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DE BRILKAAIMAN 

Het krokodilletje, Caiman crocodilus ( vroeger 
bekend onder de naam Caiman sclerops) dat 
dit keer op de voorplaat prijkt, is een van de 
weinige soorten krokodillen, die men van tijd 
tot tijd, en dan nog zelden, bij de terrarium
liefhebbers aantreft. 
V anzelfsprekend zijn het dan nog zeer jonge 
dieren, want de volwassen dieren, die gemiddeld 
1.60 tot 1.90 m groot worden, stellen hun bezit.
ters voor zulke ruimteproblemen, dat ze, v66r 
ze volgroeid zijn, noodgedwongen naar de een 
of andere dierentuin verhuizen. Deze jonge die.
ren groeien echter zeer snel. Bij de geboorte zijn 
ze circa 20-22 em lang. In de DATZ 8, biz. 161 
wordt vermeld, dat een Caiman crocodilus in 
20 maanden van 29 em tot 90 em uitgroeide. 
Als de dieren in een te kleine ruimte worden 
gehouden en een te klein waterbekken hebben, 
groeien ze weliswaar minder snel, maar dan 
worden ze traag en vet en verliezen hun roof .. 
diernatuur geheel. 
Het verspreidingsgebied van deze dieren omvat 
de stroomgebieden van de Orinoko en de Ama .. 
zone, verder de Guyana's tot het noord~oosten 
van Brazilie. In Columbia en de zuidelijk daar.
van gelegen staten in Midden.-Amerika wordt 
van deze soort verschillende geografische onder.
soorten aangetroffen. 
In het terrarium worden de dieren meestal met 
stukjes vlees gevoerd. Ook meelwormen, was~ 
motlarven en stukjes visvlees worden verorberd. 
Zeevis kan volgens de literatuur soms tot maag~ 
stoornissen aanleiding geven. 
De temperatuur van bet voor deze dieren on.
ontbeerlijke, ruime waterbekken dient een tem.
peratuur te hebben van ca. 25° C en bet land.
gedeelte ca. 30° C., liefst met een straallamp 
erboven. Het hier afgebeelde dier, dat in het 
bezit is van de heer Nedermeyer, overleefde 
weliswaar eens een nacht, waarin de water.
temperatuur door het plotseling uitvallen van 
de verwarming tot 9° C daalde, maar toen was 
het dier dan ook zo stijf als een plank. In het 
algemeen sterven juist krokodillen zeer snel van 
koude. Zo overleeft bv. Alligator mississipiensis 
een temperatuur van 4° beslist niet. Over het 
gedrag van deze dieren is nog maar vrij weinig 
bekend. In verschillende dierentuinen heeft men 
van deze krokodilsoort nakweek gehad, maar 
publicaties over het gedrag van de jonge dieren 
zijn zeer schaars. 
De redactie zal zich dan ook gelukkig prijzen 
als meer mededelingen over en waarnemingen 
aan deze reuzen onder de reptielen worden 
ingestuurd. 

