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Enige opmerkingen over de 
Libanon-hagedis (Lacerta laevis) 

IN LEIDING 
Lacerta laevis is een forse muurbage
dis die voorkomt in bet zuidoosten van 
Turkije, in Libanon, Israel en op bet 
eiland Cyprus. Er worden tenminste 
twee ondersoorten onderscbeiden: de 
nominaatvorm L. laevis laevis, afkom
stig van bet vasteland en L. laevis troo
dica van bet eiland Cyprus (WERNER, 
1936). 
Onderstaande gegevens betreffen 
waarnemingen in de natuur op het 
eiland Cyprus en terrariumervaringen 
met dieren van het vasteland. Het is 
mogelijk dat bebalve de verspreiding 
ook het gedrag en de ecologie van de 
twee ondersoorten verscbillen. Mis
schien is het daarom wei iets te voorba
rig om die gegevens door elkaar weer 
te geven. Maar de verscbillen zijn bij 
deze soort zo op het eerste gezicht niet 
zodanig dat de vermenging van gege
vens ongeoorloofd lijkt. 

BESCHRIJVING 
Lacerta /aevis behoort tot bet geslacbt 
Lacerta in de ruime zin (ARNOLD, 

1973). Hoewel bet dier in vorm en 
gedrag vee! van een Podarcis weg
heeft, wordt hij niet tot dat genus gere
kend. 
Op Cyprus zijn de dieren over het alge
meen bruin van kleur, met een brede 
donkere streep over de flank en een 
licbtere onderzijde. Die donkere streep 
begint op de zijkant van de kop. 
V rouwtjes en balfwas dieren bebben 
deze kleuren bet hele jaar door. Man
netjes bebben een blauwgroene keel en 
een roodbruine buik, een rij blauwe 
schildjes op de flanken en een aantal 
geelwitte spikkels in de donkere streep. 
De mannetjes komen met een wat flet
se versie van dit kleurpatroon uit de 
winterslaap. Daarna worden de kleu
ren snel feller en nemen na de voort
plantingstijd ook weer snel af. 
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De vastelandvorm van Israel, althans 
de vorm die in terraria werd gehouden, 
is meer blauwgroen van kleur. Soms 
zijn de dieren bijna helemaal effen, 
met wat zwarte spikkeltjes op de flan
ken, maar er zijn ook dieren met een 
brede, bruine, zwartgemarmerde brui
ne dorsolaterale streep en een blauw
groene rug. De buik is bleekgroen. 
Blijkbaar komen er in Israel ook an
ders getekende dieren voor; HOOFIEN 

( 1968) vermeldt dat Lacerta laevis 
qua uiterlijk niet te onderscheideq is 
van Lacerta danfordi. Deze laatste is 
bruin met een zwarte marmerteke
ning. Blijkbaar is er aileen naar mu
seummateriaal gekeken, anders zou 
toch opgevailen zijn dat L laevis, 
vooral in de paartijd, een blauwgroene 
keel heeft en L danfordi een helder
oranje. 
De dieren kunnen een lichaamslengte 
van zo' n 8 a 9 em bereiken. 

CYPRUS 
Lacerta laevis troodica, de Cyprische 
ondersoort, is genoemd naar een berg
gebied op Cyprus, de Troodos. De ori
ginele beschrijving is gebaseerd op die
ren van dat gebergte. Ze waren gevan
gen in de zomer en de beschrijver van 
de ondersoort nam aan dat de dieren 

aileen in de bergen leefden {WERN ER, 

1936). CLARK ( 1973) merkt op dat dat 
niet altijd bet geval is. Hij vond de 
dieren ook in lagergelegen delen. Toen 
een onzer in maart 1986 Cyprus 
bezocht, vond hij daar deze dieren 
zelfs op enige meters van bet strand. 
De verklaring ligt voor de hand. De 
zomers op Cyprus zijn nogal beet. Een 
gemiddelde maximale dagtempera
tuur van 38 ·c is geen uitzondering. 
Maar Lacerta laevis toont in zijn 
gedrag helemaal niet zo'n behoefte 
aan zon en warmte. Het is voor de 
ha nd liggend da t de dieren 's zomers in 
zomerslaap gaan . Maar in de tot 
1900 m hoge bergen, waar bet immers 
redelijk koel blijft, niet. 
In maart lager in de bergen plaatselijk 
nog sneeuw. Hagedissen waren er niet 
te vinden boven 1200 m. Op die hoogte 
werden wat fletsgekleurde mannetjes 
gevonden en een paar vrouwtjes die 
nog tamelijk mager waren. Yermoede
lijk waren die net uit de winterslaap te 
voorschijn gekomen. De begroeiing 
was er ook aan bet ontluiken. Sommi
ge struiken waren nog kaal. Beuken en 
eiken droegen de eerste blaadjes. La
ger op de heilingen (800-900 m) wa
ren de mannetjes al vol op kleur. Ook 
wat de plantengroei betreft was bet 
voorjaar al begonnen: kerselaar, appe
laar en andere fruitbomen stonden vol 
in bloei. Op 400 m begonnen de kleu
ren van de mannetjes al weer te verble
ken en op zeeniveau waren aileen nog 
maar vrouwtjes actief, of de feile kleu
ren van de mannetjes waren helemaal 
verdwenen. Yeel dieren op zeeniveau 
zijn duidelijk drachtig. De pla nten
groei op zeenive~u is al gedeeltelijk 
aan bet verdorren. Aileen de besproei
de tuinen en wat bomen en struiken 
zijn nog groen. De mimosa staat vol in 
bloei, sinaasappels zijn net uitge
bloeid. Dit verloop gerelateerd aan de 
hoogte heeft mogelijk als consequentie 
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De dieren lijken niet erg warmtebe
hoeftig te zijn, beneden de 400 m 
zagen we ze zo goed als nooit zonnen. 
Hogerop zonden de dieren wei, maar 
zaten ze ook heel vaak in de schaduw. 

