla arborea. 

5b- De vinzoom op de rug begint 
boogstens pas vanaf bet midden 
van bet licbaam; ogen boog ge-

plaatst en daardoor van onder af 
niet zicbtbaar; gebele bovenzijde 
van bet mondveld zonder papil
lenkrans (fig. 4C): 
Rana esculenta. 

AMFIBIEENEIEREN 
1 a- Eieren een voor een vastgeplakt 

aan de onderzijde van stenen in 
stromend water: 
Euproctus montanus. 

1 b- Eieren in snoeren, klompjes of 
kleine losse kluitjes .................. 2 

2a- Eieren in snoeren van meestal 
meerdan I m: 
Bufo viridis. 

2b- Eieren in klompjes of kleine losse 
kluitjes ...................................... 3 

3a- Eieren afgezet in kleine zeer losse 
kluitjes, op de bodem of drijvend 
in bet water: 
Discog/ossus pictus. 

3b- Eieren afgezet in samenbangende 
geleiklompjes ............................ 4 

4a- Eieren in kleine geleiklompjes van 
kers- tot nootgrootte; kleur geel
acbtig, van boven bruinacbtig 
grijs: 
Hyla arborea. 

4b- Eieren in forsere geleiklompjes, 
vastgeplakt aan waterplanten of 
naar de bodem gezakt; kleur van 
onderen gelig, van boven bruin
zwart: 
Rana esculenra. 



Euproctus montanus. 

Discoglossus sardus. 

Phyllodacty/us europaeus. 

VERSCHILLEN TUSSEN DE 
SEKSEN 

SALAMANDERS 
Euproctus montanus: 
Mannetjes: cloacapapil konisch en met 
naar achteren gerichte opening; ach
terpoten fors en aan de binnenkant van 
het kuitbeen met een afgeplatte spo
re. 
Vrouwtjes: cloacaopening is een leng
tespleet, omgeven door een min of 
meer duidelijke papillenkrans. 
Salamandra salamandra: 
Mannetjes: slanker en korter, met lan
gere paten en twee paar verdikte clo
acalippen. 
Yrouwtjes: slechts een paar onverdikte 
cloacalippen. 

PADDEN EN KIKKERS 
Bufo viridis: 
Mannetjes: wanneer de achterpoot 
naar voren langs het lichaam wordt 
gestrekt, komt het tibiotarsaalge
wricht voorbij de ogen. 
Yrouwtjes: dit gewricht komt niet 
voorbij de ogen. 
Discoglossus pictus: 
Mannetjes: de zwemvliezen reiken tot 
halverwege de tenen; in de voortplan
tingstijd zwarte copulatiewratten op 
de duim en soortgelijke papillen op de 
keel, de buik, de binnenzijde der dijen 
en op de handpalmen tot aan het begin 
der vingers. 
Yrouwtjes: aileen zwemvliezen tussen 
de basis der tenen. 
Hyla arborea: 
Mannetjes: donkere, gladde keel. 
Yrouwtjes: bleekwitte, korrelige keel. 
Rana esculenta: 
De mannetjes zijn kleiner, hebben 
relatief dikkere voorpoten, onder de 
mondhoek een huidplooi ( = kwaak
blaas) en in de voortplantingstijd grij
ze copulatieborstels op de duimen. 



Podarcis 
sicula 
celli. 

Lacerta 
bedriagae 
bedriagae. 
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Algyroides 
/iU.ingeri. 

Natrix 
natrix 
corsa. 

SCHILDPADDEN 
Emys orbicularis: 
Mannetjes: buikschild lichtelijk hoi; 
grote kop; witachtige of roodachtige 
iris; staart tot 90 mm. 
Yrouwtjes: rugschild holler; iris bruin 
of geel; staart maximaal 85 mm; anale 
opening vlak achter de achterinboch
ting va n het buikschild. 
Testudo hermanni: 
Ma nnetjes: buikschild min of meer 
hoi; hogere bovenstaartschilden (sup
racauda lia). 
Yrouwtjes: buikschild vlak of lichtelijk 
bol. 