M. v. R. 



Anolls pulchellus D. & D. 0 

Grasanolissen 
L. Wijffcls ·Engel e n 

Het hagedissengeslacht Anolis demonstreert 
wei heel duidelijk. hoe de vormenrijkdom en 
het individuental van zulke dieren vooral in de 
tropen een geweldigc omvang ka n bereiken. 
De gunstigc levensomstandigheden maken de 
snelle voortplanting - het grote aantal indivi
duen - en de sterke specialisatie - de vele 
~oorten - mogelijk. De toe.,tand is dan oak 
vaak zo. dat in een bepaald terrein of gebied 
meerdere vormen naast elkaar voorkomen, die 
elk hun eigen verblijfplaatsen. levensgewoon
ten en zelfs daarbij aangepaste lichaamsvorm 
en kleur hebben. Hoe regelmatig dit verschijnsel 
op zichzelf weer is, valt a f te leiden uit het 
optreden van .. parallellen" vormen met 
overeenkomende functie. lee fwijze en uiterlijk -
in vergelijkbare gebieden. E n dit geldt niet 
slechts in een nauw verwante groep. zoals een 
geslacht van hagedissen, maar men treft zulke 
elkaar vervangende vormcn in vrijwel aile 
diergroepen aan. 
Zo komen in het geslacht Anolis kleine. slanke 
soorten voor. die ,.Grasanolissen" genoemd 
mogen worden. omdat zij tussen het gras Ieven 
en helemaal op dit milieu zijn afgestemd. Deze 
diertjes onderscheiden zich door hun slanke 
lichaamsbouw, hun smalle, lange kop, hun 
lange staart, hun tekening en kleuren en door 
hun kleine, smalle hechtschijfjes aan de tenen. 
Enige vormen wijkcn sterker af, vooral in de 
vorm en de beschubbing van de tenen. en zijn 
in aparte geslachten, Norops en Chamaeli
norops. o ndergebracht. 
Deze indeling van grasanolissen in verschil
lende geslachten wijst er op, dat deze dieren 
niet bijzonder nauw verwant behoeven te zijn. 
Verwant zijn immers vormen van gemeen
schappelijke voorzaten en parallel zijn vormen 
van verschillende voorzaten, die zich echter in 
gelijke richting hebben ontwikkeld. gespeciali
seerd. Een dergelijke ontwikkcling kan tot een 
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zo grote eenvormigheid leiden. dat men er toe 
komt dieren van geheel verschillende oorsprong 
als nauw verwant te beschouwen, ten onrechte 
dus. 
Echte grasanolissen komen voor op de Grote 
Antillen: Cuba, Hispaniola en Puerto Rico. 
Wat minder gespecialiseerd zijn de op de grond 
levende, kleine Anolissen van de Maagden
eilanden en de Eilanden boven de Wind. 
De Cubaanse grasanolisscn ( Anolis alutaceus, 
A. clivicolus. A. cyanopleurus en A. spectrum) 
en die van Hispaniola ( Anolis semilineatus, A. 
o!ssoni en A. cochranae) zijn verwant en van 
een cyanop/eurus-achtige oorsprong. De be
trekkelijk recente onderlinge scheiding van de 
twce eilanden verklaart dit. Anders is het met 
de krugi-groep op Puerto Rico ( Anolis krugi, 
A. pulchel/us en A. poncensis). die eerder lijken 
te zijn voortgekomen uit een vorm . waarvan 
ook de overige Portoricaanse Anolissen af
stammen. Verwant ook aan deze zijn de cur
soriale ( op de bodem Ieven de ) soorten van de 
noo~delijke Kleine Antillen. Anolis acutus en 
Ana/is wattsi. 
Geheel afzonderlijke groepen vormen Chamaeli
norops barbouri van Navassa Eiland en C. 
wetmorei van het zuidwcstelijk dee! van Ha iti, 
en het geslacht Norops, met een vertegen
woordiger op Cuba (N. ophiolepis), een in het 
noordwestelijk dec! van Zuid-Amerika (N . 
auratus), een van de Matto G rosso (N. meri
diana/is) en een vierde soort van Minas Geraes. 