' De dieren zitten bij voorkeur op bout 
(dood of levend) en op rotsen in een 
overigens goed begroeide omgeving. 
Waar ze voorkomen zijn ze vrijwel 
altijd in het gezelschap van slangoog
hagedissen (Ophisops elegans) en in 
de begroeiing random zijn steeds 
Johannisskinkjes (Ablepharus 
kitaibe/ii) en gestreepteskinken (Ma
buya vittata te vinden. De dieren wer
den in min of meer ongerepte natuur 
gezien, maar ook in sinaasappelplan
tages, langs akkers en in besproeide 
tuinen aan de kust. 

dat de dieren niet allemaal op dezelfde 
manier op een lichtcyclus zullen reage
ren. De dieren van zeeniveau zullen 
misschien bij een bepaalde daglengte 
in zomerslaap gaan terwijl diezelfde 
lichtduur bovenop de berg juist de 
voortplanting op gang zou kunnen 
brengen. Temperatuur en vochtigheid 
zullen bier als belangrijke richtpunten 
meetellen. 
De hagedissen zijn hoven de 400 m 
vaak paarsgewijs aan te treffen. Lager 
op de heuvels zijn soms hele groepen 
tegelijk te vinden. De dieren lijken 
vooral in de lagere streken een voor
keur te hebben voor de nabijheid van 
wat ooit stromend water is geweest. 
Beneden de 400 m werden ze altijd op 
minder dan 10 meter van water gevon
den. Hoger op de bergen was de aan
wezigheid van een beekje niet zo dui
delijk een voorwaarde. Overigens hoe
ven die beekjes niet altijd water te 
bevatten. Wei is er duidelijk sprake 
van een vochtiger omgeving met meer 
plantengroei dan in de rest van bet 
gebied. Wellicht is het zo dat de die
ren, die eerder in bet jaar een beetje 
gei"soleerd paarsgewijs Ieven, in de 
ongunstige droge tijd naar de weinige 
voor hen aangename plekjes trekken. 
Oat zou dan die grotere concentraties 
tot gevolg hebben. 

TERRARIUM 
De hagedissen waar het bier om gaat 
zijn afkomstig uit de omgeving van 
Jerusalem, in Israel. De dieren werden 
op verschillende manieren gehouden. 
Ze overwinterden in een vorstvrije kas 
en verhuisden vervolgens in het voor
jaar naar een buitenterrarium of een 
huiskamerterrarium. 
In de kas ontwaakte het mannetje al 
begin februari uit de winterslaap. De 
temperatuur in de kas werd een korte 
peri ode van de dag bij zonnig weer tus
sen de 1 0 en 15 ·c. De activiteit van de 
dieren is dan nog maar gering en van 
korte duur. Vaak was het dier weer 
voor dagen verdwenen, ook a! leek het 
weer ·door zonneschijn gunstig. Begin 
maart kwam het vrouwtje te voor
schijn en met mooi weer toonde het 
mannetje a! flink belangstelling voor 
haar. Zo omstreeks half maart was de 
temperatuur in de k?s bij zonnig weer 
a! 25 ·c. Op 10 april werden de dieren 
overgebracht naar een. buitenterrari
um. Dit terrarium met afmetingen van 
80x40x40 em was afgedekt met horre
gaas en stand onder een glazen afdak 
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dat zich zo'n 50 em hoven het terra
rium bevond. Hierdoor ontstaat er een 
hogere temperatuur in het terrarium, 
maar het blijft koeler dan in de kas. De 
inrichting was simpel: een laag zand 
op de bodem en tegen de achterwand 
een gestapeld stenen muurtje. Een 
bakje met vochtige aarde completeer
de het geheel. Als voedsel kregen de 
dieren meelwormen, wasmotrupsen en 
kleine treksprinkhanen. In het drink
water werd vitamine AD3 gegeven. In 
dit buitenterrarium waren de hagedis
sen gedurende de hele zomer actief. 
Eind oktober werden ze weer overge
bracht naar de kas, waar ze eind 
november in winterslaap gingen. 

VOORTPLANTING 
Hoewel de dieren in de kas al flink 
belangstelling voor elkaar toonden, 
werd er buiten pas na lange tijd daad
werkelijk gepaard. De overgang van de 
relatief warme kas naar de koelere 
standplaats buiten heeft waarschijn
lijk een ongunstige rot gespeeld. Eerst 
eind mei zagen we paringen. Daarbij 
werd het vrouwtje flink nagejaagd, 
tenslotte in de staartwortel gepakt, 
waarna er gepaard werd. Op 15 juli 

werden er acht eieren gelegd. Ze wer
den in een bakje met vochtig zand in 
een broedstoof geplaatst bij een tem
pera tuur van 29 ·c. De eieren kwamen 
allemaal uit op 4 september, dus na 50 
dagen. De jongen werden in een ver
warmd terrarium geplaatst met een 
temperatuur overdag (II uren) van 25 
a 30 ·c en gedurende de nacht van I 0 
tot 18 ·c. Onder deze omstandigheden 
groeiden de jongen erg snel op een 
dieet van wasmotrupsen en kleine 
treksprinkhanen. Begin december wa
ren ze at half was. De bronskleur die de 
jongen bij het uitkomen hadden was al 
veranderd in het blauwgroen van de 
volwassen dieren. Omstreeks half fe
bruari waren de dieren volgroeid. De 
ontwikkelingssnelheid komt overeen 
met de waarnemingen van HRAOUI

BLOQUET ( 1985) in de bergen van 
Libanon. Daar waren de hagedissen in 
acht maanden geslachtsrijp, maar van 
die tijd brachten ze tenminste vier 
maanden in winterrust door. 

HUISKAMERTERRARIUM 
Johan Ezeman, van wie een van ons 
(Mantel) zijn dieren kreeg, hield La
certa laevis verscheidene jaren in een 
huiskamerterrarium. Hierin kregen de 
dieren de gelegenheid gedurende drie 
maanden een winterslaap te houden, 
bij een temperatuur van I 0 ·c. Begin 
maa rt ging de verwarming gedurende 
5 uur aan, wat de temperatuur op 20 a 
25 ·c bracht. Deze verwarming werd 
gerealiseerd door lampen , maar 
's middags kon ook de zon in het terra
rium schijnen. De verwarming werd 
geleidelijk opgevoerd naar 30 ·c gedu
rende 15 uur. De afmetingen van het 
terrarium waren i 50x50x60 em. De 
bodem was bedekt met droog zand 
gemengd met droog blad. Als klimge
Jegenheid dienden stukken hout. Er 
was een bakje met vochtig zand voor 
eieren en met het drinkwater werd 
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vitamine AD3 gegeven. Onder deze 
omstandigheden begonnen de dieren 
vanaf eind maart met paren en vanaf 
eind april konden legsels van de ver
schillende vrouwtjes worden gevon
den. Deze varieerden in omvang van 5 
tot 9 eieren. Elk vrouwtje produceerde 
per seizoen twee legsels. W at opviel 
was, dat vrij veel eieren onbevrucht 
waren. Wat hiervan de oorzaak was, is 
niet duidelijk. Oorspronkelijk werd 
wei gedacht aan de geringere lichtin
tensiteit in bet huiskamerterrarium. 
Maar uit waarnemingen op Cyprus 
komt Lacerta laevis niet duidelijk 
naar voren als een dier dat erg veel zon 
en Iicht nodig heeft. Mogelijk is bet 
grotere aantal vrouwtjes met een man
netje de oorzaak geweest. 