HAGEDISSEN 
Algyroides fi tzingeri: 
Mannetjes: la ngere staa rt; II a 13 
femoraalporien. 
Yrouwtjes: 9 a II femoraalporien. 

Hemidacty lus turcicus: 
De ma nnetjes hebben een verdikte 
staartwortel en 2 a I 0 preanale porien 
op een rij . 
Lacerta bedriagae: 
Weinig verschil in tekening; de man
netjes zijn groter. 
Podarcis sicu la: 
Weinig verschil in tekening; de man
netjes zijn groter en hebben soms een 
rode buikkleur; ook hebben ze vaker 
blauwe en zwarte vlekken op de bui
tenste buikschubben. 
Podarcis tiliguerta: 
Ma nnetjes: sterk verdikte staartwor
tel; staart tweemaal zo la ng a ls kop + 
romp; vlekken op de ondernank tur
koois. 
Yrouwtjes: vlekken op de ondernank 
groen. 
Phy llodacty lus europaeus: 
Ma nnetjes: geen femorale of preanale 
porien; puntige sporen terzijde van de 
staartwortel en twee genitale klieren; 
kortere cloacaspleet. 
Yrouwtjes: duidelijkere halsklieren en 
meesta l een peervormige geregene
reerde staart. 
Tarenrola mauritanica: 
Ma nnetjes: puntige sporen terzijde 
va n de staartwortel. 
Yrouwtjes: blijven kleiner dan de man
netjes. 

SLANG EN 
Coluber viridiflavus: 
Ma nnetjes: dikkere kop; 160-208 
buikschubben en I 02-108 paren on
derstaa rtschubben. 
Yrouwtjes: 208-230 buikschubben, 
93-113 paren onderstaa rtschubben. 
Natrix natrix: 
De ma nnetjes hebben een sterk verdik
te staa rtwortel, zijn a ltijd kleiner en 
bezitten mcer buikschubben en onder
staartschubben (bij deze soort van 
157-179 buikschubben aa nwezig en 
49-74 paren onderstaa rtschubben). 
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Ervaringen met de gekko 
Hemitheconyx caudicinctus (3) 
IN LEIDING 
Om verschillende redenen lukte het mij 
niet om de bij mij uitgekomen jonge 
gekko's op te kweken. Daarentegen lukte 
het een terrariumhouder in West-Berlijn 
wei om een F I generatie op te kweken 
(ABRAHAM, pers. med.). KUGLER (pers. 
med.) lukte het zelfs om een F2 generatie 
te kweken. 

EERSTELEVENSDAGEN 
Onderstaande gegevens hebben betrek
king op het eerste bij mij uit het ei ge
kropen jong. Evenals aile later uitgeko
men eieren was deze gekko geen lang 
Ieven beschoren. Misschien heeft het 
snelle verlies van de staart een negatieve 
uitwerking gehad. 
Dag I (8-4- '80). Bij controle van de eieren 
springt er een open. Uit de ongeveer 2 mm 
lange opening komt een taaie vloeistof. De 
eischaal wordt slap. Het ei wordt in de 
lengte opengesneden. Het embryo is he
lemaal op kleur. Bij het verderopenmaken 
van het ei gaan de eivliezen kapot. Het 
embryo is zeer beweeglijk. Als het uit het 
ei wordt gehaald, verliest het de helft van 
de nog vrij grote dooier. Wat overblijft 
heeft de grootte van een erwt. De buik
spleet is nog open en ongeveer4 mm lang. 
Het jong wordt in een plastic doos op een 
gedeeltelijk vochtig gemaakte ondergrond 
van tissue-papier gelegd. Geen verdere 
inrichting uit hygienische overwegingen. 
Het dier beweegt vrijwel niet, de ogen zijn 
gesloten. De dooier kleeft vast aan het 
papier waardoor het dier tweemaal bij een 
beweging een stuk dooier eraf trekt. 
Dag 2. 's Morgens blijkt de dooierrest er af 
gevallen te zijn. De buikspleet is nog 
ongeveer 3 mm open. Na het verschonen 
van het papier krijgt het jong de beschik
king over een ondiep drinkbakje en een 
stuk schors waar het meteen onder weg
kruipt en de hele dag slaapt. 's Avonds is 
de buikspleet nog maar I mm open. 

