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Bij de voorplaat: Physignathus lesueurii (GRAY, 1831) 

Systematiek 
Klasse: Reptilia 
Orde: Squamata 
Suborde: Sauria 
Infraorde: Iguania 
Familie: AGAMIDAE 
Genus: Physignathus 
Species: Physignathus lesueurii 

VERSPREIDING 

Foto en tekst: 
John Smits 

Sint Franciscusweg 34 
6417 BD Heerlen 
jwlsmits@xs4all.nl 

Oosten van Australië, van Cape York Peninsula, Queensland tot oostelijk Victoria. Voorkomen in het zui
den van Nieuw-Guinea is één maal gerapporteerd en berust waarschijnlijk op een verwisseling van verza
meldata (WATKINS-COLWELL & jOHNSTON, 1999). 

BESCHRIJVING 
KRL 20-25 cm; SL 50-70 cm. Grondkleur grauwbruin tot olijfgroen. Zwarte strepen die naar beneden toe 
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smaller worden lopen van de rug over de flanken. Een zwarte streep loopt van het oog naar de schouder. 
Vanaf achterhoofd tot bijna aan het einde van de staart loopt een kam, die in de nekstreek het hoogst is, 
vooral bij de mannetjes. Buikzijde geelbruin tot wit, aan de voorzijde van het lichaam vooral bij de man
netjes felrood. 

BIOTOOP 
Leeft voornamelijk op bomen in de nabijheid van water (beken, rivieren, meren}. De dieren rusten graag 
op over het water hangende rakken. Op de bodem komen ze vooral bij het zoeken naar voedsel, maar blij
ven daarbij op de oevers en de onmiddellijke nabijheid daarvan. 

LEVENSWIJZE, VOEDING EN GEDRAG 
De Australische wareragaam is een voortreffelijke zwemmer, die één tot anderhalf uur onder water kan blij
ven. Graag zonnen ze op takken en rotsen, waarbij ze voortdurend uitkijk houden naar mogelijke buit. De 
mannetjes bewaken hun territorium en dreigen tegenover indringers door knikken met de kop en het opbla
zen van de keel, waarbij de voorste ledematen langzaam heen en weer bewogen worden. De dieren eten 
bijna alles wat ze kunnen bemachtigen. Insecten als sprinkhanen en krekels, regenwormen, kleine gewer
velde dieren zoals muizen, vissen en kikkers. Van tijd tot tijd eten ze in het terrarium ook overrijpe vruch
ten (bananen, citrusvruchten, appels}, stukjes vlees (runderhart} en zelfs honden- en kattenvoer uit blik. 
De dieren zijn uiterst levendig en nieuwsgierig en blijven de eerste paar maanden vaak schuw en schieten 
bij plotselinge verstoringen razendsnel naar beschermde plekken, die dan ook ruim voorhanden moeten 
zijn. Als ze hongerig zijn (en dat zijn ze snel!) wint de honger het snel van de schuwheid en na enige tijd 
komen de dieren het voer uit de handen halen. Enige omzichtigheid is bij het voeren uit de hand wel gebo
den, want de dieren zijn erg schrokkerig en grijpen niet zelden in hun haast in een vinger. Ook onderling 
kunnen ze heftige gevechten om het voer leveren. In de avond zoeken de dieren vaak de hoogst gelegen tak
ken op om daarop te slapen. 

TERRARIUM 
In een terrarium kan slechts één mannetje, met één of meerdere wijfjes gehouden worden. Minimale afme
tingen van het terrarium voor een paartje: 150x80x100 cm, waarbij een waterdeel van minstens 80x30x30 
cm nodig is. Het water moet constant op 26°C gehouden worden en worden gefilterd, omdat de dieren 
graag uitwerpselen in het water deponeren en door hun vaak onstuimige gedrag het water snel vervuilen 
met aarde, takjes en bladeren. De relatieve luchtvochtigheid wordt overdag op ongeveer 70% gehouden, 's 
nachts op 90-100%. De luchttemperatuur ligt tussen 25 en 30°C en mag in de nacht dalen tot 20-22°C. 
Een spot zorgt lokaal voor een zonneplek, die de dieren vooral in de ochtend en vroege middag graag opzoe
ken. Het terrarium wordt ingericht met enkele stevige takken. Als beplanting kunnen alleen zeer stevige 
soorten gebruikt worden, zoals Ficus en Dracaena .. Rug- en zijwanden worden bekleed, niet alleen om extra 
klimruimte te bieden, maar ook om het springen tegen het glas, met als gevolg verwondingen aan de snuit, 
te minimaliseren. 
Vanaf oktober wordt de verlichting langzaam verminderd en van half december tot half januari op een mini
mum gehouden. De temperatuur blijft dan rond de 20°C. 

VOORTPLANTING: 
De dieren zijn pas in het vijfde levensjaar geslachtsrijp. Per jaar worden meerdere keren acht tot twintig eie
ren gelegd, waarvoor diepe holen gegraven worden. De eieren moeten in een incubator ondergebracht wor
den, omdat de dieren ook hun eigen jongen eten. De eieren komen, bij een temperatuur van 28-30°C, na 
80-100 dagen uit. Na het uitkomen zijn de diertjes 12-16 cm lang. Het voer voor de jongen moet aange-
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vuld worden mer kalk en vitaminen , terwij l ook UV-licht aanbevolen word t. 

LITERATU UR: 
C OGGER, H. G. , 2000. Repriles and amphibians of Ausrralia (6rh edirio n). Reed New Holland, Frenchs 
Foresr, blz 344-346. 

STORR, G. M., 1974, Agamid lizards of rhe genera Caimanops, Physignatlms and Diporiphom in Western 
Ausrralia and Norrhern Terrirory. Records of rhe Western Ausrralian Museum 3 (2): 121 - 146. 
NIETZKE, G., 1998. Die Terrarienriere 2; Schildkrören, Brückenechsen und Echsen (4e d ruk). Verlag Eugen 

Ulmer, Srurrga rr, blz 299-300. 
WATKINS-COLWELL, G . J . & G. JOI-I NSTON, 1999. Does rhe water dragon, Physignathus lesueurii (GRAY 
183 1), occur in New G uinea? H erperological Review 30 (2): 73-74 . 

Opvallende waarneming: Kikker van Oranje. 

Vlak voor koninginnedag, op 29 april 2003, vond Jan Marren de Jong uit Almelo deze pad (Bufo lmfo) van 
o ngeveer I 0 cm lengte in zijn vijver. Opvallend was de wel zeer oranje kleur. Jan Marren overwoog dar her 
d ier eigenlijk een Prins van Oranje was, m aar dar achrre hij toch minder waarschijnlijk. Hij vroeg zich af 

war er mer her dier aan de hand was. 

De Gewone Pad, hoewel meesral bruin, kan toch ook verassend anders gekleurd zijn. Zo lier Axel G roenveld 
mij een fora van een roestbruine pad zien. H er hier getoonde dier is ech ter uitzonderlijk gekleurd, dus 
mogel ijk is er toch een verband met koninginnedag. 
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De Slangen van de Guyanàs. Deel V 

Hugo Ciaessen 
A. Sterckstraat 18 
B-2600 Berchem 

België 
Foto's A. Abuys (tenzij anders vermeld) 

Chironius sct~rrulus (WAGLER, 1824) 
Suriname: lngibanji. 
Frans Guyana: serpent agouti 
Nederlands: Gevlekte Roodbruine kielrugslang 
Engels: Surinam Sipo 
Brazilië: cobra-cipo 
Beschrijving: Maximumlengte mannetjes 224,3 
cm (staart 72,8 cm), vrouwtjes 201,4 cm (staart 
62,3 cm). 
Kleur: Komt in meerdere kleurvariëteiten voor 
met roodbruine basiskleur. 
Synoniemen: Natrix scu"ula WAGLER, Coluber 
scurrula WAGLER, Dendropbis viridis DUMÉRIL, 
BIBRON & DUMÉRIL, Herpetodryas fuscus 
GüNTHER, Herpetodryas carinatus var. scurrula JAN, 
Herpetodryas holochlorus COPE, Chironius cinnamo
meus HOGE, Chironius scurrulus HOGE & 
MARANHAO NINA, Chironius ba"ioi DONOSO
BARROS, Herpetodryas holochloris MALNATE. 
Biotoop: Zie Chironius carinatus carinatus. 
Verspreiding: Brazilië (Amazonas, Minas Gerais, 
Rondonia, Para), ZO-Colombia, N-Bolivia, 
Ecuador, Venezuela (Bolivar, TF Amazonas), 0-
Peru (Moyobamba, Xeberos), Trinidad, Guyana, 
Suriname, Frans Guyana. Vindplaatsen in Su
riname: Bij het dorpje Djoemoe, Zanderij (in het 
militair kampement), Brownsberg. 
Voortplanting: eierleggend 
Voedsel: amfibieën en kleine zoogdieren 

Clelia clelia clelia (DAUDIN, 1803) 
Suriname: Todoman sneki 
Nederlands: Mussurana 
Engels: Mussurana, Black cribo, Black treesnake 
Brazilië: cimpa mato, muçurana 
Synoniemen: Coluber clelia DAUDIN, Clelia 
Daudinii FITZINEGR (nom. subst. for Coluber clelia 
DAUDIN), Brachyruton occipito-luteum DUMÉRIL, 
BIBRON & DUMÉRIL, Brachyruton c/oe/ia {sic] ]AN 
(part.), Oxyrhopus cloelia [sic} BOULENGER, 
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Oxyropus [sic} maculatus BoULENGER, Pseudoboa 
cloelia SERIE, Pseudoboa occipitolutea SERIE, Clelia 
clelia clelia DVNN, Clelia clelia groomei GREER, 
Clelia occipitolutea PETERS & ÜREJAS-MIRANDA, 
Clelia clelia clelia CEl, Clelia clelia plumbea 
(WIED), Coluber plumbea WIED-NEUWIED 
Beschrijving: Deze opisthoglyfe slang, waarvan de 
beet vergiftigingsverschijnselen kan veroorzaken, 
wordt maximum ca. 3 m lang. De Mussurana is 
verder een echte opisthoglyfe slang, wat betekent 
dat de achter, in de bovenkaak geplaatste tanden 
zijn verlengd en zijn voorzien van een groef die in 
verbinding staat met een gifklier. De kop loopt iet
wat spits toe, is gestroomlijnd en gaat zonder 
merkbare afscheiding over in het lichaam. De 
romp is slank, cilindervormig met glanzende, glad
de schubben. 
Kleur: Het zijn zwarte dieren, de jonge kunnen 
roze tot roodbruin zijn maar worden donker bij 
het ouder worden. De rug is bruin tot grijszwart 
met een blauwachtige glans. De buik is glanzend 
vuilwit, terwijl de onderkant van de staart grijs is 
en soms gevlekt. Jonge dieren zijn roodbruin met 
een zwarte kop. Baby's hebben zelfs nog een witte 
band of vlek in de nek. Hierdoor kunnen ze wel 
eens aangezien worden voor de Pseudoboa coronata 
Biotoop: Ze bewoont de savannestrook en de dro
gere binnenlanden. Ze komt in gans het gebied 
voor en eet vooral andere slangen. Zelfs de giftige 
Lachesis muta (Bushmaster) wordt niet versmaad, 
de dieren lijken immuun te zijn voor het toch ster
ke gif. Het zijn echte bewoners van zowel het 
savannebos als van het hoogbos. Ze komen echter 
ook voor in cultuurgebieden met bossages. Deze 
slangen zijn dagjagers. Ze leven voornamelijk ter
restrisch, maar worden vaak ook aangetroffen in 
struiken en ondergroei van bomen. 
Verspreiding: Vanaf Belize en Guatemala tot en 
met Ecuador en wel ten westen van de Andes. 
Verder het gehele vasteland van Zuid-Amerika ten 
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Chironius smrrulus. Fora J. de Bruin 