VERDRAAGZAAMHEID 
Hoewel L. laevis een vrij forse hagedis 
is, valt op hoe weinig weerbaar hij is 
ten opzichte van andere hagedissen. 
Een aantal dieren werd paarsgewijs in 
bet voorjaar in een buitenterrarium 
van 1 ,5x2 meter gedaan, waarin ook 
Podarcis me/isellensis leefden. Het 
mannetje van deze toch duidelijk klei
nere soort overheerste bet L laevis
mannetje zodanig, dat deze zich ging 
verschuilen en zienderogen vermager
de. Zander ingrijpen zou bet dier zon
der meer gestorven zijn. Ook met 
andere Podarcis-soorten als P. pity
usensis en P. sicula gaf de verhouding 
dit beeld te zien. In een terrarium met 
L viridis deden zich geen problemen 
voor. Op zich is dat natuurlijk niet 
opzienbarend; de mannetjes van nauw 
verwante soorten verdragen elkaar 
niet in de beperkte ruimte van een ter
rarium. Aileen is opvallend da t juist de 
L. /aevis-mannetjes bet onderspit del
ven, ook tegen kleinere soorten. De 
mannetjes onderling verdragen elkaar 
in een terrarium ook niet, zodat bet 
aan te bevelen is Lacerta laevis paars-

gewijs, of met niet verwante en niet 
erop lijkende soorten in een terrarium 
te houden. 

NOTES ON LACERTA LAEVIS 
I.:acerta laevis was observed on Cyprus in the 
last week of March. It was found from sea-level 
up to 1200 m altitude. In midsummer tempera
tures on the island force the lizards afsea-level 
to aestivate, which might explain why L /aevis 
was considered erroneously to be strictly a 
mountain-species by some authors. The lizards 
show a seasonal vertical change in habitat prefe
rence: in warmer regions they live near water, or 
places were recently has been water. It seemes to 
live in colonies. In colder times, the species was 
found in pairs and a definite preference for 
water was not so clear. The lizards were obser
ved basking only in colder regions. 
Individuals of Lacerta laevis from Jerusalem. 
Israel, were kept in captivity. One part of the 
lizards were kept in a frost-proof greenhouse 
during winter and in an outdoor terrarium 
during the rest of the year. One female laid eight 
eggs, which hatched in 50 days at 29 ·c. The 
juveniles were born the 4th of September. Kept 
at 20-25 ·cat day and 10-18 ·cat night, and 
fed waxmoth-caterpillars and locusts, they were 
halfgrown at the beginning of December and 
fullgrown mid-Februari. 
In an indoor terrarium, a male and several fema
les were housed. Here they were hibernated at 
10 ·c for three months. At the start of March, 
temperature and daylength were increased; ma
ting started mid-March, egglaying mid-April. 
In this terrarium many eggs were unfertilized. 
Males of smaller Podarcis-species dominate 
those of L laevis when kept together. 
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Het pijlgifkikker-geslacht Phyllobates na 
de herindeling van 1978 

IN LEIDING 
Op het ogenblik zijn er meer dan 112 
soorten Dendrobatidae (HARDING, 

1983), verdeeld over de vier geslachten 
Atopophrynus, Co/ostethus, Dendro
bates en Phy//obates. SILVERSTONE 

(1975, 1976) had aan de hand van uit
wendige kenmerken een duidelijke in
deling gemaakt van de soorten in de 
drie laatst genoemde genera (Ato
pophrynus syntomopus was nog niet 
ontdekt (LYNCH & RUIZ-CARRANZA, 

1982). Die indeling kwam in feite neer 
op het volgende: 
Co/ostethus: eerste vinger korter, even 
lang of Ianger dan de tweede. Relatief 
smalle vingerschijfjes. Geen opvallen
de rugkleuren. 
Dendrobates: eerste vinger korter dan 
de tweede. Relatief brede vingerschijf
jes. Opvallende rugkleuren. 
Phy//obates: eerste vinger Ianger dan 
of gelijk aan de tweede vinger. Relatief 
smalle vingerschijfjes. OpvaJlende 
rugkleuren. 
V erder werd als verschil tussen Den
drobates en Phy//obates genoemd bet 
afwezig respectievelijk aanwezig zijn 
van tandjes. Dit was echter een zwak
ker criterium aangezien er binnen 
Phy//obates soorten waren (o.a.pic
tus) waarvan individuen geen tanden 
meer bezaten. 

NIEUWE INDELING 
In 1978 maakten MYERS, DALY & MAL

KIN een herindeling van Dendrobates 
en Phy/ /obates op basis van de samen
stelling van het huidgif. Alle Phy//o
bates-soorten, be halve die van de 'bi
co/or-groep' van SILVERSTONE (1976), 
werden bij Dendrobates geplaatst. AI
leen de 'bicolor-groep' bleek nl. het 

extreem toxische huidgif batracho
toxine te bezitten. 
Door het gebruik van de huidgiften als 
doorslaggevend criterium voor de in
deling in genera, gaat de oude inde1ing 
van Silverstone niet meer op, en is bet 
onmogelijk om aileen op bet uiterlijk 
vast te stellen of men te maken heeft 
met een Dendrobates- of Phyllobates
soort. 