Van de derde tot de vijfde dag ligt de 
gekko op het vochtige deel van het papier 
(niet verscholen). Op aangeboden voedsel 
wordt niet gereageerd. Op de vijfde dag is 
de buikspleet helemaal dicht. Het diertje 
wordt nu in een grotere bak gezet met als 
bodembedekking fijnkorrelig grint. 
Aan het eind van de middag op de zesde 
dag, nadat hij de hele verdere dag had 
geslapen (hoog op de poten staand zoals 
Teratoscincus scincus), wordt hij aktief. 
Aan het valer worden van de huid en 
omdat de bek veel langs de schors wordt 
gewreven is te zien dat hij bijna aan ver
vellen toe is. Nemen we aan, dat dit nor
malerwijze binnen 24 uur na de geboorte 
is, dan is het diertje zo' n 5 dagen te vroeg 
geboren. 
Op de zevende dag ligt het jong om neg en 
uur 's morgens op het vochtige grint. AI
leen de staart is verveld. Omdat er ge
vreesd wordt voor vervellingsmoeilijk
heden wordt de rest er met een pincet 
afgetrokken. Helaas breekt hierbij de helft 
van de staart af. 
Tot de vijftiende dag wordt er bij controle 
drie maal ontlasting gevonden. Voedsel 
(wasmotlarve, spin) wordt nog steeds 
geweigerd. Op de zestiende dag wordt een 
van de springpoten ontdane krekel gege
ten. 

ONDERKOMEN EN VOEDSEL 
Om infectie bij net geboren jongen te 
voorkomen, worden ze ondergebracht in 
plastic dozen met een bodemoppervlak 
van 8xll em. Hier blijven ze in tot de 
buikspleet (die bij de geboorte meestal nog 
open is) gesloten is. Op de bodem ligt 
tissue-papier voor de hygiene en om on
derkoeling te voorkomen. De relatieve 
luchtvochtigheid is 90%; de temperatuur 
varieert tussen de 20° (nacht) en 30°C 
(dag). 
Als de buikspleet gesloten is, bewoont het 
diertje de daaropvolgende twee maanden 



Hemi1heconyx 
caudicinc/Us. 
Foro: 
E. v. Eijsden. 
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een ondiepe plastic doos met een bodem
oppervlak van 15x23cm. De inrichting be
staat uit grint op de bodem, een drinkbakje 
en een stuk schors als schuilmogelijkheid. 
H iema be landden de jongen in een terra
rium van 50x40x22 (lxbxh) dat werd ver
Iicht door twee g loeilampen van I 5 W (e.en 
rode) en een TL bu is van 8 W. De max i
mum temperatuur overdag was plaatselijk 
34°C, 's nachts dalend tot ongeveer 20°C. 
De verdere inrichting bestond uit grint op 
de bodem en stukken schors als schuil
plaats. Het g rint werd plaatselijk vochtig 
gehouden. De relatievc luchtvochtigheid 
was lager dan in de plastic dozen. Als 
voedsel voor de jonge gekko' s werden pas 
vervelde meelwom1en, net gemetamorfo
seerde meeltorren , wasmotmaden , was
motten (zonder vleugels), niet te harige 
rupsen, kelderpissebedden, krekels en 
spinnen gebruikt. Plantaardig voedsel 
werd niet gegeten. 
Elke avond werd er gevoerd. De meesre 
voedseldieren werden met een pincet aan
geboden; krekels en spinnen waren altijd 
in he t te rrarium aanwezig. Laatstgenoem
de waren door hun beweeglijkheid en 
grootte moeilijk door de jongen te vangen. 

