
Een paartje Gallotia simoeyi. Tussen de met korstmos begroeide lava vallen ze niet op. Foto: Herman in den Bosch. 
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Het leefgebied van Gallotia simonyi , 
de Reuzenhagedis van Hierro 
INLEIDING 
Jarenlang waren de schitterende steen
druk van de Reuzenhagedis van Hierro 
( Gallotia simorl)ll) in BOULENGER ( 1891), 
enkele verschrompelde dieren op alcohol, 
en twee slecht opgezette exemplaren zo 
ongeveer het enige beschikbare mate
riaal van deze welhaast mythologische 
hagedis. Na de ontdekking en beschrij
ving ruim honderd jaar geleden leek het 
snel gedaan met de reus, want halver
wege deze eeuw ging men er aJ van uit 
dat de (zo men toen vermoedde) groot
ste, recente vertegenwoordiger van de 
vier soorten Canarische hagedissen uit
gestorven was. Tot ieders verbazing 

bleek in 1975 Loch nog een kleine popu-
1atie te bestaan (BOHME & BfNGS, 1975). 
Eind maart 1993 ste1de men mij in de 
gelegenheid om waam emingen in de 
inmidde1s streng bewaakte kolonie te 
doen en om onderzoek te verrichten in 
het bio1ogisch station aan deze tot voor 
kort uitgestorven gewaande soort. 

GESCHIEDENIS 
Hoewel de Reuzenhagedis al sinds de 
vij ftiende eeuw in geschriften verme1d 
wordt, zijn de eerste drie exemplaren 
voor de wetenschap pas in 1889 verza
me1d op de kleinste van de Salmor
rotsen, Roque Chico, voor de noord-
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westkust van Hierro. Sommige onder
zoekers menen dat de recentelijk ont
dekte bagedissen op bet eiland niet tot 
dezelfde vorm beboren als die van de 
Salmor-rotsen. De bagedissen van bet 
eiland Hierro zijn door L6PEZ-JURADO 

( 1989) zelfs als een nieuwe ondersoort 
beschreven: Gallotia simonyi machadoi. 
De meningen over de geldigbeid hiervan 
zijn ecbter verdeeld. 
Waarscbijnlijk zijn de Reuzenhagedissen 
op de Salmor-rotsen ecbt uitgestorven, 
boewel er in 1931 nog levende dieren 
zijn gezien. Helaas kon ik de steile 

klippen voor de kust vanwege bet ruwe 
weer niet bezoeken, maar medewerkers 
van de natuurbescberrnings-organisatie 
op Hierro bebben de rotsen in 1989 en 
1992 afgezocbt, steeds zonder resultaat. 
Overigens is bet opmerkelijk dat de 
Salmor-rotsen tijdens mijn bezoek in het 
vroege VOODaar nagenoeg voortdurend 
in de zon lagen, ook als bet op bet 
eiland zelf grijs en beiig was, boewel de 
kortste afstand tot Hierro slecbts 350 m 
bedraagt. Een dergelijk enigszins ander 
rnicroklimaat zou bijgedragen kunnen 
bebben tot een differentiatie van de 
populatie op de rotseilandjes vergeleken 
met die van G. simonyi op Hierro zelf. 
De opdeling in ondersoorten kan daar
door wat aannemelijker worden. 

FUGA DE GORRETA 
De enige plaats waar G. simonyi nu nog 
in bet wild voorkomt, is op de Risco de 
Tibataje, Fuga de Gorreta, nabij bet 
stadje Frontera, in het noordwesten van 
Hierro. De biotoop is een zeer steile 
rotswand, opgebouwd uit lava en basalt. 
De totale hoogte is ongeveer 1200 m. 
De Reuzenhagedissen komen voor in 
een zone tussen de 350 en 500 m. Een 
bezoek aan de kolonie vereist een lang
durige, vrijwel verticale klim, met als 
enige houvast af en toe wat smalle 
uitsteeksels in de brokkelige lava. Door 
de zuidwestelijke orientatie heeft de in 
maart nog koude, harde westenwind uit 
zee vrij spel. Daar komt overdag door 
opwarming van de zeer donkere lava 
bovendien nog een therrnische stijgwind 
bij die allerlei insekten blijkt aan te 
voeren. 
De bogere delen van het eiland zijn 
regelmatig in nevelen gehuld. 's Zomers 
ligt deze zone volgens MARI'INEZ RICA 