W AAROM HERINDELING? 
Kort samengevat komt bet erop neer 
dat taxonomen ernaar streven de soar
ten in natuurlijke eenheden in te del en. 
Als een natuurlijke eenheid beschouwt 
men een groep soorten met een ge
meenschappelijke voorouder; zo'n 
groep heeft een bepaald gemeenschap
pelijk kenmerk geerfd waardoor hij 
zich onderscheidt van alle andere 
groepen. Deze indeling kan echter 
aileen subjectief zijn en kan naar nieu
we wetenschappelijke inzichten veran
derd worden. De kenmerken waarop 
een indeling gebaseerd is zijn lang niet 
altijd uitwendige, zoals k1eur, relatieve 
vingerlengte e.d. Ook andere kenmer
ken, zoals gifsamenstelling of geluid 
kunnen criteria zijn. 
Verder hebben phylogenetische ken
merken (phylogenie = de studie van 
de geschiedenis van de lijnen der evo
lutie in een groep organismen (MA YR, 

1969)) niet allemaal dezelfde 'waar
de'. Kenmerken die Ianger bestaan 
('primitiever' .zijn) zijn voor de taxo
noom minder waardevol dan kenmer
ken die pas ontstaan zijn. Zo is de rela
tieve vingerlengte een primitief ken
merk dat bij de Dendrobatidae mede 
als onderscheidingscriterium gebruikt 
werd, volgens MYERS, DALY & MALKIN 
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( 1978) een minder waardevol ken
merk dan de biocbemiscbe samenstel
ling van de buidgiften. De vingerlengte 
is een ouder en door de langere evolu
tionaire voorgescbiedenis, variabeler 
kenmerk. In zowel Colostethus als 
Phyllobates in de zin van Silverstone 
komen soorten voor met de eerste vin
ger Ianger dan of even lang als de twee
de vinger. 
Het bezit van batracbotoxine daaren
tegen is een unieke eigenschap van 
Phyllobates (na de berindeling) en 
dus evolutionair nog maar een jonge 
ontwikkeling. Dat deze eigenscbap 
uitwendig niet berkenbaar is, maakt 
voor de leek bet onderscbeid tussen 
Dendrobates en Phyllobates een stuk 
moeilijker. De taxonomie is er echter 
op gericbt om de soorten zo te groepe
ren dat de door de evolutie gevormde 
natuurlijke eenbeden worden weerge
geven, en niet om voor bet gemak van 
de mens alle organismen in overzichte
lijke bokjes in te delen (zie bierover 
MAYR, 1969). 
Omdat de bicolor-groep van Silvers to-

sche eigenschappen binnen Colostethus, Den
drobates en Phyllobates, voor de herindeling 
van MYERS, DALY & MALKIN ( 1978). 
Atopophrynus is niet in dit schema opgenomen 
wegens het ontbreken van gegevens over de 
huidgiftensamenstelling. 
De relatief lange eerste vinger komt voor in 
zowel Colostethus (vingerlengte variabel) als 
Phyllobates. De relatief korte eerste vinger 
komt voor in zowel Colostethus als Dendroba
tes. 
Zowel Dendrobates als Phyllobates bezitten 
huidgiften van de pumiliotoxine-groep (PTX), 
terwijl Colostethus deze niet heeft. Phyl/obates 
sensu stricto - de P. bicolor-groep - bezit als 
enige het huidgif batrachotoxine (BTX) en geen 
huidgiften uit de histrionicotoxine-groep 
(HTX). 
De andere Phyllobates-soorten- sensu Jato ( = 
naar de indeling van SILVERSTONE) - heb
ben met Dendrobates bet HTX gemeen; de soor
ten uit de D. minitus-groep bezitten geen HTX 
(MYERS, DALY & MALKIN, 1978). 

ne zicb door zijn rugstreeppatroon 
onderscbeidt van de rest van Phyllo
bates (sensu Silverstone) is dit nog bet 
enige uitwendige kenmerk waaraan te 
zien is of een dier tot bet genus Den
drobates of Phyllobates behoort. Ui
teraard beeft bet rugstreeppatroon 
geen indelingswaarde meer zodra uit 
onderzoek blijkt dat dit kenmerk niet 
samengaat met bet bezit van batra
cbotoxine. Op basis van de rugstreep
tekening bebben KNELLER & HENLE 
( 1985) azureiventris tot bet genus 
Phyllobates gerekend. Een provisori
scbe geslacbtsindeling binnen de Den
drobatidae gebaseerd op uitwendige 
kenmerken ziet er nu als volgt uit: 
Atopophrynus: vier in plaats van vijf 
tenen, met daartussen grote vliezen. 
Opvallende rugkleur. 
Colostethus: vijf tenen, met of zonder 
aanleg van teenvliezen. Geen opval
lende rugkleur. 
Dendrobates: vijf ten en, met of zonder 
aanleg van teenvliezen. Opvallende 
rugkleur. Geen paar rugstrepen die 
doorlopen tot op of voorbij bet hoven-
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Het verschil in 
streeptekening 
tussen Phylloba
tes s.s. (A) en de 
gestreepte Den
drobates-soorten 
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even lang of Ian
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De verspreiding 
van de zes Phyllo
bates-soorten. 
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been of gelijk aan bij die soorten met 
de eerste vinger Ianger dan de tweede 
vinger. 
Phyllobates: vijf tenen, geen teenvlie
zen. Opvallende rugkleuren. Een paar 
rugstrepen (dorsolaterale strepen) die 
doorlopen tot op, of voorbij het hoven
been. Bij P. bicofor en P. terriblis gaat 
tussen de metamorfose en het ge
slachtsrijp worden deze streepteke
ning op in de doorkleurende rug. 

SOORTBESCHRIJVING EN 
De beschrijvingen zijn aileen geba
seerd op uitwendige kenmerken bij 
volwassen exemplaren. Ze zijn ge
maakt door SILVERSTONE ( 1967) be
halve die van P. azureiventris (KNEL

LER & HENLE, 1985) en P. terribfis 
(MYERS, DALY & MALKIN, 1978). Een 
overzicht van de afmetingen wordt 
gegeven in de kop-romp-Iengte-tabel. 
De gegevens onder 'onderscheid met 
de andere soorten' zijn van mijzelf, 
behalve bij P. azureiventris. 