Brazilie (N. marmorata). 
AI deze kleine Anolisjes zijn voor het terrarium 
bijzonder interessant. Ze zijn in een betrekkelijk 
kleine bak zeer goed te houden. ze zijn niet 
kieskeurig wat voedsel aangaat en eten allerlei 
op de grond levende insecten en ten slotte 
vechten de mannetjes niet zo verschrikkelijk 
als de grotere soorten doen. mede. omdat ze 
met een vee) kleincr tcrritorium tevreden zijn. 
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In de vrije natuur is de bevolkingsdichtheid 
van grasanolissen. vooral van de soorten die 
in vochtiger terrein Ieven waar gras en ander 
sprieterig gewas dicht en hoog staat, zeer 
groot. Het is zeer waarschijnlijk dat grasland 
al heel gauw voldoende voedsel oplevert voor 
zulke kleine diertjes. tcrwijl de dichtheid van 
de groei het uitzicht sterk bcperkt en de 
territoria dus klein houdt 1 ). W aar het land 
droger is en de vegetatie uit hoge, half ver
dorde pollen bestaat, zoals in het gcval van 
Anolis olssoni, is de populaticdichtheid kleiner 
en de vechtlust der mannetje onderling vee! 
groter. 
O ver deze soort schrijft Karl P. S c h m i d t, 
die de soort ontdekt en beschreven heeft: .. Deze 
hagedissen Ieven in de pollen lang gras die de 
voornaamste vegetatic vormen op de droge 
hellingen van de heuvels van Monte Christi. 
Ongeveer de helft van de grasstengels is droog 
en wit, en de grijze en witte kleur van deze 
soort met de lengtestrepen maken de bescher
mende gelijkenis bijzonder effectief. Deze 
gelijkenis wordt door de hagedis uitgebuit. 
want als hij schrikt, neemt hij een houding aan, 
waarbij de staart recht naar beneden hangt en 
het dier volkomen stil blijft zitten. letterlijk voor 
je ogen lijkt te verdwijnen en een wordt met de 
grijzig groene en witte grassprieten". 
Robert Me r t e n s merkt in zijn bijzonder 
lezenswaardige Hispaniolische hcrpetologie van 
1939 op: .. Bij Anolis semilineatus heb ik hele
maal geen gevechten waargenomen. wat echter 
misschien op een toeval berust: bij Puerto Plata 
viel het me in ieder geval op. dat op een slechts 
3 tot 4 vierkante meter groot met dicht gras 
begroeid plekje zich ongeveer een ha lf dozijn 
mannetjes van deze Anolis-soort ophield. 
zonder met elkaar te vechten. Daarentegen 
vechten mannetjes van de nauw verwante 
Ano/is o/ssoni heel heftig met elkaar, zoals ik 
zelfs in de transportzakjes kon zien; daarbij 
treedt op de nek een hoge huidlijst op en de 
fel dottergele keelwam wordt gespreid. De 
revieren van Anolis olssoni worden door een 
mannetje en meerdere wijfjes bewoond: daar 
echter de populatiedichtheid van deze Anolis
soort noo:t heel groat sch ijnt te zijn, zullen de 
mannetjes wei niet vaak met elkaar in contact 
komen". 
Anolis spectrum is een uiterst dun, op een 
stengel lijkend hagedisje van droog laag land 
bij Matanzas en Cardenas op Cuba. De soort 
is tamelijk zeldzaam: houdt zich verscholen in 
de zomer en wordt nctie f in de regentijd. V eel 
talrijker moet zijn de grasanolis van de Sierra 
Maestra: Anolis alutaceus. een mooie. bruine, 
uiterst slanke soort. die volgens Barbour niet 
gemakkelijk te vinden is. a ls hij zich niet 
beweegt. Deze soort komt voor in terrein, 
waarin ook hogere begroeiing voorkomt; deze 
hagedissen eten, evena ls Anolis pulchellus van 
P uerto Rico en Anolis waffsi van de Kleine 
Antillen. tamelijk vee! mieren. 