oosten van de Andes ror en met her noordelijk deel 
van Argentinië en Uruguay. Vindplaatsen in Suri
name: o mgeving Paramaribo 
Voedsel: Hun prooi besraar voornamelij k ui r hage

d issen en slangen. Vooral gifs langen (Bothrops en 
Lachesis) vormen de hoofdscharel van her menu, 

maar ook kleine wegdieren worden nier versmaad. 
Voortplanting: Deze slangen zijn eierleggcnd en 

leggen ca. 16 eieren. 

Dendrophidion dendrophis (SCI-ILEGEL, 1837). 
Nederlands: Gebandeerde boomslang of 

Dwarshandige Boo mslang 
Engels: Liana snake. 

Brazilië: cobra-cipo, boicipo 

Synoniemen: Herpetod1yas dendrophis SCHLEGEL, 

Dendrophidion dendropbis FITZING ER, Herpetod1yas 
aestivus BERTHOLD, Herpetod1yas Poitei D UMÉRIL, 
BIBRON & D UMÉRIL, Herpetodryas nucha!is PETERS 
Beschrijving: Maximum lengte: ca. 150 cm. 
Kleur: De grondkleur is bruinachtig. Her voorste 
deel van her lichaam is lichter van kleur dan her 
achrersre deel (dir is donkerbruin). Over her hele 
lichaam lopen smalle okergele dwarsbanden, die 

aan één kanr een donkere bies hebben. De kop is 
zwartbruin , de sublabialen zijn o kergeel. De 
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onderkam van de kop en de keel zijn wir. Deze 
wirrc kleur gaar ter hoogte van de tiende rorde vij f
riende buikschub geleidelijk over in okergeel. Ook 
de onderzijde van de sraarr is dus okergeel. 

Biotoop: Voornamelijk in bosrijke gebieden met 

moeras of swamp in de buurt. 
Verspreidingsgebied: In her zuideli jk deel van 
M idden-Amerika en in her noorden van Z uid 

Amerika. 

Leefwijze: Het is een snelle, agress ieve, boombe
wenende s lang, die overdag o p prooi jaagt. 
Voedsel: Vogels, vogeleieren, hagedissen en kik

kers. 
Voortplanting: Deze soorr is eierleggend en legt 

12-1 5 eieren op een hoop 

Dipsas catesbyi (SENTZEN, 1796). 
Engels: Carcsby's snake, Brown-saddled snake 
Brazilië: dorminhoca 
Nederlands: Dubbelgevlekte Dikkopslang 
Synoniemen: Coluber catesbeji SENTZEN (error 
rypographicus), Dipsas catesbyi 
Sibynomorphus macedoi PRADO & HOGE, 

catesbyi PETERS 

BOIE, 

Dipsas 

Beschrijving: Maximum lengte: ca. 70 cm. De kop 
is sromp, ierwar rond met een ko rre snuit en gaat 
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zeer duidelijk over in de dunne nek. De slangen 
hebben grote ogen met een kromme, verticale 
pupil. D e onderkaak is verstevigd door een gedeel
telijke vergroeiing van de kinschubben en de afwe
zigheid van de kingroef Dit heeft te maken met de 
aanpassing aan her voedsel. Een andere aanpassing 
hieraan zijn de sterk verlengde voorste tanden van 
de onderkaak. Her lichaam is lang en slank en zij
delings afgeplat, terwijl de hele rij vertebrale 
schubben (m iddelste rij rugschubben) groter zijn 
dan de rest. D e schubben zijn glad. Voor de vijf 
Surinaamse soorten geldr: 13 of 15 rijen dorsalen 
en een enkele anale schub. De staart is lang en nier 
afgeplat. H et zijn traag bewegende slangen. 
Kleur: Om de snuit bevindt zich een onregel mati
ge, smalle witte band en achter het oog een lang
werpige witte vlek. De donkerbruine tot zwarte 
vlekken boven op de rug, zijn smaller dan op de 
flanken . De donkere vlekken zijn omrand met wit. 
De basiskleur is lichtbruin en vormt smalle banden 
op de flanken die boven op de rug breed uitdijen 
tot een soort ruirvorm. De buik is vuilwit of crè
mekleurig aan de beide randen onderbroken door 
uitlopers van de vlekken, waardoor een regelmatig 
zwart-wit patroon ontstaat. Bij de staart lopen de 
donkere vlekken er onderdoor, waardoor ze donke-

Clelia clelia cle!ia, de Mussurana. 
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re zwarte banden vormen. 
Biotoop: Het zijn echte bosbewoners, die wel eens 
afdwalen naar kostgrondjes aan de bosrand. Ze 
verbl ijven in gaffels van boomtakken of in grote 
bromelia's en dergelijke. Deze slangen zijn nachtja
gers en leven arboreaal. Ze jagen voornamelijk in 
de ondergroei van de bossen. Ze worden in het 
donkere bos ook wel eens overdag jagend aange
troffen. 
Verspreiding: Het gehele Amazonegebied ten 
oosten van de Andes, met als noordelijke grens de 
kust van Venezuela en als zuidel ijke grens N
Bolivia en de zuidelijke helft van Brazilië. 
Vindplaatsen in Suriname: Joden savanne. 
Voedsel: Vooral huisjesslakken en naaktslakken; 
maar zachte engerlingen, te vinden in vermolmd 
hour, andere weekdieren en soms zelfs bosmieren 
worden ook genuttigd. De huisjesslakken worden 
op een speciale manier behandeld. Door de eerder 
genoemde aanpassingen kan de slang met enige 
moeite het slakkenlichaam uit het huisje halen. 
Hiervoor zal de slang eerst het schelpenhuis klem 
moeren zetten. Dar doet hij door middel van een 
winding van zijn lichaam en een of ander obstakel, 
meesral de gaffel van een rak. Is de huisjesslak een
maal klem gezet, dan steekt de slang z'n verstevig-
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Dendrophidion dendrophis. Foto J. de Bru in 

de o nderkaak zo ver mogelijk in de open ing van 

her slakkenhuis en boo n zijn verlengde voorste 
onderkaaktand en diep in her slakkenlichaam. Mer 

een draaiende beweging van zijn kop, rrekr de 
slang her slakkenlichaam uir zijn huis. Bij deze 
actie is de slang door al het slijmschuim nier in 

staar om luchr re happen. Z ijn grote longzak helpt 

hem door dit probleem heen. Het hinderlijke slijm 
zal hij zo snel mogelijk proberen kwijt re raken 
doormer zijn kop overallangs re wrijven en ind ien 

er warer aanwezig is, door veel re drinken. 
Voortplanting: Eierleggend. Er worden 2 ror 6 eie
ren gelegd. 

Dipsas copei (GONTHER, 1872). 
Engels: Cape's Snail-earer 

Nederlands: Cape's Dikkopslang 
Besch rijving: Van d eze slang zijn m aar wem1g 

gegevens bekend. H er enige houvast is, dar hij ror 
de c.1.tesbyi-groep hoon en qua rekening veel over

eenkomsten venoonr met DipsrtS catesbyi. Een 
belangrijk verschil is dar deze soon 15 rijen dorsa

le schubben heeft, Dipsas catesbyi heeft er 13. 
Synoniem: Leptognathus Copei GüNTHER 
Biotoop: Deze slangen zijn nachtjagers en leven 
arboreaal. Ze jagen voornamelijk in de ondergroei 
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van de bossen. Ze worden in her donkere bos ook 

wel eens overdag jagend aangetroffen. H er zijn 
traag bewegende slangen. 
Verspreiding: G uyana, Suri name, Frans Guyana. 
H er zuiden van Venezuela en de Guyana's. 