PHYLLOBATES AUROTAENIA 
Beschrijving 
Tandjes in de bovenkaak aanwezig. 
Eerste vinger Ianger dan de tweede. 
Geen teenvliezen. Rug zwart, · soms 
met oranjeachtig waas, Iicht gegranu
leerd. Dorsolateraalstreep groen, geel
groen, gee), geel-oranje, rood-oranje of 
bruinig goud. Buikzijde zwart met 
blauwe of groene vlekken. Er zijn twee 
vormen. De kleine (23,5-30,0 mm) 
heeft een relatief smalle, complete 
dorsolaterale streep. Deze Ioopt van de 
dorsale basis van het dijbeen over de 
zijkant van de rug, over het ooglid naar 
de punt van de neus, waar hij samen
komt met de streep van de andere zij
de. Bij de grote vorm (kop-romplengte 
31-34 mm) worden de dorsolatera le 
strepen bijna verenigd door het kleur
waas dat zich op de rug bevindt. Dit 
waas kan ook de zijkanten van het 
lichaam, de snuit en de dorsale zijde 
(rugzijde) van de Iedematen bedek
ken. Meestal zijn de vlekken op de 
buik talrijker dan bij de smalgestreep
te vorm. 
Onderscheid met de andere soorten 
De kleine vorm lijkt op P. lugubris en 
P. vittatus uit Centraal-Amerika, 
maar is van deze soorten gescheiden 
door een verspreidingshiaat in de Da
rien streek in Panama. Exemplaren 
van de grote vorm lijken op P. bicolor, 



Phy/foba1es 
azureiventris 
(boven) en 
Phylfobates 
lugubris (onder). 
Tek.: P. Mudde. 

maar zijn gemiddeld slechts 32,1 mm 
terwijl P. bicolor gemiddeld 38,2 mm 
is. 
Van P. azureiventris onderscheidt P. 
aurotaenia zich doordat deze laatste 
op de buikzijde blauwe of groene vlek
ken heeft tegenover een zwart-blauw 
gemarmerde buikzijde bij P. azurei
ventris. Verder ontbreken bij P. auro
taenia de diagonaal lopende ventrale 
( = buik-)strepen. P. aurotaenia is van 
P. terriblis te onderscheiden door de 
strepen en de geringere afmeting. 
Biologie 
P. aurotaenia wordt gevonden tot op 
ca. 500 m hoogte in de natte wouden 

van het Choco-gebied ten westen van 
de Andes, in het afwateringsgebied 
van de Atrato en de San Juan, Colom
bia. De roep is een luid, vogelachtig, 
snorrend gekwetter, bestaande uit snel 
herhaalde tonen. De serie tonen wordt 
herhaald na onregelmatige intervallen 
van enkele tot 45 seconden. P. auro
taenia roept gewoonlijk vanuit verbor
gen plaatsen, zoals afgevallen blade
ren of stammen. 

PHYLLOBATES 
AZUREIVENTRIS 
Beschrijving 
Tandjes in de bovenkaak aanwezig. 
Eerstt: vinger ]anger dan de tweede. 
Geen teenvliezen. Rug zwart, licht 
gegranuleerd. Gele tot oranje-gele 
dorsolaterale en smalle ononderbro
ken gele laterale strepen aanwezig. 
Buikzijde zwart met een blauwe mar
mering. De kop-romplengte is ca. 25 
mm. De huid van de rug en de dorsale 
zijde van de achterpoten is licht gegra
nuleerd. De basiskleur is zwart. Aan 
beide zijden van het lichaam loopt een 
complete dorsolateraalstreep, die 
voorbij de basis van de achterpoten 
begint en via de oogleden naar de punt 
van de neus loopt om daar samen te 
komen met de streep van de andere 
zijde. Een geel streepje dat onder het 
oog begint loopt tot de basis van de 
voorpoot en zet zich aan de rugzijde 
over de gehele lengte voort. Vanuit de 
liesstreek loopt een laterale streep tot 
boven de schouder. De dorsale zijde 
van de onderarm en het onder been zijn 
lichtelijk blauw, blauw-groen of geel
groen gemarmerd. De keel, buik en 
ventrale zijde van de ledematen zijn 
lichtblauw gemarmerd. 
Onderscheid met andere soorten 
P. azureiventris is van P. bicolor en P. 
terriblis te onderscheiden door de stre
pen en de geringere afmeting. Van 
juveniele P. terriblis is P. azureiven-
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soort krl 
P. aurotaenia lf 23,5-34,0 
P. azureiventris 23,0-27,5 
P.bicolor 32,5-42,0 
IP. lugubris 19,0-23,5 
P. terriblis** 31,3-46,5 
IP. vittatus 23,0-29,0 

x xO" xQ 
27,7 26,9 30,4 
25,0 23,5 26,5 
38,2 36,3 39,8 
20,5 19,2 22,2 
42,2 41,1 43,2 
25,7 24,4 27.7 

tris te onderscheiden doordat de 
laatstgenoemde blauwe of groene 
vlekken op de buik heeft. Van P. auro
taenia onderscheidt P. azureiventris 
zich doordat P. azureiventris een 
zwart-blauw gemarmerde buikzijde 
heeft en P. aurotaenia heeft daar groe
ne vlekken. Bij P. lugubris en P. vitta
tus ontbreekt de duidelijke laterale 
streep die diagonaal vanuit de inplan
ting van de achterpoot tot over de 
schouder loopt. P. lugubris heeft bo
vendien zelden een blauwe keelmar
mering, P. azureiventris altijd. P. vit
tatus heeft bredere strepen. 
Biologie 
De soort is in Peru gevonden op de 
oostelijke hellingen van de Andes op 
een hoogte van ca. 700 m. Ze leefden 
op de bodem van het primaire regen
woud bij een temperatuur van 24°C. Er 
zijn bij het mannetje twee roepvormen 
te onderscheiden: een triller (de lok
roep) en een soort gekwetter, dat ver
moedelijk de contactroep voorstelt. 
Zowel de mannetjes als de vrouwtjes 
vertonen in het terrarium een uitge
sproken territoriumgedrag. lndringers 
worden besprongen en krijgen kopsto
ten. Legsels worden door het mannetje 
bewaakt. 