1) Bij op struiken levende Anolis is wnargenomen, 
dat de tcrritoria van de mannctjes aanzienlijk wcrden 
vcrgroot, nadat ecn storm ecn groot deel van het b lad 
van de struiken had verwijdcrd. W. 
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Anolis pulchellus, de slankste van de Portori
caanse Anolissen. is een beestje met een lange 
spitse kop. een lichtbruine rug. een bijna witte 
buik en een donkerbruine flankstreep. Deze 
soort is weer ecn typischc bcwoner van open 
grasland en buitengewoon ta lrijk. Opvallend is, 
dat in het vrije veld, zodra hoger gewas en 
struiken optreden, in plaats va n pulchellus, 
krugi voorkomt. 
V an deze sierlijke dwerganolis ontving ik eind 
oktober een tiental exemplaren. Mijn correspon
dent. te Mayag uez, schreef mij, da t de hage
dissen buitengewoon talrijk zijn en bijna overal 
te vinden waar gras is, maar dat ze moeilijk 
gevangen kunnen worden. Ook deze dieren. 
met hun lichtbruine rug. de donkerder lengte
streep en de lichtkleurige buik, gaan in gras 
uitstekend verscholen. 
In het terrarium blijken ook de mannetjes van 
Ano/is pu/chellus onderling nogal verdraag
zaam. Wanneer een ontmoeting een weinig 
vriendschappelijk karakter heeft. blijkt dat uit 
het omlaag drukken van de mondbodem, het 
zijdelings a fplatten van het lichaam. het aan
nemen va n een Iichte kleur en nu en dan het 
spreiden va n de fel bloedrode keelwam, dat 
meestal zonder .. bobben". het karakteristieke 
omlaag en omhoog bewegen van het voor
lich-.am. gepaard gaat. De wijfjes reageren naar 
het schijnt in het geheel niet op elkaar. 
Het volwassen mannetje van Anolis pulchellus 
is nauwelijks zo groot als een wijfje van de 
Roodkeelanolis, het wijfje is in afmetingen 
vergelijkbaar met een jonge Ano/is carolinensis 
van een week of zeven. aileen vee! slanker en 
met een langere s taar t. Ook bij deze Anolis is 
het wijfje haast direct kenbaar aan de brede. 
Iichte leng testreep over het midden van de rug . 
In mijn grate terrarium heb ik aan de voet van 
een stam, die hogerop woongelegenheid biedt 
aan de grotere Anolissen, een grasachtig kas
gewas geplant, wat Cypergras, Chlorophytum. 
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geen gras weliswaar maar tach lang- en smal
bladerig, en een Dracaena godseffiana, die 
met zijn s tevige, dunne stengels het geheel goed 
aanvult. En tussen deze sprieten, die tot voor 
kart aileen nag onde rkomen baden aan Norops 
auratus, huizen nu oak mijn grasanolissen van 
Puerto Rico. De dieren verlaten de grate pol 
wei om te jagen, maar keren steeds 's avonds, 
en heel vaak overdag oak. daarin weer terug. 
Mieren heb ik de dieren nag niet voorgezet. 
Op spinnen, vooral loopspinnetjes. zijn ze 
bijzonder gesteld. terwijl ik ze oak kleine gladde 
rupsen heb zien e ten. 
De kennismaking met de kleine grondanolis 
van St. Eustatius en Sint M aarten. Anolis 
wattsi, dateert van 1957, toen oak Anolis bima
culafrJs levend naar Nederland kon worden 
overgebracht. De dieren. die op die eilanden 
.. Butter Lizards" genoemd worden, waren aile 
afkomstig van Sint Maarten. waar ze gevangen 
werden in de Cui de Sac. de vallei waar door
heen de weg loopt van Philipsburg naar 
Marigot op het Franse gedeelte van het eiland. 
In dit terrein staan slechts hier en daar wat 
bomen; de begroeing bestaat in hoofdzaak uit 
gras, struikgewas. xerophytische bromeliacecn 
en hier en daar wat cactussen. Ook hier werden 
de hagedissen op of vlak bij de grand gevon
den. Ze waren eveneens zeer ta lrijk. maar de 
vangst was, naar mij verzekerd werd, heel 
moeilijk. 
Anolis wattsi is een kleine, niet zeer s lanke 
Anolis met een Iicht- of donkerbruine kleur met 
donkere, naar de Ha nken zich verbredende en 
vager wordende dwarsbanden; bij de wijfjes 
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zijn deze dwarsstrepen midden op de rug onder
broken door een Iichte lengtestreep. De zij
kanten van de kop. vooral bij de ogen. is Iicht 
zeegroen. W. G. L y n n vermeldt een Iichte 
horizontale lengtestreep voor exemplaren van 
Antigua . een tekcning, die ik slechts enkele 
kcren aan mijn cxcmplaren heb waargenomen. 
Ook zouden de dicrcn van Antigua een bleek 
oranjc keelwam met ge lige rand hebben. terwijl 
de kleine Anolis van Sint Maarten een bleek
grijzige, haast kleurloze keelwam blcek te 
hebben. 
Oak deze Anolissen waren uitgesp~oken lief
hcbbers van kleinc. n iet-vliegende insecten. Zij 
dcdcn hct uitstekcnd in kleine terraria met 
dichtc. fijne begroe'ing. zetten zclfs cieren af. 
waaruit jongen tevoorschijn kwamen. Oaar 
dcze echter in het begin van de winter gebo~cn 
werdcn, lukte het niet. ze volwassen te k"ij~en. 
Or. Fritz M o I I c in Bonn. is er wei in geslaagd 
een hele gevangenschapgeneratie tc kwcken en 
die het dichtst bij het vuur zaten, w armden z'ch 
het beste. al was de vreugde van ko;te duur. 
Eind 1958 was de s tam uitgestorven. en de 
oorzaak is geweest. dat men waarschijnlijk niet 
over voldoende geschikt voer heeft kunnen 
beschikken. 
De conclusies zijn, dat deze kleine Anol;sjes 
bijzonder aantrekkelijk zijn om hun kleine af
metingen, hun gra te activiteit en de mogelijk
heid om ze in een klein. mits goed beplant 
terrarium onder te brengen. Zij kunnen u't
stekcnd de permanente bewoners zijn van het 
bakje, waarin u de wijfjes van de andere 
soortcn haar eitjes laat afzetten en waarin u 
de jongen opkweekt. 
De hclc lijst van grasanolissen aan hct beg'n 
van dit artikel client dan oak om de import
actieven onder onze lezers tot een pog' ng aan 
tc sporen. De mij betoonde belangstc\l'ng voo: 
Ano/is pulchellus ( .. 't mooike" betekent d'e 
naam) garandeert wei succes! 