(1982) tussen de 1000 en 1500 m, maar 
tijdens rnijn verblijf lag de ondergrens 
beduidend lager, en hing er dikwijls mist 

De biotoop van Gallotia simorryi, de Risco de Ttbataje, is een bijna in bet leefgebied van de G. sinwnyi. 
loodrechte rotswand. Foto: Herman in den Bosch. Vermoedelijk beperkt dit vochtiger en 
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koeler deel van de bergwand een expan
sie van de kolonie naar hoven. 
Van wat beschutting is op de lagere 
belling nauwelijks sprake. Toch is er op 
zonnige dagen ook dan al een redelijke 
temperatuur te halen door instraling. 
Een meting over 48 uur op ongeveer 
300 m gaf in de schaduw maxima van 
20-32°C en minima van 12-20°C, en 
een relatieve luchtvochtigheid van 80% 
aan het eind van de middag. 
Zo vroeg in het jaar waren er nog 
weinig insekten. Wat vliegen, kevers, 
een paar mieren, wat duizendpoten en 
een enkele spin. 

PLANTENGROEI 
Het was opvallend hoe de vegetatie, die 
wat soorten betreft vrijwel hetzelfde is 
langs de gehele rotswand, in maart in 
bet leefgebied sterk verscbillende stadia 

van ontwikkeling vertoonde, gaande van 
beneden naar hoven. Ongetwijfeld heeft 
ook het feit dat bet grootste deel van de 
habitat pas na bet middaguur in de zon 
ligt, daarmee te maken. 
De meest algemeen voorkomende voed
selplanten voor de voomamelijk vegeta
rische volwassen G. simonyi waren nu 
Hyparrhenia hirta (later de zaden van 
dit gras), Artemisia thuscula, Euphorbia 
obtusifolia, Lavandula canariensis, 
Micromeria hyssopifolia, Opuntia (een 
belangrijke waardplant voor de coche
nillia-luizen (Dactylopius coccus), die 
soms worden gegeten door de hagedis
sen), Periploca laevigata, Psoralea 
bituminosa, Rubia fruticosa, Rumex 
lunaria, Kleinia neriifolia, een Sonchus
soort (gandogeri en/of hierrensis), en 
Tolpis (proustii?). (Determinatie met 
BRAMWELL&BRAMWELL(l990), HOHEN-

Het noordwestelijk dee! van Hierro met uitzicht op El Golfo: uiterst links de Salmor-rotsen, rechts van het midden 
de Risco de Tabataye, rechts het stadje Frontera. Foto: Herman in den Bosch. 
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De belangrijkste voedselbron van de Reuzenhagedis van Hierro: 
de plant Psoralea bituminosa. Foto: Herman in den Bosch. 

Dejonge dieren bezitten nog duidelijke dwarsstrepen. 
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Foto: Herman in den Bosch. 

ESfER & WELSS (1993) en KUNKEL 

(1980)). 
Aile planten kwamen in geringe aantal
len op de kaal aandoende klif voor, wat 
rijker in de 1agere delen. Hyparrhenia, 
Artemisia, Lavandula, Rumex en Psora
lea raakten daar net in bloei. Psoralea 
biiUminosa zou later in het seizoen haast 
90% uitrnaken van het voedselpakket 
van de Reuzenhagedis (mond. med. 
Perez Machin en Quintero), hoewel 
SALVADOR ( 1985) opgeeft dat de hage
dissen vooral Kleinia neriifolia en 
Lavandula abrotanoides (tegenwoordig 
L. canariensis genaamd) eten, waarvan 

overigens aileen de eerste in maart te 
vinden was. Dit is echter een foute 
interpretatie door Salvador van het werk 
van MA.RffNEZ RICA (1982), die stelt dat 
hij aileen overblijfselen van deze plan
ten in de uitwerpselen in het najaar kon 
identificeren (en de rest niet). 
Rond de 300-500 m verschenen nu pas 
de eerste blaadjes van de belangrijkste 
voedse1plant P. bituminosa. Opmerke
lijk genoeg was deze plant veel verder 
in zijn groeicyclus rondom de aan de 
oostkust gevestigde hoofdstad Valverde, 
die op ongeveer deze1fde hoogte ligt, en 
zij b1oeide er al uitbundig, ofschoon het 
daar ook flink waaide en de temperatuur 
amper hoven de l0°C uitkwam. 
Hoewel het menu in het wild redel ijk 
vee1 tarne1ijk houtige en vezelige plan
ten bevat - zoals hierboven is geb1eken -
accepteren de hagedissen in het biolo
gisch station ook zachter voer als kool, 
sla en tomaten. De jongen worden 
echter grootgebracht met krekels. 