PHYLLOBATES BICOLOR 
Beschrijving 
Tandjes in de bovenkaak aanwezig. 
Eerste vinger Ianger dan de tweede. 
Geen teenvliezen. De rug uniform 
rood-oranje, oranje of geel-oranje. 
Geen strepen. Buikzijde zwart. De 

kop-romplengte is ca. 38 mm. De huid 
is geheel glad. Het trommelvlies is 
gedeeltelijk zwart en gedeeltelijk 
oranje-geel. Soms is de snuitpunt 
zwart. De rug is volledig oranje of 
oranje-geel, terwijl de flanken goud
kleurig of oranje-geel zijn. De dorsale 
zijde van de opperarm en het dijbeen 
zijn goudkleurig, oranje-geel of vuil
geel met een zwart waas. De dorsale 
zijde van de onderarm, de kuiten en de 
ventrale zijde van de ledematen zijn 
zwart, soms met gele vlekken. De 
buikzijde is zwart, soms met een goud
kleurig waas. 
Onderscheid met andere soorten 
P. bico/or verschilt van P. aurotaenia. 
P. azureiventris. P. lugubris, en P. vit
tatus in zijn grotere maat en het ont
breken van strepen. Van P. terriblis 
verschilt deze soort door zijn gladde 
rug en het ontbreken van dorsale vlek
ken en marmering (P. terriblis heeft 
een sterk gegranuleerde rug en soms 
dorsale vlekken en marmering). 
V erspreiding 
De soort wordt gevonden in de weste
lijke uitlopers van de Cordillera Occi
dental in Columbia. Hij komt voor tot 
op een hoogte van ca. 1500 m. 

PHYLLOBATES LUGUBRIS 
Beschrijving 
Tandjes in de bovenkaak aanwezig. 
Eerste vinger Ianger dan de tweede. 
Rug zwart. Complete goudkleurige, 
gele, geel-oranje of oranje dorsolatera
le strepen. Blauwe of witte ventrolate
rale strepen. De buikzijde is zwart, 
met een blauwe, groenige, witte of zil
verkleurige marmering. De kopromp
lengte is ca. 20 mm. De huid op de rug 
is Iicht gegranuleerd, evenals de dorsa
le zijde van de ledematen, de buik en 
de ventrale ·zijde van het dijbeen. 
Boven de buikstreek is de huid glad, 
wat ook geldt voor de ledematen aan 
de ventrale zijde. De grondkleur van 
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bet gebele licbaam is zwart. Een com
plete dorsolaterale streep loopt van de 
dorsale basis van de dij via de rug, via 
bet ooglid naar de snuitpunt waar hij 
overgaat in de streep die van de andere 
kant komt. Een gouden, creme, witti
ge, of blauwachtige streep loopt vanaf 
de arminplanting over de bovenlip, 
eindigend onder bet oog. De dorsale 
zijde van de ledematen is uitgebreid 
goudkleurig, geel of geel-groen gemar
merd. De ventrale zijde van de lede
maten, de buik en soms de keel is 
blauw, groen, wit of zilverkleurig ge
marmerd. Aan de zijkant van bet 
licbaam vormt deze tekening zicb tot 
een ventrolaterale streep. 
Onderscbeid met andere soorten 
P. lugubris verscbilt van P. bicolor en 
P. terriblis door zijn geringere afme
tingen en zijn streeptekening. Van P. 
aurotaenia door de marmering op de 
buikzijde. Van P. azureiventris door 
bet ontbreken van de duidelijke latera
le streep. Bovendien beeft P. /ugubris 
zelden een blauwe keelmarmering, P. 
azureiventris altijd. Van P. vittatus 
verscbilt P. lugubris door zijn geringe
re afmetingen en door de small ere dor
solaterale strepen. SAVAGE (1968) 
beschouwde P. lugubris en P. vittatus 
als een soort. Deze Soorten worden 
door bet centrale gebergte van Costa 
Rica en westelijk Panama van elkaar 

gescheiden. N aast de klein ere afme
ting en smallere strepen heeft P. 
lugubris gouden, gele of geel-groene 
vlekken op de ledematen terwijl P. vit
tatus een blauw-groene tekening op de 
ledematen heeft. 
V erspreiding 
P. lugubris is waargenomen tot op een 
hoogte van ca. 650 m en komt voor aan 
de Caribische kant van Costa Rica en 
westelijk Panama. 

PHYLLOBATES TERRIBLIS 
Beschrijving 
Tandjes in de bovenkaak aanwezig. 
Eerste vinger Ianger dan de tweede. 
Geen teenvliezen. Lichaam en !edema
ten geheel goudgeel, goud-oranje of 
Iicht metaalgroen. De kop-romp-leng
te is ca. 42 mm. De huid is Iicht gegra
nuleerd; op de dorsale zijde van de 
achterpoten en op de flanken wordt 
deze echter zeer grofkorrelig. Het hele 
lichaam en de ledematen zijn eenkleu
rig helder goud-geel, goud-oranje of 
bleek-metaalgroen. De teen- en vin
gerpunten zijn zwart. Vaak is de bek 
met zwart omgeven. De buikzijde is 
hetzelfde of soms iets Iichter gekleurd, 
met uitzondering van een zwart zitvlak 
aan de onderkant van de dijbenen. De 
voetzolen en handpalmen zijn zwart. 
Mannelijke dieren hebben gewoonlijk 
een grij zig waas op de keel. 
Onderscheid met andere soortert 
P. terriblis verschilt van P. aurotae
nia, P. azureiventris, P. lugubris en P. 
vittatus door de grotere afmetingen en 
bet ontbreken van een streeptekening. 
Van P. bico/or verschilt hij door de 
grotere afmetingen en bij P. bico/or 
zijn de buikzijde en ledematen anders 
gekleurd dan de rug. Verder heeft P. 
terriblis een Iicht gegranuleerde rug 
en sterk gegranuleerde achterpoten, P. 
bicolor niet. 
Biologie 
De soort wordt gevonden in de weste-
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lijke uitlopers van de Andes in Colom
bia op een hoogte van 200-300 m. Ze 
Ieven in het laaglandregenwoud (ca. 
5000 mm neerslag per jaar), waarin ze 
verspreid voorkomen. P. terriblis lijkt 
gecultiveerde gebieden en secundair 
bos te mijden. 