Dipsas iudica LAURENTI, 1768 
Engels: Ncotropie Snai l-eare r 
Brazilië: quiri rip ira 
Nederlands: Bruine D ikkopslang 

Beschrijving: Maximumlengre: ca. 105 cm. 
Synoniemen: Dipsas indica indica, Dipsas indica 
bucephala (SHAW), Coluber bucephalus SHAW, 

Bungams bucephalus Ü PPEL, Dipsadomor/IS [sic} 
indiws D UMÉRIL, BI BRON & D UM ÉRI L, 

Leptognatlms indicw GüNTHER, Dipsas indien 
B OULENGER, Dipsas indien bucepha/a PETERS, 

Dipsas indien bucephala CEl 

Kleur: De kop kan gemarmerd zijn m et zwart en 
wir of geel. De basiskleur is grijsbruin met grote, 
zwarte, zadelvormige vlekken. D e vlekken zijn aan 
de buikzijde her groorsr. Aan de buikzijde bevin

den zich ook nog gele vlekken , die precies russen 
de hoeken van de grote vlekken liggen. De buik is 

chocoladebruin. 
Biotoop: Deze slangen zijn nachtjagers en leven 
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arboreaal. Ze jagen voornamelijk in de ondergroei 
van de bossen. Ze worden in her donkere bos ook 
wel eens overdag jagend aangetroffen. H er zijn 
traag bewegende slangen. 
Verspreiding: H er seroomgebied van de Amazone, 
Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Frans 
G uyana, Brazilië (Bahia), Ecuador, Peru , Bolivia, 
Paraguay. 
Voortplanting: eierleggend 
Voedsel: slakken 

Dipsrts pavonina SCJ-ILEGEL, 1837. 
Engels: Norrhern Snai l-earer 
Brazilië: dorminhoca 
Nederlands: Rondvlekkige Dikkopslang 
Synoniem: Dipsas pavonina SCHLEGEL 
Beschrijving: Maximum lengte: ca. 75 cm. 
Kleur: Op de kop bevinden zich war verspreide 
witte vlekjes en op de rug grote, ronde, zwarte 
vlekken. Her gedeelte van de vlek midden op de 
rug is breder dan dar gedeelte op de flanken. De 
basis kleur is lichtbruin , terwijl de buik vuilwit rot 
grijswit is. 
Biotoop: Primair regenwoud 

Verspreiding: D e noordelijke helft van Zuid 
Amerika ren oosten van de Andes. Vindplaatsen in 
Suriname: omgeving Zanderij, langs de 
Palisadeweg in Lelydorp. 
Voortplanting: eierleggend 
Voedsel: slakken 

Dipsas variegata (DUMÉRIL, BIBRON & D UMÉRIL, 
1854). 
Engels: Many-banded snake, Variegared Snail
earer 
Brazilië: dorminhoca 
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Nederlands: Owarsbandige Dikkopslang 
Beschrijving: Maximumlengre: ca. 70 cm. 
Synoniem: Dipsas varieg11ta variegata 
Kleur: Oe basiskleur is lichtbruin (zandkleurig) en 
is vaak ook terug re vinden in her midden van de 
vlekken, als een lichter centrum. D e vlekken lopen 
nier over her midden van de rug heen. D e kleur is 
bruin rot donkerbruin met een vage, smalle, gele 
rand. Op de Aanken bevindt zich russen de grote 
vlekken iedere keer een kleinere, donkere vlek. De 
buik is gelig-wit met verspreide grijsbruine vlekjes. 
Verspreidingsgebied: Venezuela, Guyana's, 
Ecuador en Peru. 
Voortplanting: eierleggend 
Voedsel: slakken en mieren 

Drepanoides mzomalus 0AN, 1863) 
Nederlands : Minderschubbige Rode Bosslang 
Kleur: Deze slang heeft een zwarte spi tse snuit en 
een roodbruine rug. De buik is wi r. D eze maxi
maal 35 cm grote slang is een woelende bodembe
woner. 
Synoniemen: C/oelia anomala jAN, Drepanodon 
anomalw PERACCA, Drepanodon astigmaticus 
PERACCA, Pseuc/ocfefia guttata RENDAHL & 
VESTERGREN 1941 
Verspreiding: Centraal Bolivia, Brazilië 
(Amazonas), Z-Colombia, Peru, Ecuador, waar
schijnlijk ook in Frans G uyana. 

Drymarch01z corais cm·ais (BOIE, 1837) 
Suriname: Konkoni-sneki 
Nederlands: Indigoslang, Geelstaare ind igoslang of 
Zuid-Amerikaanse indigoslang 
Engels: Yellow-railed clibo of clibo; Tigersnake; 
Rarsnake; Black-and-yellow jungle snake 
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Brazil ië: caninana 
Synoniemen: D1ymarchon comis corais (BOIIo), 

CoLuber corais BOIE, Geoptias jlaviventris 
STEINDACHNER, Cofuber corais BOULENGER, 

D1ymnrchon comis comis STEJNEGER, Plnynonax 
angulifèr WERNER, Drymarchou comis comis CEl, 
D1ymarchon comis margaritae (ROZE), Drymarchon 
margaritae ROZE, D1ymarchon comis melanums 
(DUMËRIL, BIBRON & DUMËRIL), Spifotes meianii
rus D UMËRJL, BIBRON & D UMËRIL, Drymarchon 
comis erebenmts (COPE), Spifotes erebenmts COPE 
Beschrijving: Maxim umlengre: ca. 250 cm . Ze eet 

vissen, kikkers, kle ine zoogdieren en zelfs ande re 
slangen. Ze zijn nier agressief en wennen snel aan 
hun verzorger. De kop is ierwar gestroomli jnd en 

gaar geleidelijk over in her lichaam. De ogen zijn 

groot met ronde pupillen . Her supraoculair steekt 
iets opzij uit, waardoor er een soort "wen kbrauw" 

boven her oog ontstaat. D e slangen hebben grote 
neusgaten. Her lichaam is stevig en heeft grote 

schubben. Een bijzonder kenmerk is de kleur van 
de slangen van dir genus, waarvan de naam " ind i

goslang" is afgeleid. 
Kleur: Her zij n fraaie zwarte slangen m et een lich

tere staart. De kop is vaak roodbruin rot donker
b ru in, her lichaam varieert van zwart ror blauwgrijs 

of b ruingrijs voo r war betreft her voorste ged eelte. 
H et achterste gedeelte is geelachtig en soms voor
zien van vage, don kere dwarssrrepen. De buik is 

vuilwit, maar onder de staart vuilgeel tot oranje
geel. De Noord-Amerikaanse ondersoort is egaal 
indigokleurig, vandaar de naam. 

Biotoop: De nier giftige Indigoslang komt daar 
voor waar water is en vooral op de moerasachtige 

savanne, in savannebos of in het struikgewas van 

de savanne. 
Verspreiding: Van Venezuela tot Argentinië, voor-

Lacerta 61(4) * 2003 

namelijk in het stroomgebied van de Amazone en 
de Paraguay. Vindplaatsen in Su riname: omgeving 
bosbivak Zanderij. 

Leefwijze: Deze slangen zijn zowel terrestrisch als 
arboreaal. H er zijn dagjagers. G rote prooien wor

den gewurgd, kleine prooien worden (wanneer zij 

niet te klein zijn) gegrepen en tegen de grond of 
een ander obstakel gedrukt. Hierna worden ze dan 
nagenoeg levend naar binnen gewerkt. 

Voedsel: Kleine zoogdieren zoals opossums, rarren 
en muizen en verder kuikens, slangen (onder ande
re Bothrops), haged issen (Ameiva), kikkers, padden, 
vissen en zelfs schi ldpadeieren. 

Voortplanting: Deze soort is eie rleggend en legt 
tor ca. 12 eieren op een hoop. 
Bijzonderheden: Bij bedreiging of gevaar richt het 

dier z ijn kop op en worden de nek en het voorste 

deel van het lichaam in een S-bocht gebracht, ter
wijl her lichaam als het ware wordt opgeblazen. 
Hierdoor word t de witte huid russen de schubben 
zichtbaar, waardoor een grij swit of zwart-wit 
patroon o ntstaat. Wordt d e slang aangeraakt of 

vastgepakt, dan zal z ij zeker bijren en tevens her 
welbekende stinkende secreet afscheiden. In her 
bos of russen her struikgewas zijn de d ieren zeer 

snel. O ndanks haar nerveuze en agressieve aard zal 

d eze slang in een terrarium heel gauw handelbaar 
worden. In gevangenschap is her dier heel lang in 
leven re houden op een dieet van ku ikens, muizen 
en ratten. H er is bekend dat een indigoslang her 
wel 25 jaar in gevangenschap ka n u ithouden. 

D1ymobius rbombifor (GüNTHER, 1860). 
N ederlands: Gevlekte renslang 

Engels: Esmaralda Racer 
Synoniem en : Coryphodon rhombifèr GüNTHER, 
SpiLotes rhombifer PETERS, Zamenis rhombifer 
GüNTHER, D1ymobius rhombifèr VANZOLINI 

Beschrijving: Maximumlengre: ca. 150 cm. Op de 
kop staan een paar grote ogen met ronde pupillen. 
Her lichaam is slank, de rugschubben zijn licht 
gekield. 
Kleur: Over her algemeen is de grondkleur beige 
tot groen ig mer ronde tot ruitvorm ige, olijfbru ine 
vlekken. De meeste vlekken zijn langwerpig van 

vorm en kunnen een lich te kern hebben. De bu ik 
is wir met een d icht marmerpatroon van zwarte 

vlekjes. Er besraar ook een roodbruine kleu rvarië
teit die over her hele lichaam verspreid staande 

donkerbruine schubben heeft. De buik van deze 
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variëteit is roodachrig in plaats van wit. 
Biotoop: Bosgebieden. 
Verspreiding: Van Nicaragua tor Peru, Venezuela, 
Colombia, Ecuador en Suriname 
Leefwijze: Her is een snelle terrestrische slang, die 
overdag op prooi jaagt. 
Voeding: Deze besraar zeer waarschijnlijk uit klei
ne zoogdieren, kikkers, hagedissen, kleine vogels, 
kuikens en eieren. 
Voortplanting: Waarschijnlijk eierleggend. 

Drymoluber dicbrous (P ETERS, 1863). 
Engels: Norr.hern Woodland Racer 
Brazilië: cobra-cipo 
Nederlands: Geelbuik Bosslang 
Beschrijving: Maximumlengre: ca. 150 cm. D e 
ogen hebben ronde pupillen. H er lichaam is slank 
en heeft gladde schubben. 
Synoniem: Herpetodryas dichroa PETERS 
Kleur: Van diep blauw rot blauwzwart. Kin en keel 
zijn wit, geleidelijk overgaand in her donkergeel 
van de buik en de onderzijde van de sraarr. Jongen 
hebben een oranje snuit, een oranje nekband en 
smalle, witte, zigzaglopende dwarsbandjes op de 
rug. Als variant op genoemd jeugdkleed komt er 
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een roodbruine vorm voor, die zwarte dwarsband
jes heeft mer een lichte bies. De buik van deze 
exemplaren is bruinwir, terwijl de snuit licht grijs
bruin is. 
Biotoop: Bosrijke omgeving. Deze slang is zowel 
terrestrisch als arboreaal. Her is een dagjager 
Verspreiding: Colombia, Ecuador, 0-Peru, N
Brazilië, her Amazone-gedeel te van Venezuela en 
de G uyana's. 
Voeding: Vogels, vogeleieren, hagedissen, padden 
en kikkers. 
Voortplanting: Deze slang is eierleggend en legr ca. 
15 eieren op een hoop. 