BIOIDOP 
Essentieel voor het over1even van de 
hagedissen zijn de vaak temauwemood 
een voet brede riche1s waarop zich wat 
aarde kan verzamelen. Hierop vinden 
planten houvast, en de vrouwtjes hebben 
vochtig blijvende grond nodig om de 
eieren in af te zetten. Voor dit Iaatste 
doel hebben de natuurbeschermers 
enkele plastic bakken met klei ornhoog
gesjouwd. Aangezien dit inmiddels in 
een soort baksteen was veranderd, zal 
het weinig bijdragen tot het voortplan
tingssucces, maar de bedoeling is goed. 
Het is zeker niet denkbeeldig dat het 
beperkte aantal goede ei-afzetplaatsen 
met de juiste vochtigheidsgraad en 
temperatuur een begrenzende factor 
vormen in de populatiegroei. De soms 
gepostuleerde voedselschaarste lijkt mij 
een geringere rol te spelen. 
Schuil- en overwinteringsmogelijkheden 
vinden de G. simonyi in de vele diepe 
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Een volwassen vrouwtje Gallotia simonyi. 

spleten in de rotswand. De mannetjes 
zijn onderling onverdraagzaam. In het 
veld zitten ze zelden dichter dan vijf 
meter bij elkaar. 

ACfiVITEIT 
In de periode dat ik op Hierro was, 
komt G. simonyi net uit winterslaap. In 
vergelijking met de Gallotia's op andere 
Canarische eilanden is dat betrekkelijk 
laat. Men dient echter niet te vergeten 
dat Hierro beduidend Iagere temperaturen 
kent dan de gewoonlijk door vakantie
gangers bezochte eilanden (KUNKEL, 
1976). Op Tenerife liep iedereen a! 
zomers uitgedost rood, terwijl op het 
westelijk dee! van Hierro een trui en 
dikwijls een regenjack hard nodig 
waren. Door de zuidwestelijke orientatie 
van de Risco de Tibataje kunnen de 
meeste hagedissen bovendien pas na het 
rniddaguur gaan zonnen; eerder ligt de 
rotswand in de schaduw. 
Waarschijnlijk heeft de grootte van de 
hagedissen evenzeer met hun late ver
schijnen in het jaar te maken. De klei-

Foto: Herman in den Bosch. 

nere, heel algemene Gallotia galloti 
caesaris was wei al overal actief; een 
dier met een geringere omvang warmt 
nu eenmaal sneller op. In de lagere 
regionen houdt deze soort een winter
slaap van zo'n drie weken gedurende de 
maand december, uiteraard afhankelijk 
van de weersomstandigheden. In de 
hogere streken (ca. 1300 m) verdwijnen 
ze rondom de jaarwisseling zeker voor 
tien weken van het toneel. G. simonyi 
gaat a! veel eerder, in het najaar, in 
winterslaap en komt zoals gemeld pas 
weer in maart te voorschijn. Mei en 
juni zouden de actiefste maanden voor 
volwassen G. simonyi zijn. 
De Reuzenhagedissen zijn erg schuw. 
Om toch te kunnen bepalen of ze a! 
actief zijn, kan men naar uitwerpselen 
zoeken. Op de rotswand zegt dat echter 
niet alles, want de harde wind waait 
vee! schoon. Ook bij de in het biolo
gisch station gehouden dieren krijg je de 
indruk dat ze bijzonder goed zijn aan
gepast aan hun karige menu: ze verzet
ten geen poot te vee!. Ze zitten vaak 

Lacerta 52(4) 



Lacerta 52(4) 

meer dan een uur bewegingloos. Daar
door verbruiken ze bijzonder weinig 
energie. Dit in tegenstelling tot de 
voomamelijk insektivore G. galloti 
caesaris, die vrolijk been en weer ren
nen. 