PHYLLOBATES VITTATUS 
Beschrijving 
Tandjes in de bovenkaak aanwezig. 
Eerste vinger Ianger dan tweede. Geen 
teenvliezen. Rug zwart soms met een 
gebroken mediane rugstreep. Rug 
Iicht gegranuleerd. Dorsolaterale 
streep goudkleurig, oranje, of rood
oranje. Ventrolaterale streep wit of 
bleek blauw-groen. Buikzijde zwart 
met witte of bleke blauw-groene mar
mering. De kop-romplengte is ca. 26 
mm. Evenals de rug is ook de dorsale 
zijde van de achterpoten Iicht gegra
nuleerd. De dorsolaterale streep loopt 
van de basis van het dijbeen via de rug 
over het ooglid naar de snuitpunt, 
waar hij overgaat in de streep die van 
de andere kant komt. De zijkant van 
het lichaam is zwart. Een witte streep 
loopt van de arminplanting over de 
bovenlip tot onder het oog. De dorsale 
zijde van de ledematen draagt talrijke 
blauw-groene vlekken, wat bijna de 
zwarte grondkleur kan vervagen. De 
buik en de ventrale zijde van de lede
maten is zwart met een witte of blauw
groene marmering, die aan de zijde 
van het lichaam een ventrolaterale 
streep vormt van de cloaca tot de 
arminplant. 
Onderscheid met andere soorten 
P. vittatus verschilt van P. bicolor en 
P. terriblis door de kleinere afmetin
gen en de streeptekening. Van P. aura
taenia door de marmering op de buik
zijde en van P. azureiventris door het 
ontbreken van een duidelijke laterale 
streep en het hebben van bredere dor
solaterale strepen. Van P. lugubris 

verschilt hij door de grotere afmetin
gen en bredere strepen. 
V erspreiding 
Deze soort wordt gevonden in het Gol
fo-Dulce-gebied in Costa Rica tot een 
hoogte van ca. 70 m. P. vittatus komt 
daar voor in de natte regenwouden. 

THE GENUS PHYLLOBATES AFTER THE 
REVISION OF 1978 
The revision of the Dendrobatidae by SILVER

STONE (1976) in the opinion of MYERS, DALY & 
MALKIN was based on phylogenetic primitive 
characters. They proposed a classification of the 
genera based mainly on the composition of skin
toxins. By this it becomes difficult to distinguish 
the genera Dendrobates and Phyllobates by 
external characters. The only visual differences 
between Phyllobates sensu stricto and the Phyl
/obates-species moved to Dendrobates, are the 
dorsolateral and ventral stripes respectively A 
description is given of P. aurotaenia, P. azurei
ventris, P. bico/or, P. lugubris, P. terrib/is and 
P. vittatus. 
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Het mooie van een lelijke tuin 

IN LEIDING 
Qua continulteit wijkt mijn tuin nogal 
af van die van de buren. Het gras van 
mijn buren is kort, de struikjes staan 
verspreid en ertussen wordt driftig 
geschoffeld en geharkt. Bij wijze van 
spreken mag er geen enkel pluisje op 
de droge aarde liggen. Ik vind, dat een 
tuin een stukje natuur moet vertegen
woordigen, dat ik als stedeling immers 
moet ontberen. Op vakanties verzamel 
ik driftig allerlei zaden van in N eder
land zeldzaam voorkomende planten. 
Mijn idee van een gezellige tuin is, dat 
ik het hele jaar door plan ten kan bestu
deren, die normaliter honderden kilo
meters van mijn woonplaats groeien en 
bloeien. De voordelen van zo'n 'wild
tuin' komen ook tot uiting in voordelen 
aangaande onze hobby. Juist over die 
voordelen wil ik bet in bet navolgende 
hebben. 

TUIN 
Een volledig bodembedekkende on
dergroei met hondsdraf, klimop en 
maagdenpalm krijgt alle vrijheid zich 
te ontplooien. Hierdoor wordt de voch
tigheid van de Iucht bij de bodem rede
lijk gegarandeerd. Bovendien biedt 
zich onder deze omstandigheden een 
geschakeerde fauna van insekten, 
naaktslakken en wormen aan. Door 
een aantal rommelhoekjes met plan
tenafval, stenen en stronken te cree
ren, wordt een interessante biotoop 
voor amfibieen geboden. Volledig
heidshalve moet vermeld worden dat 
ik in mijn tuin met behulp van vijverfo
lie een vijver van 250 x 90 x 70 em heb 
aangelegd. V erder is belangrijk te we
ten dat de wooing die ik bewoon, vier 
jaar oud is en op de rand van polder en 
buitenwijk ligt. De tuin ligt op bet 
zuidwesten. 

De onconventionele ruigheid van de 
tuin en de aanwezigheid van de vijver 
hebben geresulteerd in de spontane 
aanwezigheid van in totaal vier soor
ten amfibieen. 

RANA TEMPORARIA 
De bruine kikker is misschien wei de 
meest algemene soort in ons land, 
waarvan de wetgever gemeend heeft 
de larven vogelvrij te kunnen verkla
ren. Gelet op artikel22 van de Natuur
beschermingswet uit 1967 is bij Be
sluit in 1973 in artikel 2 vastgesteld, 
dat aileen gemetamorfoseerde dieren 
beschermd zijn. De voortplanting van 
dit dier zou in educatief opzicht be
langrijk zijn voor de opgroei van men
senkinderen. 
Per seizoen tel ik zo'n twintig exem
plaren, waarvan sommige bij langdu
rige droogte in de vijver verblijven. 
Opmerkelijk is, dat de mannetjes tot 
verna de zomer bij bet nemen van zo'n 
bad kwaken, althans brommen. Wat 
verder opvalt is dat bruine kikkers 
regelmatig ten prooi vallen aan katten. 
Regelmatig tref ik half afgekloven 
lijkjes aan. 
De bruine kikker komt in vochtige 
gebieden voor, droge terreinen worden 
gemeden. BERGMANS & ZUIDERWIJK 
(1986) achten deze soort niet be
dreigd. Wanneer de voortplantings
plaatsen, oftewel de 'legstek' in de 
vorm van ondiep water, glooiende oe
ver en een bed van planten gegaran
deerd zijn, zal hij in aantal niet achter
uitgaan. 
Dit jaar heeft een volwassen stel voor 
het eerst een eiklomp gelegd in een 
soort buitenterrariumpje met teil, dat 
oorspronkelijk bedoeld was voor de 
opfok van jonge vuurbuiksalaman
ders. 
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RANA ESCULENT A-COMPLEX 
Na lange regennachten in de lente of 
zomer, willen er nog weleens een of 
twee groene kikkers in de tuin 'neer
strijken'. Vermoedelijk nodigt Iangdu
rige regenval de dieren uit tot migra
tie. In ieder geval tref ik ze na zoveel 
regen plotseling in de vijver aan. Ze 
blijven dan, ondertussen genietend van 
de zon, een maand of twee hangen en 
vertrekken dan weer. Waarschijnlijk 
speelt de enorme verstoring van .men
sen, hun kinderen en katten hierbij een 
rol. De plek is uitdagend, maar de ver
storing is groot. 