Echinantbera brevb·ostris Dl BERNARDO, 1992 
Nederlands: Kleine bruine bosslang 
Brazilië: jararaquinha 
Beschrijving: Maximumlengre: ongeveer 60 cm. 
Her achterste paar randen in de bovenkaak is ver
lengd en door een opening gescheiden van de 
andere randen. D e kop gaar geleidelijk mer een 
Aauwe versmalling over in de nek. De ogen hebben 
ronde pupillen. H er lichaam is slank met gladde 
schubben. H er is een genus van kleine slangen. D e 
sraarr is slank. Dit genus is niet agressief. 
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Synoniemen: Rhadinaea brevirostis (PETERS), 
Echinanthera brevirostris (PETERS), Coronella deca
rata GONTHER, E. [nicognathusj taeniolatus jAN, 
Dromicus brevirostris PETERS, Dromicus viperinus 
GüNTHER, Rhadinaea taeniolata COPE, Coronella 
taeniolata BOETTGER, Rhadinaea undulata 
BOULENGER, Liophis undu/atus AMARAL, 
Rhadinaea brevirostris SHREVE, Liophis brevirostris 
PARKER, Urotheca brevirostris HOGE & 
BELLUOMINI, Taeniophal/us brevirostris MYERS & 
CADLE, Echinanthera brevirostris DI BERNARDO 
Kleur: De basiskleur is geelbruin of licht grijs
bruin. Een brede donkerbruine vertebrale streep 
loopt over her gehele lichaam. Direct achter de kop 
bevinden zich een vijf à zesral beige vlekken in 
twee rijen, die de vertebrale streep begrenzen. Dit 
vlekkenpatroon zet zich na de vijfde of zesde vlek 
vaag en onopvallend voort om uiteindelijk geheel 
op re gaan in her geelbruin van de basiskleur. Her 
kan voorkomen, dar naast de vertebrale streep ook 
nog op beide flanken van her lichaam een donker
bruine (laterale) streep loopt, waardoor uiteinde
lijk de geelbruine basiskleur als twee strepen over
blijft. In dit geval kunnen we dan beter spreken 
van een 'donkerbruine' basiskleur met twee 'geel
bruine' longitudinale strepen op de rug. De buik is 
witachtig. 
Biotoop: De bodem van her regenbos of her savan
nebos. Ze mijden zeer vochtige plaatsen nier. Oe 
dieren zijn terrestrisch en overdag actief 
Verspreidingsgebied: Brazilië (Amazonas, Acre), 
Guyana, Suriname, Frans Guyana, Z-Colombia, 
Bolivia, Venezuela (Zulia); N-Peru, en her stroom
gebied van de Amazone. Vindplaatsen in Suri
name: Bosbivak te Zanderij, Dorpje Brownsweg, 
Kwamelasamoeroe. 
Voortplanting: Door middel van eieren. 
Voeding: Kleine dieren: onder andere kikkers, 
hagedissen en kleine slangen 

Echinmzthera undulata (DI BERNARDO, 1992) 
Nederlands: Gladde gegolfde rugstreepslang 
Synomiem: Liophis undulatus (WIED), Coluber 
undulaws WIED, Dromicus undulatus PETERS, 
Rhadinaea undulata BOULENGER, Rhadinaea bina
tata WERNER, Liophis me/anostigma GRIFFIN, 
Liophis undulatus AMARAL. 
Kleur: De basiskleur is roodbruin tot lichtbruin 
met een donkerbruine zigzag of golvende vertebra
le (midden over de rug lopende) band. Direct na 
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de donkerbruine kop bevinden zich op her voorste 
zesde deel van her lichaam donkerbruine laterale 
vlekken, die naar her achterlichaam roe langzaam 
vervagen en uiteindelijk overgaan in een donker
bruine laterale streep. De buik is vuilwit rot licht 
bruingeel. De supralabialen en de sublabialen zijn 
wir mer hele kleine bruine vlekjes. 
Verspreiding: Brazilië (Rio de Janeiro, Z-Minas 
Gerais, Sao Pa ulo, Paraná, San ra Catarina), 
Colombia, Ecuador en de Guyanàs. 

Erythrolamprus aesculapii aesculapii (LINNAEUS, 
1766) 
Suriname: Krara sneki 
Frans Guyana: faux-corail 
Nederlands: Pseudo-koraalslang Valse koraalslang 
Engels: False coral snake Necklace snake. 
Brazilië: boicora 
Synoniemen: Coluber Aesculapii LINNAEUS, 
Erythrolamprus aesculapii aesculapii (LINNAEUS), 
Erythrolamprus aesculapii ocellatus (PETERS), 
Erythrolamprus ocellatus PETERS, Erythrolamprus 
aesculapii venustissimus (WIED), Coluber venusrissi
mus WIED, Erythro/amprus aesculapii BOULENGER, 
Erythrolamprus aesculapii venustissimus MACHADO, 
Erythrolamprus aesculapii venustissimus CEl 

Beschrijving: Deze ongevaarlijke slang is zeer 
opvallend en kan 120 cm worden. Zij maakt dank
baar gebruik van de kleuren en reputatie van de 
echte koraalslangen. Ze leidt een verborgen leven. 
Men vermoedt dat ze andere slangen eer omdat 
men reeds zonder enig resultaat getracht heeft haar 
muizen, wormen, sprinkhanen, kikkers en hage
dissen aan re bieden. De kop gaat met een nauwe
lijks merkbare versmalling over in de nek. Het 
lichaam is cilindervormig en heeft gladde schub
ben. Deze slangen lijken veel op deMicrurus soor
ten (koraalslangen), vooral door de rondom her 
lichaam lopende banden, een specifiek kenmerk 
van de echte koraalslangen. Erythrolamprus aescula
pii aesculapii heeft ierwar verlengde achterste tan
den in de bovenkaak. Deze randen zijn voorzien 
van een groef die in verbinding staar met een gif
klier. Door een grote tussenruimte staan deze tan
den war afgezonderd. Deze slang kan dan ook tot 
de _echre opisrhoglyfen worden gerekend. 
De onderstaartschubben zijn gepaard (in twee 
rijen). De anale schub is gedeeld. 
Kleur: Het is een mooi rode slang met wit/gele en 
zwarte banden. Ze heeft dezelfde kleuren als de gif-
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tige Microrus soorten. Erythrolamprus is echter 
duidelijk te onderscheiden van deze gifslangen 
door de rangschikking van de banden: 
Erythrolamprus heeft één witte ring in de zwarte 
band. Deze witte ring wordt aan de buikzijde iets 
breder. Op een enkele uitzondering na hebben de 
echte koraalslangen in Suriname een brede zwarte 
band waarin twee witte ringen. Een enkele uitzon
dering heeft een zwarte band met aan weerszijden 
een smalle witte band als begrenzing. Ook de neus
punt of snuit kan een herkenningskenmerk zijn. 
Bij Erythrolamprus is deze lichtbruin, terwijl de 
meeste Surinaamse koraalslangen een duidelijke 
zwarte snuit hebben. Een uitzondering is hier ech
ter Micrurus surinamensis. De hele kop van deze 
slang heeft rode schubben met een zwarte omran
ding waardoor een soort nettekening ontstaat. 
Biotoop: Het zijn bosbodembewoners van zowel 
het savannebos als van het hoger gelegen bos. Ze 
leven in hetzelfde biotoop als de Micrurus soorten. 
Verspreiding: Het gehele stroomgebied van de 
Amazone en de Guyana's. Vindplaatsen in 
Suriname: omgeving Zanderij, Brownsberg. 
Leefwijze: Het is een nachtjager die in de bodem 
graaft. 
Voortplanting: Door middel van eieren. 
Voedsel: slangen, hagedissen, amfibieën en vissen 

Geophis alasttkai GASC & RODRIGUES, 1979 
Beschrijving: Maximumlengte: ca. 55 cm. Deze 
slang heeft gladde gekielde schubben. Het is een 
nachtactieve bodemslang. 
Synoniem: Atractus jlammigerus 
Kleur: Ze heeft 26-32 lichte dwarsbanden op de 
flanken. De lichtbruine rug vertoont onregelmati
ge donkere vlekken. 
Verspreiding: Frans Guyana 
Voedsel: De slangen wroeten in de humuslaag en 
jagen daar op wormen, kleine slangetjes, rijst-aal
tjes, insecten (krekels), hagedissen en kikkers. 

THE SNAKES OF THE GUYANAS: PART V 
An artiele of a series, in which all the snakes of 
French Guyana, Suriname and British Guyana are 
discussed. Some memhers of the COLUBRIDAE 

family are described. 
Chironius scurrulus: up to 200-220 cm, basically 
red-brown with some variation in colour, a ter
restrial and arboreal animal that feeds on amphibi-
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ans and small mammals, oviparous 
Clelia clelia clelia: opisthoglyphic snake, bite can 
he harmful, up to 300 cm, tapering head, smooth
scaled, adults brown to gray-black, ventral side 
whitish, juveniles pink to red-brown with black 
head, sometimes with a white collar. Diurnal ter
restrial snakes, sometimes found dimhing in low 
vegetation. Feeds on lizards, mammals and snakes, 
especially poisonous ones like Bothrops and 
Lachesis. Oviparous, durehes of up to sixteen eggs 
Dendrophidion dendrophis: up to 150 cm, front 
side light-brown to rear side dark-brown, narrow 
yellow ochre bands, head black-brown with ochre 
sub-labials, ventral side white (front) to ochre 
(rear). Wooded areas near swamps. Agile, aggressi
ve, arboreal and diurnal snake, feeds on birds, eggs, 
lizards and frogs, oviparous, durehes of 12-15 
eggs. 
Dipsas catesbyi: up to 70 cm, blunt head, slender 
neck, large eyes with curved vertical pupil. Light 
brown with an irregular narrow band around the 
snout, a white oblong spot behind the eye. Dark 
spots with white border at the back and sides. 
Ventral parts whitish with dark spots at the border, 
at the rail fused to bands. Living in forests, hunring 
in the undergrowth, arboreal, nocturnal. Feeds on 
snails and slugs. Oviparous, durehes of 2-6 eggs. 
Dipsas copei: little information available. Looks like 
Dipsas catesbyi, but with 15 in stead of 13 rows of 
dorsal scales. 
Dipsas indica: up to 105 cm, head marbied with 
black and white or yellow. Dorsal parts grey-brown 
with large saddle-shaped dark spots, ventral parts 
brown with even larger saddle-shaped dark spots 
with yellow spots in the corners. Nocturnal and 
arboreal snakes, hunring in the undergrowth of the 
forest. Feeds on snails. Oviparous. 
Dipsas pavonina: up to 75 cm, dorsal parts light 
brown, underside whitish, small white spots on the 
head, large round black spots on the back. Primary 
rainforests, oviparous, feeds on snails. 
Dipsas variegata: up to 70 cm, dorsal parts sandy 
brown with brown to dark brown spots, with a 
more light brown center, at the sicles with small 
dark spots in berween, ventral parts yellow-white 
with small scattered grey-brown spots. Oviparous, 
feeds on snails and ants. 
Drepanoides anomalus: up to 35 cm, black tapering 
head, red-brown back, white belly. Subterrestrial. 
Drymarcbon corais corais: up to 250 cm, head 
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brown, front part of rhe body black ro blue-grey o r 
brown-grey, rear part yellow wirh fa int dark cross
lines, ventral side wh irish ro yellowish ar rhe rail. 
Non-po isonous snake living in savannahs, ter
restrial as wel! as arborcal, diurnal. Feeds on smal! 