Pas als de springpoten van de krekels ge
amputeerd werden , hadden de gekko's een 
kans. 
ten jong is ouder dan een jaar geworden. 
Het overleed ten gevolge van een darm
infectie. Waarschijnlijk was de tempera
tuur te laag toen op een aantal erg warme 
zomerse dagen de g loei lampen niet wer
den aangedaan. Weliswaar steeg de tem
peratuur tot 30°C, maar de gekko's zaten 
op vochtige, veel koelere plekken . Mis
sch ien kon hierdoor het voedsel niet goed 
verteren metals gevolg een darminfectie. 

ONTWIKKELING VAN HET JONG 
Onderstaande gegevens slaan op een op 15 
april 198 1 geboren jong. Voor verdere 
gegevens verwijs ik naar eerder versche
nen artike len (ROSLER, 198 1; 1983) . 

mci 81 jan. 82 apr. 82 aug. 82 
lengte 79 I I 0 125 nun 
.:xcl. s taart 5 1 72 83 mm 
gewicht 2,7 6,7 7 .8 - g 

Het jong vervelde gemiddeld om de 26 
dagen. De tijd tussen twee vervell ingen 
varieerde sterk: 5 tot 54 dagen tussentijd. 
Gezonde gekko's vervellen door de huid 
vanaf de kop af te stropen en de restanten 
op poten en staart worden met de bek ver
wijderd. Voor een gedetai lleerde beschrij
ving verwijs ik naar DUNGER ( 1968) 
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bedanken voor hun waardevolle in fom1atic en foto ·s. 

EXPERI ENCES W ITH HEMITHECONYX 
CAUDICINCTUS (3) 

A young gekko was kept in a plastic box with only 
paper on the noor for the first five days afterbirth. In 
a somewhat larger box it starts feeding on the six
teenth day. Unfortunately it dies after a year because 
of an intestinal disease. 

LITERATUUR 
DUNGER, G .T .. 1968. The lizards and snakes of 
Nigeria. part 4. The geckos of Nigeria. Nig. Fil. 
33( I): 18-4 7 . 
ROSLER. H .. 198 1. Erfolg und Misserfolg be i der 
Ve m1chrung von H emilhecOII\'X caudici11crus. 
Elaphe 8 1 (4): 49-54. 
ROSLER. H .. 1983 . Ervaringen met de gecko 
Hemirheco11yx caudici11crus ( I). Lacerta 42( I): 8- 11 . 



Q Een reisje naar de Costa Brava 

M. de Ronde en 
M.Buys 
Wolfshagen 78 
3078 SR Rotterdam 

54 

INLEIDING 
Half juni 1984 zijn wij per bus naar de 
Costa Brava gereisd. Na een reis van 24 
uur kwamen wij dan eindelijk op de plaats 
van besternrning, Pineda de Mar, aan. 
Onderweg zag je de medereizigers de 
laehwekkendste kapriolen uithalen om 
toch maar de slaap te kunnen vatten. Ikzelf 
en een paar medereizigers kozen 's naebts 
bet middenpad als slaapplaats. Maar dit 
was bekleed met zo'n vreselijk prikke
lende eocosmat. Toen wij de volgende 
ochtend wakker werden, leek bet wei of 
wij onder een sebuurmaehine vandaan 
kwamen. Maar uiteindelijk kwamen we 
waar we moesten zijn. 