Literatuur: 

1919 Barbour, T. & C. T. Ramsden, The Herpetology 
or Cuba, Mem. Mus. Comp. Zool., Vol. 47, no 2. 

1941 Cochran, D. M., The he rpetology or Hispaniola. 
Bull. United Slates Nat. Mus., no. 177. 

1939 Mertens, R., Herpetologische Ergebnisse ciner 
Reise nach der Inset Hispaniola, Westindien . 
Abh, Senckenb. Nat. Ges. no. 449. 

1957 Lynn, W . G., Notes on a collection o r Reptiles 
nnd Amphibians !rom Antigua. B.W.I., Herpe· 
tologica, Vol. 13. 

19 19 Schmidt, K. P., Descriptio ns of New Amohibians 
and Re ptiles from Santo Domingo and Navassa . 
!lull. Am. Mus. Not. ~list .. Vol. 41. no. 12. 

1921 Schmidt, K. P, Notes on the Herpetology or 
Santo Domingo, Bull. Am. Mus. Nat. Hist., Vol. 
•14, no. 2 . 

1928 Schmidt, K. P., Scientific Survey or Porto Rico 
and the Virqin Islands, Vol. X. part. I. New 
York Acad. Sci. 

1939 Schm idt, K P, A New Lizard from Mexico w ith 
n Note on the Genus Norops, Zool. Field Mus. 
Nat. Hist .. vol. 24, no. 2. 

1959 Unde rwood, G.. The Anoles or the Ea•tern 
Caribbean. Bull. Mus. Comp. Zoo!., vol. 121, no. 
5, part Ill. 

1961 Williams, E. E. & S. Rand, Notes on Hispaniolan 
Herpetology. Breviora Mus. Comp. Zool., no . 
117, 135 en 136. 

29 



Een grijpstaartgecko 
II. Yan Eysden- Den llnog 

Onder een zending terrariumdieren uit Oost
Afrika, die hier begin april 1961 aankwam, 
bevonden zich twee gecko's, die wat vorm en 
kleur betreft, nogal afweken van het gewone 
geckotype. 
De grondkleur van de bovenzijde van het 
lichaam was roodbruin, waartegen bij het ene 
dier vier, bij het andere vijf oranje- tot rose
achtige, min of meer ruitvormige vlekken merk
waardig afstaken. D e staart was van hoven 

Dlplodactylu s wolterstorffl 

als geband met afwisselend roodbruine en oranje 
vlekken, terwijl op de staartbasis een oranje, 
driehoekige vlek. welke aan twee zijden scherp 
werd begrensd door twee donkere strepen, te 
zien was. Flanken, ledcmaten en kop waren 
gemarmerd en vingers en tenen voorzien van 
lichtere dwarsstrepen. De onderzijde was grijs
bruin, de 1 •aart van onder rose-rood. 
Te oordc naar de hartvormige ontwikkeling 
van de tappen van vingers en tenen, die elk 
voorzien waren van een intrekbare klauw, 
waren het vertegenwoordigers van het geslacht 
Phyllodactylus. 
Het opmerkelijkste was echter de lange staart 
- helaas was deze bij een der exemplaren kart 
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na aankomst afgebroken ~ die aan de onder
zijde bij de tip wat stroef aanvoelde, wanneer 
het dier zijn staart over je hand achter zich 
aantrok. Het bleek dat deze onderzijde van het 
staarteinde een hechtapparaat is. bestaande uit 
kleine lamellenschijfjes. 
Door deze bijzondere vorming aan het einde 
van de staart, kon ik een heel stuk verder 
komen met de determinatie. Ik had daarvoor 
de beschikking over , Revision of the African 