mammals, birds, snakes, lizards, frogs, roads, flsh 

and even rurde-eggs. Oviparous, durehes of up ro 
12 eggs. W hen rhrearened ir wil! li ft up irs head, 
curve rhc front part of irs body inro an S-shape and 

inAare its body showing the whire between rhe sca

les. When being carched ir wil! bire and excrere a 

smelly secrerio n. 
DI)I/IJobius rhombi[e1~ up ro 150 cm, large cycs 

wirh rounel pupils, slenclcr body, scales of rhe back 
slighrly kecled . Do rsal parrs beige ro greenish with 
round ro diamoncl-shaped ol ive-b rown spots. 

Ventral parrs whire, somcrimes reddish, marbied 

wirh black spots. Living in forests, an agile ter

restrial and diurnal snake, feeding on smal! mam
mals, frogs, lizards, smal! birds and eggs. Probably 

oviparo us. 
Drymoluber clichrous: up ro 150 cm, eyes wirh 
round pupils, slender body, smooth scales. Blue ro 

blue-black, unders idc from whirc ar the head ro 
yellow ar rhe belly and rail. Juven iles with and 
orange snout, orange co llar and narrow whire zig
zag cross-bands. Somcrimes juveniles red-brown 
wirh black cross-bands and light border, ventral 
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parrs brown-wh irc, snour light grey-brown. 
Woodcel areas, both terrestrial as wel! as arborcal, a 

cliurnal hunrer. Fccds on birds, eggs li7A1rds, roads 

and frogs. Oviparous, durehes of 15 eggs. 
Ee!Jinanthem brevirostris: up m GO cm, lasr pair of 
recrh in the uppcr jaw en largeeland scperared fro m 

the rest. Slencler body wirh smoorh scalcs. Dorsal 
parr yellow-brown ro light grey-b rown, broad 
clark-brown verrebral stripe, right bebind rhc head 

hordered by flve o r six pairs of beige spots. 
Somcrimes dark-brown larerallo ngitudinal srripes. 
Rainforesr or savannah-foresr, terrestrial and diur
nal. Oviparous, feeels on frogs, lizards and smal! 

snakcs. 
Ee/;inambem rmclulara: up ro 60 cm, clark brown 
head, dorsal parrs red-brown ro lighr-brown with 
dark-brown vertebral zigzag stripe, front parr with 

dark lateral spots, fusing ro a dark-brown srripe 
rowards rhe rear end o f rhe body, ventral parrs whi
rish m yellow-brown , supralabials and sublabials 

white wirh very smal! brown spots. 
Erytl;rolamprm aeswlapii aeswlapii: up ro 120 cm, 
an opisthoglyphic snake, loo king very similar ro 

Miertmts species, reel with white/yellow and black 

bands. However the arrangement of the bands is 
different. Eryt!Jrolampms has only one whitc ring 
in a broad black band, whereas almosr a ll Miemms 
species ofSurinam have rwo whire rings in a broad 
black band or somcrimes a broad black band bor

d ercel by rwo white bands. T he snour of 

Erytl;rolamprm is lightbrown, whereas most of the 
Miemms species of Surinam have black snours, 
wirh exception of Mierttrus surinamensis. T his ani

mal has a red hcad wirh black-bordered scales, 
giving it a reticula ted appearance. Foresrs of the 
savannah and higher altirudes, terrestrial and noc

turnal. Oviparous, feeds on snakes, lizards, amphi

bians and flsh. 
Geop!Jis alasukai: up ro 55 cm, light-brown back 

with irregular dark spots, 26-32 light lateral cross
bands. Feeds on worms, smal! snakes, insects, 

lizards, frogs. 
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Herpetologische waarnemingen tn Belize. 

Deel I 

René Kolier 
Anijsstraat 33 

7322 PN Apeldoorn 
Illustraties en foto's van de auteur 

INLEIDING 
Gedurende een viertal weken hebben wij (de 
auteur en zijn vriendin), een reis ondernomen 
door Belize. Wij zijn daar van half augustus tor 
half september 1999 geweest. Ons doel was om 
zoveel mogelijk van de naruur van dit (vrij 
onbekende) land re zien. 
Belize is een voormalige Britse kolonie, vroeger 
geheten Brits Honduras, gelegen op her Yucatán 
schiereiland in Midden-Amerika. 
Waarom hebben we voor Belize gekozen? Een 
van de redenen voor ons om naar dit land re rei
zen, was de uitzending jaren geleden op de 
Nederlandse televisie van de natuurserie "Parh 
of rhe Raingod"; een documentaire serie over de 
natuur van dit prachtige land. Een andere reden 
was, dat dit her enige land is in Midden
Amerika, waar Engels wordt gesproken. In alle 
andere landen in deze regio is de voertaal 
Spaans, hetgeen wij niet machtig zijn. Omdat 
wij op eigen gelegenheid hier wilden rondreizen 
leek ons dit een goed "excuus". Verder vonderi 
we het een ideaal land om in rond te reizen. De 
afstanden zijn goed bereisbaar; gezien de ver
schillende landschappen is dit een groot voor
deel. In een paar uur kun je de afstand van oost 
naar west doorkruisen, de infrastructuur is over 
het algemeen goed. Wij hadden ons goed voor
bereid via Internet en goede reisgidsen (o.a. de 
"Rough guide", die wij onderweg steeds bij ons 
hadden). Wij overnachtten gedurende de reis in 
eenvoudige guesthouses, we maakten dan 
meteen van de gelegenheid gebruik om gidsen 
re vragen, die je wilden rondleiden in de omge
ving. Uiteraard ligt het accent op vogelwaarne
ming. Wij waren hier in de regentijd, een voor
deel was dat we bijna overal de enige gasten 
waren; veel dieren lieten zich nu zien. In onze 
wintertijd (droge rijd in Belize) schijnt het land 
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bezocht te worden door vogelaars uit Noord 
Amerika, voor wie dit een soort van tropische 
achterruin is. Door meer menselijke activiteit 
laren vooral grotere dieren zich nog moeilijker 
zien dan ze gewoonlijk al doen. 
Wij vonden her geen goedkoop land, vooral als 
je dit vergelijkt met buurlanden als Guatemala 
en Mexico. De nationale munt, de Belizedollar, 
is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. War 
wel goedkoop én goed is, is het reizen per loka
le bus; wij hebben hier veelvuldig gebruik van 
gemaakt. 
Een nadeel in de regenrijd is het voorkomen 
van hevige buien, met in september het begin 
van her orkaanseizoen, waar deze regio zo 
berucht om is. Vers ligt de oudere bewoners van 
Belize nog de orkaan "Hattie" van 1961 in het 
geheugen, die een groot deel van her kustgebied 
heeft weggevaagd. Er stond na deze ramp nau
welijks nog een huis overeind. Ook de orkaan 
van 1998, "Mitch", heeft schade veroorzaakt; 
echter meer in de omliggende landen zoals 
Honduras. Ook in her jaar 2000 heeft de 
natuur hier nog flink huisgehouden 

LIGGING, KLIMAAT EN VEGETATIE 
Belize ligt in Midden-Amerika, op her Yucatán 
schiereiland (zie kaart 1). In her noorden wordt 
het land begrensd door Mexico, in het westen 
en zuiden door Guatemala. In het oosten ligt 
het aan de Caraïbische zee, met voor de kust het 
op één na grootste aaneengesloten koraalrif ter 
wereld: her "Barrier Reef" (alleen her 
Australische "Great Barrier Reef' is groter). 
Voor de kust liggen tevens een groot aantal 
eilandjes ("the Cayes") en atollen. De kustge
bieden zijn hiermee een dorado voor snorke
laars en duikers. 
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Kaart I: Midden-Amerika. De ligging van Belize. 

De grootste breedte van het land is ongeveer 
100 km, terwijl de lengte ongeveer 300 km 
bedraagt. Het land is tamelijk vlak, met alleen 
in het middenwesten, de Maya Mounrains, een 
meer heuvelachtig landschap. Ondanks de 
afwezigheid van echt hoge bergen, heeft het een 
keur aan landschappen, bijvoorbeeld zeekust, 
mangrove, wetlands, graslanden, plantages, tro
pisch regenbos en dennenbossen. Het land heeft 
een (sub)tropisch klimaat. Regenval varieert van 
2000 mm tot 4000 mm in de tropische wou
den.De meeste regen valt in de regenrijd van 
mei tor november, her is dan zeer vochtig, zodat 
de temperatuur mede door de felle zon voor ons 
zeer hoog aandoet. 
Grote gebieden hebben een min of meer 
beschermde status, vooral in het zuiden en 
middenwesten vinden we grote zogenaamde 
"conservarion areas". Het beheer van de natio
nale parken is in handen van de "Audubon 
Society", dat zijn kantoor in Belize City heeft. 

CULTUUR EN POLITIEK 
Tot 1981 stond Belize onder Brits bestuur mer 
als naam Brits Honduras, na zijn onafhankelijk-
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heid heeft het zijn huidige naam aangenomen. 
Het land is een republiek, met als hoofdstad 
Belmopan (sinds 1970, hiervoor was Belize City 
de hoofdstad). Naast landbouw, is toerisme de 
belangrijkste bron van inkomsten voor de 
staatskas. Tijdens ons verblijf werd op sommige 
plekken de cultuur niet vergeten; er zijn een 
aantal belangrijke Maya ruïnes in dit land. 
Aldus hebben we een redelijk gedeelte van het 
land gezien. Het is prettig om in Belize te reizen 
vanwege de vriendelijke bevolking, die grofweg 
een mix vormt van afstammelingen van Maya's 
en nazaten van de zwarte bevolking uit Afrika. 
Ook zijn er nazaten van Britse kolonisten en 
Spaanssprekende Europeanen. 