DE OMGEVING VAN PINEDA 
DEMAR 
De eerste dag werden we welkom gebeten 
door een verfrissend subtropiseh buitje 
met flinke regendruppels. Door de bui 
leken de muurgekko's (Tarentola mauri
tanica) zo van de muur afgestroomd te 
zijn. We vonden dan ook een aantal dieren 
tegen de rand van bet trottoir aangeplakt. 
De dag daarop seheen de zon zoals ge
woonlijk weer heerlijk. De middagtem
peratuur liep op bet strand op tot ongeveer 
30 graden. Dit was dan ook de reden dat 
we vooral 's morgens vroeg en 's middags 
laat op pad gingen om reptielen te be
kijken. De muurgekko is naar mijn mening 
de talrijkste soort aan de Costa Brava. Hij 
komt overal voor, van bet koffietentje aan 
bet strand tot in de bar van ons hotel. Het 
strand wordt van bet dorpje gesebeiden 
door een spoorweg die langs de bele Costa 
Brava loopt. Deze spoorweg was begroeid 
met verdord gras, afgezet met agaven en 
t=en soort kruipende vetplant. In bet dorre 
gras zagen we tientallen bruin gekleurde 
hagedissen, die door hun snelle vlueht 
nauwelijks te determineren waren. Dit 
euvel werd al snel opgelost. De dieren 
doken baast aile mogelijke sebuilplaatsen 

in. Wij legden daarom een aantal lege 
blikjes tussen bet gras, waama wij de 
dieren opjoegen. Ons plan lukte en een 
aantal dieren doken de lege blikjes in. Nu 
konden wij ze eens nader bekijken. Het 
bleken Spaanse muurhagedissen te zijn 
(Podarcis hispanica). De gevangen dieren 
versehilden onderling duidelijk van teke
ning. Zo waren er zwaar getekende maar 
ook effen bruine dieren. De mannelijke 
dieren waren in bet algemeen zwaar 
getekend. De onderzochte dieren badden 
een variabele buiktekening. De buikzijde 
van de vrouwtjes was van bleekgeel tot 
vuilwit gekleurd. Bij de mannelijke exem
plaren was deze roze tot oranje. 
V oor ons hotel stond een kerk, die gedeel
telijk ·begroeid was met klimop. Op deze 
kerk leefde een gezien de afmetingen een 
stokoude muurgekko. Dit dier was van 
neus tot staartpunt 16,5 em. Voor mij was 
dit de grootste die ik ooit gezien beb. Het 
dier werd na bet bekijken weer aan de kerk 
toevertrouwd. 
Zo' n tien meter verderop stood een boer
derij, omgeven door grove stenen muren. 

. Deze boerderij met omliggende akkers 
leek wei een groot terrarium. De Spaanse 
muurhagedissen stoven Iangs ons been, 
evenals de muurgekko' s die met tientallen 
tegelijk de muren bewoonden. 
Bij de boerderij was een betonnen water
bale gebouwd van vijf bij vijf meter. Het 
water was glasbelder en de bak was rijk 
begroeid met algen. Er in zwommen een 
aantal ongeveer twee em grote larven. 
Door bet grote aantal leek op sommige 
plaatsen bet water wei zwart van de larven. 
Na deze ontdekking werd er 
hevig gezocht naar mogelijke kikkers of 
padden. Deze werden niet gevonden, tot
dat we ineens het idee kregen om eens te 
kijken in de bevloeiingsbuizen die met de 
waterbak in verbinding stonden. Hier be
vonden zieh de vermoedelijke ouders. Het 
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waren vroedmeesterpadjes (Alytes obste
tricans). We konden dit vaststellen aan bet 
aantal knobbeltjes op de voorvoet. De 
gewone heeft er drie terwijl zijn Spaanse 
verwant (Alytes cisternasii) er maar twee 
heeft. 
Van bet vroedmeesterpadje vonden we 
ook twee mannetjes met een eierensnoer 
om hun achterpoten gewikkeld. Een schit
terend gezieht is dit. Het lijkt erop dat de 
dieren geen hinder hebben van bet gewieht 
van de eieren. 
Voorts vonden we in de greppels van de 
akkers een verse slangevervelling. Gezien 
de afmetingen van de vervelling ( ander
halve meter lang) werd er naar de gewezen 
eigenaar maar niet gezoeht. Wei zagen we 
dat er zieh in de greppel juveniele Spaanse 
muurhagedisjes bevonden. 