VOORTPLAN11NGSGEGEVENS 
Het baltspatroon van G. simonyi past 
goed in dat wat ik van de andere soor
ten in bet genus Gallotia ken: een beet 
in de nek en een eopulatie van een paar 
minuten. 
De afgelopen jaren bebben de vrouwtjes 
in bet biologiseh station gelegd tussen 
29 mei en 30 juli. Sleehts eenmaal 
produeeerde een vrouwtje twee legsels 
per jaar. Dit tweede legsel bedierf; bet 
was vermoedelijk onbevrueht. De eerste 
legsels van jonge vrouwtjes tellen zo'n 
vier eieren. Wat oudere dieren leggen 
gemiddeld twaalf eieren met afmetingen 
van 19-21 x 26-31 mm. De maximum 
legselgrootte is vijftien stuks. De ineu
batieduur bij 29°C bedraagt zestig tot 
zeventig dagen. (mond. med. Alfonso 
Quintero.) 
Ondanks hun populaire naam, worden 
de G. simonyi niet zo heel groot. 
De kop-romp1engten van vrouwtjes 
bedragen 18-20 em, met een staartlengte 
van ongeveer 30 em. Buiten de voort
plantingsperiode wegen ze 210-310 g. 
De mannetjes worden wat groter, en 
kunnen in uitzonderingsgevallen een 
totale lengte bereiken van ruim 70 em. 
Ze wegen gemiddeld 350 g. Niettemin 
behoren ze daarmee toeh tot de reuzen 
onder de Laeertidae, met de meeste 
eoneurrentie van Gallotia stehleni en 
Lacena lepida. 

HUIDIGE SITUATIE 
Vlak na de herontdekking sebatte men 
de populatie in bet wild op zo 'n twee
honderd dieren (MARffNEZ RICA, 1982). 
In later jaren wisselden de getallen 
sterk: van minder dan honderd tot meer 

dan duizend. Mogelijk had dat niet 
aileen biologische gronden. Sedert 1986 
tracht men met wisselend sueees de 
dieren in bet biologisch station te kwe
ken. Tot nu toe zijn er 61 hagedisjes uit 
bet ei gekomen (DOMiNGUEZ CASANOVA, 
1993). Vreemd genoeg vormt echter bet 
lokale en landelijke politieke en weten
schappelijke klimaat de laatste jaren een 
groter probleem voor de overleving van 
de soort dan bet variabele kweekresul
taat met de Reuzenhagedis van Hierro. 
Want, waarheen met al die jongen ... ? 
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THE HABITAT OF GAILOTIA SIMONY/ 
The only known recent locality of Gallotia 
simonyi near Frontera on Hierro, Canary 
Islands, was visited at the end of March. At 
this time of the year the vegetation has only 
just started to develop. A list is provided of 
recognized and potential food plants for this 
mainly vegetarian species. Remarkably, most 
of these are ligneous and seem to have a low 
nutritional value. However, recent work indi
cates that later in the year the herbaceous plant 
Psorolea bituminosa is the major food item in 
the diet of adults. This leguminosid plant was 
only just budding on the rock face in March. 
A strong sea wind combined with frequently 
overcast skies made the area inhabited by this 
species, 300-500 m on the south-west facing 
exposed cliff, chilly although ambient tempera
ture there ranged between 12 and 32 °C. The 
annual active period of G. simonyi extends 
from the end of March to early autumn, when 
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Op het lagere deel van het klif lcunnen nog wat planten wortelen. 
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Foto: Herman in den Bosch. 

the lizards gradually start hibernating. Peak 
activity occurs in early summer. Even at 
this time the animals appear lethargic and they 
are very shy; this may be an energy saving 
tactic due to the harsh conditions. 
Mating lasts a few minutes with the male biting 
in the side of the fumale's neck, as is common 
in Gallotia. Oviposition in the study area 
occurs between 29 May and 30 July. On only 

one occasion did a fumale produce two clutches 
in one year, the second of which did not 
survive long. The first clutch of young fumales 
typically consists of four eggs while older 
females usually lay twelve eggs on average, 
fifteen being the maximum recorded. Soon after 
the moment of laying, the size ofthe eggs ranges 
between 19-21 x 26-31 mm. Incubation takes 60-
70 days at 29°C. A constraint on population 
growth could be the scarcity of suitable 
oviposition sites. 
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