WIJZE VAN WAARNEMEN 
Gedurende de weken dat wij in Belize hebben 
rondgereisd, zijn we constant in de weer ge
weest met het kijken naar dieren (en planten). 
Ook 's avonds deden we dir, vooral om amfi
bieën op te sporen, gewapend met een sterke 
zaklamp. Er werd op allerlei plekken gezocht, 
maar we pasten op om niet overal met de han
den in te zitten, vanwege de aanwezigheid van 
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1. Belize Ciry 
2. Tropical Educarion Center (TEC), graslanden 

met daarin verspreide bosjes. 
3. Belize Zoo, "tropisch parklandschap". 
4. Bermudian Landing, graslanden met bos 
5. Crooked Tree, rivieren en meren gebied 
6. Orange walk, bossen ren weerszijde van de 

rivier 
7. Lamanai, bossen ren weerszijde van de rivier 
8. Belmopan, open cultuurlandschap 
9. Guanacaste N.P., tropisch bos 
10. San Ignacio, tropisch bos 
11. Maya Mountain Lodge, tropisch bos 
12. Cahal Pech, Maya ruines in tropisch bos 
13. Chaa Creek, tropisch bos 
14. Mountain Pine Ridge, natuurlijke dennenbos

sen 
15. Blue Hole/Sr. Hermann's Cave N.P., tropisch 

bos 
16. Dangriga, dorp in open cultuurlandschap. 
17. Gales Point, landrong met mangrovebegroei

ing 
18. Cockscomb Jaguar Reserve, tropisch bos 
19. Caye Caulker, open gebied met struikgewas/ 

palmbomen 
20. Goff's Caye, eiland met een paar palmbomen 

Kaart 2: Belize. De gebieden waar wij waarnemingen hebben gedaan. 

giftige dieren. 
Natuurlijk is vier weken veel te kort om alle 
voorkomende soorten waar te nemen. 
In Belize leven 39 soorten amfibieën ( 1 worm
salamander, 5 salamanders en 33 kikkers en 
padden) en 119 soorten reptielen 2 krokodillen, 
13 schildpadden, 42 hagedissen en 62 slangen). 
Deze zijn onmogelijk allemaal waar te nemen in 
zo'n korte periode. Toch is het aantal soorten in 
Belize relatief gering, in het hele gebied van de 
Yucatán (het schiereiland waar Belize op ligt) 
leven "slechts" 188 soorten (LEE, 2000). Voor 
een zo'n groot gebied is dit betrekkelijk soor
tenarm, t.o.v. bijv. Costa Rica (vijfmaal zo klein 
maar met tweemaal zoveel soorten). LEE (2000) 
geeft aan dat de oorzaak ligt in het feit dat de 
regio betrekkelijk homogeen is, met weinig 
extremen in topografie. 
Wij hebben gedurende ons verblijf een totaal 
van 33 soorten gevonden, een aantal waar we 
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niet geheel ontevreden over waren, gezien het 
vele reizen. Wat wel teleurstellend was, was dat 
we slechts viermaal een slang hebben gezien. 
Uiteindelijk hebben wij 11 soorten amfibieën 
en 22 soorten reptielen gevonden We hebben 
vast en zeker meer gezien, maar een aantal die
ren is niet gedetermineerd, vaak omdat ze te 
vlug weg waren en niet meer teruggevonden 
konden worden. Op sommige plekken wemelde 
het van de amfibieën (b.v. Crooked Tree) en het 
gekwaak hier was 's avonds oorverdovend. De 
soorten kunnen betrekkelijk eenvoudig gedeter
mineerd worden, omdat van deze regio een 
groot aantal determinatiewerken is verschenen. 
De meeste zijn uitgerust mer foto's van alle 
voorkomende soorten (zie de literatuurlijst aan 
het eind). Ook heeft Belize een groot aantal 
internetadressen die veel van de natuur laten 
zien (zie INTERNET). De indeling in families 
is ontleend aan LEE (2000). 
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Bufo cnmpbelli 

AMPHIBIA 

BUFONIDAE (Echte Padden) 
In Belize komen drie vertegenwoord igers van 
d eze fam ilie voor, alle in het genus Bufo. 
Alle drie zijn ze door ons gevonden. 

Bufo campbel/i 
Deze soort kan rot 80 mm g root worden, 
uiteraard zijn de vromV[jes her grootsr. Her is 
een soort die uiterst va riabel van kleur kan zij n . 
De meest voorkomende kleur is bru in met late
raal een donkerbruine streep. Vaak is de rug 
lichter van kleur, en kan er een smalle ven ebra
Ie lijn aanwezig zijn. Deze soort kan met B. lllli

Liceps verward worden. 
H e r verspreid ingsgebied omvat delen van 
G uatemala en het zuiden van Belize. De soo rt 
schijn t voora l in gebieden met bossen voor re 
komen. Door ons werd hij gevonden in het 
Cockscomb park, een gebi ed met uopisch 
regenwoud . Hij werd overdag gevonden toen 
een rotrende boomsram werd weggetrokken. 

Bufo vnLLiceps 
Deze soort kan een gro tere lengte bereiken dan 
d e vorige, rot ongeveer I 00 mm. De kleur is 
ook hier zeer variabel: bruin , roodbruin gri js, 
zandkleu rig. Hij kan makkelijk verward worden 
met bovengenoemde B. cnmpbelli, maar schi jnt 
in gecultiveerde plaatsen gevonden re worden. 
D eze soort komt voor van h er zuiden van de 
Verenigde staten tOt in N icaragua. In Belize 
kunnen we he m in het gehele land vi nden . 
Door ons werd hij op de volgende plaa tsen 
gevonden; 
I. in Belize C ity, 's morgens vroeg in d e ru in 
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Bujo vnlliceps 

van onze guesrhouse. 
2. in het Tropical Educarion Center, 's morgens 
vroeg in een douche hokje. 
3. in het Cockscomb park, 's avonds rond acht 
uur in een stu kje grasland aan de rand van her 
bos . 

Bufo marim1s (Reuzcnpad) 
Deze bekendste van a lle tropische paddensoor
ten kwamen wij ook in Belize in grote aantallen 
regen . 
Het is een soort die ror de groo rsre vcrtegen
woordigers van de Anura behoort mereen Ieng
tc tot zo'n 2 10 mm. De dieren zij n gemakkel ijk 
te onderscheiden van andere soorten door hun 
grootte en door d e grote parawïden (de gro te 
klie ren achrcr het oor, waar het gif ui t komt). 
De kleur kan alle mogelijke gradaties bruin , 
geel en rood omvancn. 
Het is een soort, zoals bekend , die over een 
groot deel van Lar ij ns Amerika verspreid is. 
Ook is hij in andere tropische gebiede n buiren 
d e regio ingevoerd en vormt daar voor de in-

Bufo vnlliceps 
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Bufo vnlliceps 

heemse amfibieënfauna een ware plaag (o.a. 
Austra lië, Hawaï) H et is een soort die in een 
groot aanral leefgebieden aanwezig is, vaak in 
grote aantallen. De dieren zi tten in dorpen vaak 
onder lantaarnpalen te wachten tot er insecte n 
voo rbij komen die worden aangetrokken door 
het lamplicht. Vaak kunnen hier tienrallen die
ren vlak bij elkaar gezien wo rden. In Belize 
komt hij in het gehele land voor, wij vonden de 
soort op de volgende plaatsen: 
1. in C rooked Tree, in dit gebied met veel 
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waterpartijen, werden dieren tijd ens luidruchti 
ge koorconcerten gehoord en gezien, ook o nder 
straa tlantaarns werden vele exemplaren gezien. 
2. bij San lgnacio bij de huisjes van Maya 
Mounrain lodge werden d e dieren in de strui
ken en op de paden gezien. 
3. in het Cockscomb park, werden d e dieren 
russen de guesrhouses gezien. 

MICROHYLIDAE (Smalbekkikkers) 
Van deze familie komen twee soorten voor tn 
Belize, hiervan werd één vertegenwoordiger 
door ons gevonden . 

Hypopaclms variolosus 
Deze vertegenwoordiger van de smalbekkikkers 
kan een maximum lengte van 45 mm bereiken . 
Ook bij deze soort zijn de vrouwtjes groter dan 
de mannetjes. D e kleur is overwegend rood
b ru in op de rug met een smalle lich te rugstreep. 
De flanke n zijn bezet met d onkere en lichte 
vlekken. 
De soort heeft een ve rspreiding van het zuiden 
van Texas rot in Costa Rica. Hij wordt vooral 
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gezien tijdens of na de regens, in open en ook 
war beboste gebieden. In Belize is hij alleen 
bekend uit het noordelijk gedeelte van her land. 
W ij vonden de soort in C rooked Tree, na een 
hevige tropische bui in de middag zag ik vanuit 
o ns huisje een haan naar iets pikken op de 
grond. Ik joeg her dier weg en zag dar hij iets re 
pakken had wat op een ballonnetje leek. Her 
bleek een dier van deze soort re zijn, dar zich 
had opgeblazen en overdekt was met een witte 

Hypopachw tlllriolosus 

laag afscheiding uit d e huid. Ik dacht dar hij 
was dood gepikt en kon geen ademhaling ont
dekken. Ik stopte hem zolan g in een bakje om 
hem later re fotograferen . Al die rijd bleef hij de 
opgeblazen houding aan nemen. Ook tijdens her 
fotograferen bleef hi j in deze toestand, pas 
nad at ik hem in d e struiken had gezet kwam er 
weer beweging in en hipte hij weg. Gezien 
bovenstaande ervaring moer dit voor deze soort 
een belangrijke verdedigingswijze zijn. Ik heb in 
d e lire ratuur er niets over ku nnen vinden. 

RAN IDAE (Echte Kikkers) 

Drie soorten van de familie der "echte" kikkers 
komen in Belize voor, door ons werd één soort 
hier ook daadwerkelijk gevonden. 