DE BERGEN ACHTER 
PINEDA DE MAR 
Aehter ons vakantieplaatsje lag een vrij 
ruig bergmassief met kronkelige zand
paadjes en muurtjes. Ogensehijnlijk een 
sehitterend gebied voor reptielen. Oat 
bleek ook wei want toen we op de zand
paadjes liepen vluehtten de hagedissen 
voor ons uit. De muren bewogen als 
vanouds van de muurgekko's. Langs de 
muren stonden braamstruiken en dorre 
grassen. Toen ik in deze begroeiing een 
gekko probeerde te vangen, werd ik op
eens opgesehrikt door een luid geblaas 
voor mijn voeten. Het was een ongeveer 
80 em lange adder. In zo'n geval doe je 
maar een ding: weg wezen. Als een 
kangeroe sprong ik zo 'n drie meter van de 
muur weg. Het even later peuren met een 
stok leverde geen resultaat op, bet dier was 
verdwenen. Het zal vermoedelijk een 
aspisadder (Vipera aspis) geweest zijn. 
Dit gezien de omhoog gebogen snuitpunt 
van bet dier. Door de sehrik werden de 
muurgekko's op de muurtjes nu dan ook 
met rust gelaten. Hoe boger we kwamen, 
hoe groter de dieren werden. Nu zagen we 
ook ongeveer 20 em lange hagedissen 

wegsehieten. AI snel werden er een aantal 
door ons gevangen. Het bleken Algerijnse 
zandlopers (Psammodromus algirus) te 
zijn. Sehitterende dieren met een ont
zettend lange staart. De halfwas dieren 
waren getekend met felgele dorsale 
strepen, roestbruine dijen, twee vlekjes 
hoven de voorpoten en een helderwitte 
buik. De juveniele exemplaren waren wei 
bet mooist. Naast de bovengenoemde 
kleuren hadden deze dieren ook nog een 
fel oranje gekleurd aehterlijf en staart. 
Schitterende dieren dus. 
Nog boger de berg op bereikten de zand
lopers een lengte van zo'n 30 em. De kleur 
van de dieren was dan eehter minder 
spektakulair, ze waren effen bruin ge
kleurd. 
Onderweg naar hoven kwamen we diverse 
waterreservoirs tegen. Deze werden ook 
aile bewoond door de larven van bet 
vroedmeesterpadje. Bij een reservoir was 
er namelijk een stenen sehuurtje tegenaan 
gebouwd. Tegen dit sehuurtje zagen we 
twaalf Spaanse muurhagedissen. Ook 
vonden we op een stapel bonenstaken, die 
in een hoek waren ge
plaatst, nog aeht muurgekko's evenals 
twee eieren. In het reservoir zaten op een 
aantal drijvende planken nog zo'n 25 juist 
gemetamorfoseerde padjes. 
B ij de top van de berg werden er door ons 
nog drie volwassen parelhagedissen 
(Lacerta lepida) gesignaleerd. 

DE BOT ANISCHE TUIN VAN BLANES 
EN DE MARKT VAN BARCELONA 
De botanische tuin van Blanes, is zeer de 
moeite waard. Hier bingen de Tillandsia's 
gewoon in de borneo en groeiden voor
treffelijk, zo goed zelfs, dat een plaatse
lijke bareigenaar een bol van Tillandsia's 
in de tuin had hangen, die volgens hemal 
zo'n 100 jaar in de familie was. Gezien de 
afmetingen van de bol, in doorsnede zo'n 
anderhalve meter, geloofde ik dat wei. In 
de vijver van de botanisehe tuin zagen we 
nog een ribbensalamander (Pleurodeles 
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walt/). Vol gens de gids van Elsevier 
(ARNOLD et al., 1978) komt dit dier bier 
niet van nature voor, dus is het waar
schijnlijk uitgezet. Ook de dierenmarkt in 
Barcelona werd door ons bezocht. Het 
aanbod van dieren aldaar is veel groter dan 
bij ons. Meestal slecht gehuisvest in veel 
te kleine kooitjes. Ook reptielen en amfi
bieen werden op straat verhandeld. Zo 
zagen wij bijvoorbeeld een hazelworm 
doodleuk in een guppybakje met een 
waterstand van vijf em met vijf ring
slangen zitten. De onverschilligheid en 
onwetendheid van de mens speelde daar 
als vanouds weer eens een rol. 