foto II. von Eysden 

Lizards of the Family Gekkonidae" van 
Loveridge en hierin vond ik een genus va n 
gecko's beschreven, Diplodactylus, dat nauw 
verwant is aan Phyllodacty/us. In het geslacht 
Diplodactylus zijn vier Afrikaanse soorten be
schreven van zeer ver uiteenliggende gebieden. 
Diplodacty/us inexpectatus komt voor op de 
Seychellen, woltersforffi in Tanganyika, pa/
matus in Frans Kameroen en wei/eri ten slotte 
in Frans en Engels Kameroen. 
Drie van deze vier soorten, wolterstorffi, pal
matus en wei/eri, zijn onderling zeer verwant 
en mogelijk geografische rassen van een soort. 
Over de laatstgenoernde wordt vermeld, dat de 
tip van de geregenereerde staart omgebogen is 



als een grijpstaart, terwijl bij de twee andere 
soorten hechtkussentjes aan de staart worden 
genoemd. 
Mijn dieren komen naar aile waarschijnlijkheid 
uit Arusha, aan de voet van de Kilimandjaro in 
Tanganyika; verspreidingsgebied van wolter
storffi dus. 
De kleurbeschrijving welke van dit dier gegeven 
wordt, laat zich niet best vergelijken met mijn 
levende exemplaren, maar deze berust wellicht 
op geconserveerd materiaal. Die van palmatus 
en weileri zijn meer in overeenstemming met 
mijn gegevens. Overigens is de variatie in 
kleuren oak bij mijn dieren van tijd tot tijd zeer 
groat. In korte tijd kunnen het roodbruin en 
oranje via olijfgroen overgaan in danker en 
Iicht grijs, waarbij soms bij een der dieren de 
rugtekening sterk vervaagt en overgaat in een 
onduidelijk patroon. Ook kan de kleurwisseling 
af en toe niet avera) even snel verlopen, zodat 
bijvoorbeeld de linkerhelft van het dier Iichter 
van kleur kan zijn dan de rechterhelft. 
Oak de overige kenmerken, die Loveridge voor 
Diplodactylus wolterstorffi opgeeft, wijken op 
sommige punten iets af van de waarnemingen, 
die ik zo goed en zo kwaad als het ging aan 
mijn dieren heb gedaan. Voor aile zekerheid 
laat ik ze hier volgen: De snuit is afgerond, 
Ianger dan de afstand tussen oog en oar
opening, schubben op de snuit grater dan die 
op de achterkant van de kop; rostraalschild 
nagenoeg zevenzijdig en begrensd door acht 
kleine schubjes; acht of negen onderlipschilden, 
tien of elf bovenlipschilden; mentaalschild vijf
en zevenzijdig, begrensd door twee vergrote 
schubben. Rug, ledematen en flank bedekt met 
kleine, op de staart iets grotere, vijf- of zes
hoekige schubben. Buikschubben wat grater dan 
die van de rug, glad en duidelijk zeshoekig, vijf 
a zes op 2 mm lengte. Vingers en tenen tamelijk 
klein, de distale verbreding hartvormig, lamellen 
trapeziumvormig, gevolgd door enkcle grotere 
schubben. Een webachtige interdigitate ont
wikkeling van de huid ontbreekt. Het bovenste 
ooglid is vrij breed, bezet met spits toelopende 
tuberkels. Staart aan de onderzijde afgeplat, 
schubben daar in dwarslijnen gerangschikt; een 
groepje van vergrote, scherp gepuntc tuber
keltjes aan weerszijden op de staartbasis. Bij 
beide dieren zijn twee postanale spleetjes aan
wezig. De geregenereerde staart is cylindrisch 
in doorsnede. taps toelopend, eveneens voorzien 
van hechtlamellen. Lengte der dieren 9,85 em 
(5,35 en 4.50 em) en 11.30 em (5,3 en 6,00 
em). Van het eerste dier is de staart geregene
reerd. 
Wat het hechtapparaat van de staart betreft, 
nag het volgende: Diplodactylus palmatus is 
volgens Loveridge met ,.an adhesive disc", cen 
hechtschijfje, uitgerust, terwijl mijn dier een 
gecompliceerd stelsel van dergelijke schijfjes 
bezit. Het hechtapparaat van D. wolterstorffi 
wordt vergeleken met dat van Lygodactylus. 
Bij Lygodactylus zag ik echter aileen, dat de 
dieren de gehele staart, maar vooral het uit
einde met lamellen tegen de ondergrond drukten: 
bij het omlaag )open op een steil oppervlak 
functioneerden de lamellenkussentjes als een 