Ranrt berlandieri 
Deze soort kan een grootte bereiken van 114 
mm. Her zijn grote snel le kikkers die zeer moei
lijk re benaderen en re vangen zijn. Opvallend 
aan deze soort zijn de dorsolarerale verhogin
gen, de kleur is va riabel; licht zandkleurig, 
groenachtig of bruin met don kere vlekken . 
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Rrtnrt berlandieri 

De soort komt voor van centraal Texas en zuid
oost New Mexico tot in her noorden van 
Nicaragua. Hij komt in allerlei soorten wa reren 
voor, ook in gecultiveerde gebieden. In Belize 
kunn en we hem in her gehele land aa ntreffen. 
W ij vonden de soort in Crooked Tree, tijdens 
een avondwandeling werden een groot aanral 
van deze kikkers gezien in een onder water 
staand stuk gras land in her dorp. 

LEPTODACTYLIDAE (Fluirkikkers) 
Deze grote fami lie van kikkers met vaak moe i
lijk re onderscheiden soorten kom t in Belize 
voor met een aanral van tien soo rten. De 
belangrij kste geslachren zijn Efeutherodactyfw 
en Leptodactylus. Twee soorten van her ges lach t 
Leptodactylus werden door ons gevonden. 

Leptodactylus labia/is 
Deze soort kan een maximum lengte van 37 
mm bereiken. Een kenmerk voor d eze soort is 
her aanwezig zijn van een witte streep op de 

Leptodacodus labia/is 
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Rrmrt berlrtndieri 

bovenlip, bij de mees te exemplaren is dit wel 
aanwezig. De kleur van d e soort is variabel van 
licht zandkleurig rot bruin met donkere vlek
ken. 
Her verspreidingsgebied loopt van zuidelijk 
Texas ror Venezuela en Colombia. In Belize 
komt de soort in het gehele land voor, in ver
schillende (waterrijke) gebieden. Wij vonden de 
soort in her zuiden in her Cockscomb Park, 
waar een exemplaar in de avond her restaurantje 
kwam binnenspringen. Dit gebouwtje ligt op 
een stukje grasland e n wordt omgeven door tro
pisch regenwoud. 

Leptodactylw melanotw 
Deze soort kan war gro ter worden dan de vori
ge soort, rot 4 1 mm. De kleur is donkerder dan 
die van de vorige soort, her mees t in her oog 
springende kenmerk zijn echter de stekels aan 
de aanzet van de duim. Geen enkele andere 
soort in dit gebied heeft dit kenmerk. Je moer 
het dier dan wel in hande n hebben, en dit kan 
een probleem vormen. De dieren zijn betrekke
lijk makkelijk op te sporen aan de hand van hun 
geluid, her is een hard "roek-roek" geluid. Als je 
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erboven zit doet het soms pijn aan je trommel
vliezen. Om nu her dier te vangen is een 
tweede, je weet waar hij zit door het gekwaak, 
maar hij laat zich niet zien. Slecl1ts met zeer veel 
moeite zagen wij onder een graspol die in het 
water stond, een rimpeling. De dieren verschui
len zich hierin. Een dier werd gevangen, voor
dar er een foto van gemaakt kon worden ont
snapte hij helaas. 
De soort is verspre id van Mexico rot in 
Ecuador, westelijk van de Andes. In Belize 
wordt hij in her hele land aangetroffen, in 
gebied en met water. He r gekwaak is zowel over
dag als 's avonds re ho ren. 
W ij vonden de soort in de volgende gebieden: 
1. in Belize Zoo, overdag werd hier, in d e vele 
waterpartijen, her opvallende gekwaak gehoord. 
Dit geluid kon worden opgenomen op een cas
setteband. 
2. in C rooked Tree, hier waren 's avonds vele 
dieren aan het kwaken, maar lieren zich nier 
zien, zoals hierboven beschreven . 
3. in Dangriga , achter onze guesrhouse hoorden 
we exemplaren van d eze soo rt in de avond roe
pen in een watertje. 
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Agttf;!Cimis cnllidrym 

H YLI DAE (Boomkikkers) 
Van d e gro te fami lie van de boomkikkers me r 
ee n wereldwijde versp re iding komen in Belize 
dertien soorten voor. Vie r soorten werden d oor 
ons gevond en . 

AgaLychnis callidryas (Roodoogboomkikker) 
Deze p rachtige boomkikker word t ror 65 mm 
groor. Her opvallendst aan d eze kikkers zijn de 
gro re felrode ogen , verder hebben ze een groene 
rug, die 's nachts donkerder van kleur is. De 
fl an ken zijn blauwachtig me r gele dwarsstrepen 
en de voeren en ha nden z ijn oranje gekleurd. 

Legsel van AgnlydmiJ cn/lidryns 
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De soort komr voor in M idden-Amerika van 
Vera Cruz ror oostel ijk Panama. Hij heeft een 
voorliefde voor bosgebiede n. In Bel ize kunne n 
wc hem in her gehele land aantreffen . Wij von
den de die ren in grote gerale in her C ockscomb 
N . P. O nze g ids aldaar wist een poel waar de d ie
ren ged urende deze rijd zich voortplantten . Her 
was nier meer dan een hoop d orre blade ren op 
de bosbodem mer een laag ware r er in. Overa l 
zagen we losse exemplaren, paartjes, eiere n op 
de bladeren boven de poel en metamorfoseren
de kikkers. Ook was overal her gekwaak van 
deze kikkers re hore n, d ir moer d us wel een 
favoriete poel zijn geweesr. Als de d roge rijd 
aanbreekt zij n de dieren weer verdwenen en ver
schuilen ze z ich gedure nde de d roge rijd. 

Phrynobyas venulosa {Melkkikker) 
O ir zijn grote kikkers d ie rot zo' n I 02 mm lang 
kunn en word e n . D e dieren z ij n va r ia bel 
gekleurd van lichr rot donke rbru in, al dan nier 
mer donke re vlekken op de rug. D e ogen zij n 
met gouden vlekjes bezer. Z ijn Ned erlandse 
naam d ankt hij aan de melkachtige afscheiding 
uit zij n huid b ij re ruwe behandeling van her 
dier. 
Her is een wij d verspre ide soort d ie voorkomt 
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Phry nobyns venulosa 

va n Mexico rot Argenrinië en Brazilië. In Belize 
komt hi j behalve in her zuiden door her gehele 
land voor. Door ons werd de soort in Crooked 
Tree gevonden, een waterrijk gebied. Eén exem
plaar met een mooie rugtekening werd gevon
den terwijl hij tussen de gedroogde bladeren 
van een palmhut zat. Hij daa lde later hiervan af 
e n liep de gehele avond heen en weer tussen de 
twee posren van ee n openstaa nde deur. 
Misschien had hij geleerd dat insecten op het 
lic ht afkomen? Een ander exemplaar werd bij 
een andere hur gevonden, dit dier was veel ble
ker van kleur. Allebei d e die ren waren volwas
sen , en werden gedurende de avond gevangen. 

Pbrynobym venuloSfl 
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Scinnx stau./feri 
Deze algeme ne boomkikker wordt tot 30 mm 
lang. D e kleur is va riabel, licht zandkleu rig met 
vaak bruine of zwarte strepen ove r de rug. 
Deze soort kom t van Mex ico to t in Panama 
voo r. In Belize is h ij in het gehele land aan te 
treffen, hij houdt echter van open landschappen 
met bossages e rin. W ij vonden de soort in 
Crooked Tree, overdag t ijde ns hevige regen bui
en. 

Smiliscn baudinii 
Deze massieve boomkikker kan 70 mm lang 
worden. Kleur va rieert van groen rot allerlei 
kleuren bruin, er loopt meesral een donkere 
streep over het rympanum (trommelvlies) van 
her oog rot bij de voorpoten. Veel exemplaren 
hebben een wirre vlek op de bovenl ip d ie zeer 
opva llend kan zijn. H er gekwaak van deze soort 
is opvallend , een luid wonk-wonk geluid. 
De soort komt voo r van Texas tor Panama, en 
komt tijdens de voorrplanringsrijd in grote aan
ral len voor. In Belize komt hij in her gehele land 
voor, in een groot deel van de voorkomende 
habi rars . W ij vonden de soort op een aanral 
p laatsen; 
I. in Cockscomb N. P. werden tijdens een 
nachtwandeling vele diere n gezien en gehoord 
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Scinnx srnuffiri 

in en rondom plassen wate r op de paden. 
Merkwaardig vond ik het verschijnen van de 
diere n; zo zijn ze er en zo zijn ze weer ve rdwe
nen . Het gekwaak was bijzonder luid. 
2. in H ermann's Cave, werd een kl eine kikker 
met een leng te van ongeveer 2 cm gevangen in 
het t rop isch regenwoud, roen hij voor mijn voe
ten wegsprong. H et dier zat op de bosbodem en 
werd overdag (in d e morgen) gevan gen. 
Opvallend was de witte vlek russen oog en 
bovenlip, ook had hij een grote zand lopervor
mige rekening op de rug. 
3. in C rooked Tree werd overdag een zeer klei 
ne ki kker (lengte ong. I ,5 cm) gevangen, tij 
dens hevige regenbuien. Hij zat russen bladeren 
van een Cecropia boom, die naast onze 
guesrhouse sro nd. H ij was moeilijk re determi
neren , voorl opig h ou ik het op een juveniel van 
d eze soort. 

H ERPETOLOG ICAL OBSERVATIONS IN 
BELIZE. PART I. 
T he a urho r and his girl friend undertook a her
petological trip to Belize from mid-Augusr ro 
mid-September 1999, during rhe rainy season. 
Belize has a diversiry of bioropes and several 
large Narional Parks. Furrhermore rhe infra
srrucrure is good and English is the official 
language. Com bined , these characrerisrics make 
rhe coun try very arrracrive ro rhe European tra
veiler wirh an in terest in narure and wild life. 
Belize is home ro 39 amphibian and I 19 known 
repti le species. V isiti ng 20 locarions and armed 
with a camera and a srrong rorch light (fo r noc
turnal observarions), the aurho r was ab le to find 
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and identify 11 amphibian and 22 reptile spe
Ci es. 