HET NA TUURGEBIED BIJ GERON A 
Ons laatste bezoek werd gebracht aan het 
natuurgebied van Gerona en met name een 
half uitgedroogde rivierbedding. Hier 
zouden volgens een paar Duitsers slangen 
voorkomen. Allereerst wil ik deze rivier
bedding beschrijven. Het geheel was op 
sommige plaatsen zo'n 100 meter breed. 
Aan de kanten lagen rotsblokken. Langs 
deze wal groeiden frisgroene struiken en 
prachtig groen gras. Het was er vrij 
drassig. De bodem van de bedding was 
vrijwel vlak met bier en daar een heuveltje 
en wat verdorde planten. In het midden 
van de bedding liep een stroompje zoet 
water van anderhalve meter breed, bier en 
daar onderbroken door een plasje. Het 
stroompje werd bewoond door een wei wat 
op voom lijkend visje dat in kleine school
tjes zenuwachtig been en weer zwom. De 
meertjes, die in het midden zo'n 40 em 
diep waren, zaten vol groene kikkers 
(Rana perezi). Volwasse.n dieren zagen we 
niet. Na vijf minuten werd de eerste slang 
gesignaleerd. Deze lag prinsheerlijk op 
een uit het water stekende pol gras te 
zonnen. Het was een adderringslang 
(Natrix maura). Deze dieren doen hun 
naam niet aileen wat hun tekening betreft 
eer aan. Maar vooral ook het gedragten 
opzichte van hun belager lijkt wei wat op 
dat van de adder. De dieren platten zich 

helemaal af, pompen zich weer open Iaten 
Jan een duidelijk gesis horen en doen 
schijnuitvallen naar hun belager. Er wer
den drie volwassen dieren en drie juve
niele dieren gevangen. Van de volwassen 
dieren mat het grootste exemplaar 80 em. 
Later werden er nog vijf andere dieren 
gezien waarvan er een lichtgrijs gekleurd 
was. In het droge gedeelte van de bedding 
zagen we op een heuveltje nog een parel
hagedis (Lacerta lepida), die meer bruin 
dan groen gekleurd was, waardoor deze 
moeilijk ontdekt kon worden. Ook vonden 
we bier nog een aantal jonge rugstreep
padjes (Bufo calamita). Op de rotsen van 
de wallekanten lagen diverse Spaanse 
muurhagedissen te zonnen. De tekening 
van de hagedissen leek op die van de 
hagedissen in Pineda. 
In het vochtige gras langs de wal troffen 
we verschillende soorten sprinkhanen aan. 
Een aparte verschijning was Acrida 
bicolor met zijn eigenaardig verlengde 
kop. Ook bidsprinkhanen kwamen hier 
veelvuldig voor, evenals wandelende 
takken. Het mooiste insekt, dat we al 
vanaf tien meter afstand op een rietstengel 
zagen zitten, was het Europese blad
haantje (Chrysochloa gloriosa). Fel 
groen, blauw en paars gekleurd, nauwe
lijks een em groot en schitterend als een 
edelsteentje zat bet daar mooi te zijn. Met 
k.ramp in de vingers willen wij bier de 
veldwaamemingen aan de Costa Brava 
besluiten. 

A TRIP TO THE COSTA BRA VA 
During a holiday in Pineda de Mar (Costa Brava), 
some observations were made on the local herpeto
fauna. Tarentola mauritanica and Podarcis hispa
nica were the most spotted species. Also Psammo
dromus algirus and Lacerta lepida were seen several 
times. 
The concrete water reservoirs near fanns proved to be 
suitable for the larvae of Alytes obstetricans. In a 
nearby river several Natrix maura were seen. 
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