TRITURUS VULGARIS 
Voor een notoir stadsmens, die een 
woning aan de rand van de stad 
betrekt, gelijkt de verschijning van een 
kleine watersalamander op een klein 
wonder. Als biotoop geven BERGMANS 
& ZUIDERWIJK (1980) onder andere 
vlak polderland aan. De voortplanting 
vindt plaats in ondiep, stilstaand of 
zwak stromend water. Buiten de voort
planting treft men de dieren aan onder 
stenen en stronken. 
In 1985 zag ik voor het eerst twee wijf
jes en een mannetje in de vijver. Op 
zoek naar regenwormen, als voer voor 
terrariumdieren, op het belendende 
braakliggende terrein, was ik al eens 

eerder een salamander onder stukken 
hout tegengekomen. Triturus vulgaris 
moet wei een snelle migrant zijn. Het 
stuk land, waar mijn huis op gebouwd 
is, is in 1973 opgespoten en in 1982 
bebouwd. De soort heeft zich nu echter 
verspreid tot in mijn tuin. In het najaar 
ben ik bij het omkeren van stenen en 
stronken in mijn rommelhoekjes al 
jonge exemplaren tegengekomen. 
BERGMANS & ZUIDERWIJK (1986) 
doen ook verslag van het positieve 
effect van het aanleggen van een 'na
tuurlijke' tuin met tuinvijver. In een 
tiental hun bekende gevallen, wist de 
kleine watersalamander een dergelijke 
vijver binnen een jaar te koloniseren. 
Een 'natuurlijke' tuin bevordert val
gens hen de groei van het salamander
hestand. 

BUFOBUFO 
In tegenstelling tot de vorige soorten 
zaten er aanvankelijk geen volwassen 
gewone padden in mijn tuin. Het zijn 
vooral de juvenielen die mijn pad krui
sen. De ouderdieren moeten ergens een 
vast honk hebben en verplaatsen zich 
daarvan ieder jaar naar de voortplan
tingsplaatsen. 
Zeker tien jonge pad den hebben beslo
ten in mijn tuin te gaan wonen. Ik ver
welkom ze van harte en biedt de pact
den een keur van rommelhoekjes met 
spinnen en naaktslakken. Ook al vin
den de buren mijn tuin een chaos, ik 
ben in ieder geval in mijn sas met deze 
voorname bewoners. Sinds kort zie ik 
ook twee volwassen exemplaren van 
± 6 em. OpvaJiend is dat bij dagen 
met temperaturen van 26 ·c (half juni 
1986) de dieren overdag voortdurend 
in de vijver vertoeven. Hillenius heeft 
dit ooit in zijn column in het NRC
Handelsblad een manier vim drinken 
genoemd. Bergmans en Zuiderwijk 
stellen dat de gewone pad een voorkeur 
lijkt te hebben voor kleinschalig en 
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gedifferentieerd ingericht land. Of de 
biotoop dan natuurlijk is of door de 
mens voortgebracht is voor hem niet 
belangrijk. Ook VAN DE BUND ( 1964) 
maakt melding van bet voorkomen 
binnen de bebouwde kom van steden. 
In de omgeving van menselijke bewo
ning kiest de pad ook zijn schuilplaats 
onder huizen en schuren (BERG MANS & 
ZUIDERWIJK, 1980). 

BUFO CALAMIT A 
Het is bepaald niet mijn streven om 
zoveel mogelijk soorten in mijn tuin te 
kunnen observeren. Evenwel stemt bet 
tot tevredenheid dat ik op warme 
zomeravonden de rugstreeppad kan 
horen knorren. Het is afhankelijk van 
verdere bebouwing rood mijn wooing 
of deze soort zich uitbreidt en ook bezit 
neemt van mijn tuin. Dit laatste valt 
echter te hopen, daar deze pad zich 
uitermate leent voor verdere observa
tie. Het graafgedrag en bet zonnen van 
deze dieren zijn interessante verschijn
selen. Op opgespoten land is de rug
streeppad volgens ARNTZEN ( 1981) 
pionier. Over blijvende vestiging in tui
nen ben ik in de literatuur niets tegen
gekomen. 

NAWOORD 
De spontane verschijning van een vier
tal soorten amfibieen is een aangena
me verrassing. De aanwezigheid van 
water, in de vorm van een vijver of 

. zelfs een teiltje lijken onontbeerlijk 
voor de aanwezigheid van de groene 
kikker en de voortplanting van de brui
ne kikker en de kleine watersalaman
der. De aanleg van een zogenaamde 
'natuurlijke' tuin, heemtuin of wild
tuin met voldoende ondergroei lijkt 
onmisbaar voor de vestiging van deze 
amfibieen .. Er moet voldoende moge
lijkheid tot aanvoer van dieren zijn. Bij 
buitenwijken lijkt dit geen probleem. 
Een ernstig probleem werpt de wetge-

ver op. De wet bepaalt immers dat een 
beschermd dier niet verontrust mag 
worden. Ook mag zijn hoi of nest niet 
verstoord worden. Het sproeien van 
bet peterseliebed geeft al moeilijkhe
den, omdat de aldaar wonende Bufo 
bufo dan verschrikt en verbaasd de 
benen neemt en aldus ernstig ver
stoord is. Het heeft als consequentie 
dat, nadat zich op natuurlijke wijze 
beschermde dieren in mijn tuin geves
tigd hebben, ik geen steen· of stronk 
meer mag verplaatsen. V oorts valt te 
overwegen of zelfs verhuizen wellicht 
strafbaar is. De kans is dan namelijk 
groot dat mijn opvolger de tuin egali
seert en terugbrengt tot de situatie van 
twaalf in een dozijn, hetgeen een ern
stige verstoring van deze 'natuurlijke' 
biotoop inhoudt. 
In ieder geval blijkt dat bet toedragen 
van een warm hart aan de terrarium
hobby ook een gunstige invloed kan 
hebben op bet amfibieenbestand in de 
natuur. lets dat men nogal eens tracht 
om te draaien in kringen van lieden die 
niet gelukkig zijn met de terra
riumhobby. 

A NATURAL GARDEN 
It is described how four species of amphibia 
(Rana temporaria, Rana escu/enta-complex, 
Triturus vulgaris and Bufo bufo) settled in a 
garden with a pond in a new built quarter at the 
outskirts of Leiden. 
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