soort rem. Oat Lygodacty/us tot een dergelijk 
veelzijdig gebruik van de staart in staat is als 
Diplodactylus wolterstorffi, heb ik niet kunnen 
constateren. Deze ....-ik geloof intussen wei te 
kunnen aannemen, dat mijn dieren tot deze 
soort behoren ....- heeft een vee) langgerekter en 
leniger staart dan Lygodactylus. Het smalle 
uiteinde ervan wordt tegen de ondergrond 
gedrukt, wanneer het dier stil zit of zich ver
plaatst, waarbij de rest van de staart heel vaak 
los van de ondergrond gehouden wordt. Als 
een acrobaat blijft het diertje, na een sprang, 
met zijn staartlamellen aan je vinger hangen, 
trekt zich zelfs aan zijn staart op en klautert 
op de hand. AI die tijd is het hechtapparaat in 
dezelfde positie vastgedrukt gebleven. Bij een 
landing in planten die weinig houvast bieden, 
zoals Chlorophytum, demonstreert het dier een 
ander gebruik van de staart, door deze dadelijk 
om een stengel heen te slaan, zonder daarbij 
het hechtkussentje te gebruiken. 
Verder maken deze dieren ....- een eigenschap 
van vee) gecko's ....- hun gemoedstoestand dui
delijk door staartbewegingen. Als Diplodac
tylus benaderd wordt door een andere gecko, 
zet hij zich schrap, stelt zich dwars voor de 
tegenstander op en kromt, hoog op de paten 
staande, de rug. terwijl hij de staart in sierlijke 
bogen voor de neus van de ander laat kronkelen 
of met de top een roffeltje op de grand slaat. 
Het ontbreekt er nag aan, dat hij blaast als een 
kat, hoewel hij bij een dergelijke gelegenheid 
soms een sputterend geluid laat horen. 
Ditzelfde gedrag toont ook het gave dier, als 
het exemplaar met de geregenereerde staart 
onderzoekend naar hem toekomt en voorzichtig 
probeert zijn flank te raken. In deze houding 
kunnen ze uren volharden. Trouwens, alles gaat 
bij deze dieren even bedaard, bijna bedachtzaam; 
als miniatuurpantertjes bewegen ze zich sluipend 
voort door hun terrarium, terwijl ze voortdurend 
met hun tongetjes alles wat ze op hun tocht 
tegenkomen onderzoeken. Daarbij is het net of 
ze telkens even terugschrikken, wanneer ze iets 
met de tong hebben aangeraakt. 
In de ruim zeven maanden dat ik de beide 
dieren nu verzorg in een als ,.droog woud" 
ingericht, smal en hoog terrarium, waarin de 
temperatuur wisselt tussen 17 en 30 graden C., 
heb ik nag geen verdere toenaderingspogingen 
tussen hen onderling opgemerkt. Uiterlijke ver
schillen, die er op zouden kunnen wijzen, dat 
het een paartje is, heb ik niet kunnen opmerken. 
Wei vond ik onlangs een enkel ei tegen de 
achterwand van het terrarium geplakt; een 
beetje merkwaardig, want de meeste gecko's 
liggen steeds twee eieren per keer. Daar het 
terrarium echter door meerdere gecko-soorten 
wordt bewoond, drie exemplaren van Hemidac
tylus citerni, een Hemidactylus frenatus en een 
Phelsuma mutabi/is, zal de tijd moeten leren of 
het ei werkelijk van Diplodactylus afkomstig 
is. Ik hoop op het laatste, want het zou wei 
bijzonder aardig zijn om tot nakwe · van deze 
buitengewoon interessante gecko's to! komen, 
temeer daar ze. gezien hun betrekkelijke zeld
zaamheid, wei niet meer zo vaak zullen worden 
gei'mporteerd. 
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f oto II. Schus ter 

Een be~ruehte eierstok ~an Bitis arietans 
II. Schuster · Dresd e n 

Op 19 december 1959 verzocht een kennis mij, 
enige opnamen te maken van een pas gestorven 
pofadder ( Bitis arietans) . Toen ik bij hem 
kwam, had hij het lichaam van het dier reeds 
opengesneden en we constateerden met spijt dat 
de slang drachtig was geweest. De eieren waren 
in een tamelijk ver gevorderd stadium van 
ontwikkeling. 
Waaraan zou het dier gestorven zijn? Het 
paartje Bitis arietans had voor zover kon wor
den nagegaan in de afgelopen zomer geen 

W ERKGROEP ROTTERDAM 
De bijeenkomst van juli 1961 was ondanks de hille 
een druk bezoehle vergadering die uitslckend is 
geslaagd. Ten behoeve van vele, vooral nieuwe !eden, 
hield de beer J. C. van Egdom cen kortc lezing over 
de bouw en inrichting van eenvoudige klcinc terraria. 
De heer C. M. Hombroek vertelde vervolgcns bet 
een en ander over de herpetologische aspeeten van 
zijn reis naar Zuid·Frankrijk en Noord-llalie en stelde 
vervolgens tegen ccn kleine vergoeding cnkele muur· 
hagedissen, hazelwormen en ertzhazelwo rmcn te1 
besehikking, cvcnals een Italiaanse uladdc s lang, 
Coronella girondica, boomkikkers en enkele in Duils
land gevangen zandhagedisscn. Met ccn gezcllige 
rondvraag en een bezock aan bel - smoorhete -
reptielenhuis van Blijdorp werd de bijeenkomst 
gesloten. 

H. M. van Mecuwen. 

BOEKBESPREKING 

Ten bchocve van de Lacerta-gcmecnschop is ecn 
boek aangesehafl voor de bibliotbeck : DIE REPTILIEN 
UNO AMPHIBI~N MITTELEUROPAS van R i e h a r d 
Stern I e I d (bewerkt door Dr. G. Steiner). Het 
werk is onder no. sao in de bibliothcck opgcnomen 
met een waarborgsom van f 10,-. 
H et werk bespreckt op prcttig leesbare wijze middcn
europese kruipende dieren en geefl daarbij vooral 
die wetenswaardigheden, die van wezcnlijk !.>clang 
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paringsnetgtngen getoond. De dieren waren in 
de winterslaap gebracht om de paringsdrang 
in de volgende zomer te stimuleren. 
Op bovengenoemde fatale datum werd ontdekt. 
dat het wij fje tamelijk vee! dronk. Het dier werd 
uit het terrarium genomen en kreeg in de 
badkuip te drinken. Kort daarop overleed het. 
Wij vermoeden, dat de ontwikkeliog van de 
eieren het lichaam van de slang dermate had 
verzwakt, dat het organisme de overmatige 
wateropname niet heeft kunnen verwerken. 

zijn voor ccn juist begrip van de ploats der besproken 
diercn in de fauna waarvan zij dcel uitmakcn. De 
tekst beslaat 93 pagina"s: hct werk is, naast talrijke 
goede tcken ingen in zwart·wit, qelllustrcerd met 30 
praehtig geklcurde platen, die zowel wat kleur als 
tekening aangaat, volkomen natuurgetrouw zijn en 
dikwijls ook ecn uitslekend becld geven van de 
biotoop der bedoeldc soorten. De plaat van Salamandro 
arra, die in het A lpengebied tussen 800 en 2000 
meter voorkomt, is daar een voorbceld van. 
Een mooic aanwinst voor onze rijke bibliotheck! 

H. A. L. M. 

VRAAG EN AANBOD. RUILRUBRIEK 

Dr. P. van SehiUgaarde, Ten Hovcstraat 87, Den Haag, 
teleloon 550483 biedt ler overname a an: een ijzeren 
aqua-terrarium met ta fel, bak in dric ondcrling water
dichte gedccltcn: aquarium, paludarium en terrarium. 
Almetingen 90 x 40 em, hoogte I meter, luehlruimle 
90 x 40 x 70 em. Drie uitsehuifbare. op koper lopende 
ruiten (twee van 90 x 35, een van 40 x 35 em): dak 
gevormd door los houten raam bespannen met gaas, 
vastgezet met klcmmen; watcrafvoer onder paludarium 
en terrarium; dak- en bodemverwarming: in de vaste 
ruiten dubbele rijen gaatjes voor luebtvcrversing: 
zware Zoobeko-pomp voor watercirculatic: met goed 
verzorgde beplanting, alles in prima staat. 