All three Belize true roads (BUFON IDAE) were 
found: Bufo campbel/i (Cockscomb Park), B. 
valliceps (Belize C iry, Tropical Education 
Centre, Cockscomb Park) a nd B. marüws 
(Crooked Tree, San lgnacio, Cockscomb Park). 
Hypopac/;w variofoms, a frog belonging ro the 
MICROHYLIDAE family, was found in Crooked 
Tree, being arracked by a cockereL T he frog had 
inflated itself and was covered in a foam secre
tion, and rhe aurho r assumes rhis is an impor
ranr defense response of rhis species. Of rhe rrue 
frogs (RAN IDAE) Rana berlandieri was observed 
in high densities in a flooded meadow in 
C rooked Tree. Alrhough Belize harbeurs ten 
different species of LEPTODACTYLIDAE, o n]y two 
spec ies were fo und: Leptodactyfus labia/is 
(Cockscomb Park) and L. mefanotw (Belize 
Zoo, Crooked Tree, Dangriga). Four species of 
tree frog (H YLIDAE) were encountered: 
Agafychnis caffidryas was found in grear num
bers in Cockscomb Park in and around a small 
pond. Phrynohyas vemdosa, Scinax staujferi a nd 
Smilisca baudinii were encountered in C rooked 
Tree. The latter species was also found in her
man's cave and Cockscom b Park. 

To be conti nued. 
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Een gebruiksaanwijzing voor één van de meest interessante 
groepen terrariumdieren: anolissen 

Deel 11: het terrarium 

Piet van Beest 
Jutphasesrraarweg 1 

3434BM Nieuwegein 
beest@tref. nl 

DE AFMETINGEN 
De afmetingen van een anolisterrarium zijn in de 
eerste plaats afhankelijk van de grootte van de te 
houden soort. In te grote ruimtes, zoals kamerkas
sen, raakt men bij kleine soorten het overzicht 
kwijt en loopt men het risico dat een ziek dier niet 
tijdig wordt ontdekt. Ook het terugvinden van de 
eieren vormt een probleem. De jongen die spon
taan in de kas uitkomen zullen waarschijnlijk door 
gebrek aan juist voedsel, vitaminen en mineralen 
doodgaan. Blijven ze desondanks toch in leven, 
dan is de kans groot dat ze door de volwassen die
ren worden opgegeten. 
Toch kan een terrarium eigenlijk amper groot 
genoeg zijn. Het is een voordeel dat sommige, met 
name Caribische, soorten relatief kleine territoria 
verdedigen. De gemiddelde anolisdichtheid op de 
Kleine Antillen is één dier per vierkante meter 
(ROUGHGARDEN, 1995). In een bak van ongeveer 
twee meter breed, één meter diep, en één-á-ander
halve meter hoog is het dus min of meer mogelijk 
een paartje kleine anolissen net zoveel ruimte te 
bieden als ze in het wild gebruiken; een ideale situ
atie, die voor de meeste andere soorten terrarium
( en andere huis-)dieren in de regel vrijwel nooit te 
bereiken is. Zo'n bak biedt natuurlijk allerlei fan
tastische inrichtingsmogelijkheden, en is daarmee 
een waar pronkstuk voor de huiskamer. 
Voor de meesten onder ons is een dergelijk formaat 
bak echter wellicht iets te veel van het goede. Dat 
maakt het noemen van een "minimale terrarium
grootte" onvermijdelijk. De literatuuropgaven 
daarover verschillen nogal, dus het is riskant om 
minimale maten te noemen als er niet bij wordt 
gezegd op grond waarvan "minimaal" gedefini
eerd is - iets wat in de literatuur normaal ont
breekt. Wij gaan er hier vanuit dat een bak groot 
genoeg is, als de dieren geen duidelijke verstoringen 
van hun natuurlijke gedragrpatronen laten zien. Aan 
die bewering zitten nogal wat haken en ogen (je 
moet immers goed op de hoogte zijn van wat die 
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natuurlijke gedragingen dan precies zijn), maar ze 
geeft ons in elk geval een handvest om de grootte 
van het terrarium aan te toetsen. Op grond van 
ervaringen met een groot aantal anolissoorten sug
gereren wij het volgende: als minimum standaard 
voor één paartje boornbcwonende anolissen is de 
hoogte van het terrarium tien maal de kop-romp
lengte (KRL) van het grootste dier, en de breedte 
en lengte zeven maal. Voor wie liever in liters denkt 
is de minimale terrariumgrootte derhalve afgerond 
0,5 x KRL3, waarbij de KRL in centimeters is 
opgegeven. Dit houdt in dat een boornbcwonende 
Anolis met een KRL van zeven centimeter min
stens een bak van ongeveer 50 x 50 x 70 cm (I x b 
x h) nodig heeft. Dit komt overigens in grote lijnen 
overeen met wat MuooE {1996) opgeeft. 
Zeker bij de grote soorten loopt de ruimte dus 
flink op. De reuzenanolissen van Puerto Rico, 
Hispaniola en Cuba zijn allemaal wat minder 
levendig en actief dan de kleinere soorten, en daar
om kan voor deze soorten wellicht iets van de 
minimumregel worden afgeweken. Een bak van 
1500 liter (bijvoorbeeld 100 x 100 x 150 cm) lijkt 
toch zeker het minimum en de ervaring leert dat 
kleinere terraria inderdaad op termijn tot gedrags
afwijkingen {zoals overmatig paargedrag) en 
gezondheidsproblemen leiden. Voor de erg kleine 
soorten gaat deze regel ook niet geheel op. Anolis 
distichus heeft bijvoorbeeld een KRL van ongeveer 
5 cm. Dit zou inhouden dat een bakje van 35 x 35 
x 50 cm voldoende zou zijn. Belangrijk is echter 
ook dat binnen een terrarium verschillende tempe
ratuur- en microklimaatzones aanwezig zijn. Zo'n 
kleine bak biedt hiervoor te weinig mogelijkheden. 
Voor de kleine soorten moet men dus toch zeker 
een minimumformaat van zo'n 40 x 40 x 60 cm 
aanhouden. 
Een goed observatievermogen, gezond verstand, 
beleid en overleg blijven natuurlijk onmisbaar bij 
het bepalen van de juiste terrariumgrootte. Voor 
een bodemanolis als Anolis barbouri is het weinig 

144 



4500 
Aanbevolen minimale terrariumgrootte voor een 

4000 aantal anolissoorten, op basis van de formule: 
Terrariuminhoud = 0,5 x KRL3 

3500 

3000 
~ 

~ 2500 .5 
-g 
0 2000 
~ 

c:: 
ï§ 

1500 ::l 
-~ 
r.. 
r.. 

~ 1000 

500 

3 4 5 6 7 8 9 l 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Kop-romplengte (KRL) in centimeters 

Naar de ervaringen van de auteurs vertonen de meeste anolissoorten geen (onderkend) gestoord gedrag als voor een 
paartje een minimale terrariuminhoud (in liters) wordt gekozen van ongeveer 0,5 x KRL3. Een anolispaartje waarvan 
het grootste dier een KRL van 7 cm heeft, vereist dus een terrarium van minimaal 0,5 x (7 x 7 x 7) = 171,5 liter (bij
voorbeeld 70 x 35 x 70 cm). De onderste stippellijn geeft de minimale terrariummaat aan waarbij nog enige indeling 
in verschillende klimaarszones mogelijk is. De bovenste stippellijn geeft de minimale terrriummaat aan waarbij de echte 
reuzensoorten, die minder beweeglijk dan de kleine soorten zijn, mogelijk gehouden kunnen worden, al is duidelijk hoe 
enorm de terraria eigenlijk dienen te zijn als de formule consequent wordt gehanteerd. De stippen op de lijn geven het 
verband aan tussen de typische grootte van een aantal binnen de Anolis Contact Group gehouden soorten en de bij
behorende terrariummaat: a. A. alutaceus; b. A. bahorucoensis, A. distichus; c. A. carolinensis, A. sagrei; d. A. roquet, A. 
aeneus; e. A. oculattts; f. A. bimaculatus; g. A. richardi; h. A. garmani; i. A. cuvieri; j. A. baleatus; k. A. barbatus; I. A. 
equestris; m. A. smallwoodi. Grafiek: Z.L. Haberham. 

zinnig als de hoogte van het terrarium als grootste 
afmeting wordt gekozen; bodemanolissen hebben 
meer baat bij een zo groot mogelijk grondopper
vlak. Bij reuzenanolissen, die vaak solitair leven en 
daarom meestal niet gesteld zijn op de continue 
aanwezigheid van een soortgenoot -ook nier van 
het andere geslacht- loont her soms meer de moei
te om de dieren individueel re huisvesten. De ter
raria hoeven dan niet zo bizar groot re zijn {maar 
toch zeker ook nier re klein). Bij sommige twijg
anolissen wordt vermoed dar ze juist strikt paarsge
wijs leven (GORMAN, 1980), waardoor her mis
schien wel goed mogelijk is om een paartje in een 
relatief kleine ruimte re houden zonder dar de die
ren erdoor geïrriteerd of gestresst raken. Vergeet 
overigens nooit dar we hier met levende wezens te 
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maken hebben en dat er daardoor altijd afwijkin
gen van gemiddelden en standaardregels optreden. 
Zo zullen er ongetwijfeld paartjes anolissen zijn die 
zich normaal gedragen in kleinere bakken. Maar 
voor hetzelfde geld treft u dieren waarvoor de hier 
genoemde maten toch te klein blijken te zijn. Als 
het groter kan, groter doen, dus. 

INRICHTING 
De inrichting is uiteraard weer afhankelijk van de 
re houden soort. Een redelijke kennis (of onder
bouwd vermoeden) van de natuurlijke levenswijze 
van de te houden anolissoort is een vereiste. Als er 
weinig gegevens over een bepaalde soort bekend 
zijn, is er handig gebruik te maken van de indeling 
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in ecomorfen (zie VAN BEEST & HABERHAM , 
2003): de dieren binnen een ecomorf hebben 
immers dezelfde uiterl ijke kenmerken ontwikkeld 
omdat ze zich aan dezelfde omstandigheden hebben 
aangepast. H er is dus zeer waarschijnlijk dar een 
anolis, waarvan niets bekend is maar waarvan wel 
duidelijk is dar h ij rot een bepaalde ecomorf 
behoort, vrijwel dezelfde eisen stelt als een beken
dere soort behorend tot dezelfde ecomorf. 
In her algemeen kan worden gesteld dar de inrieh
ring de natuurlijke omgeving zoveel mogelijk moet 
benaderen. Bodembewenende soorten stellen prijs 
op een bodem met veel afgevallen blad, maar er 
moeten ook schuilp laatsen en klimgelegenheden 
aanwezig zijn. Rotsanclissen als A. bartschi, A. 
argenteolus en A . mestrei zullen een achterwand van 
kalksteen of cement met veel spleten graag gebrui
ken. Voor bewoners van struiken, boomstammen 
en -kronen moer her terrarium voorzien zijn van 
veel rakken en is een ach terwand van kurkschors 
ideaal. Terrariumhouders rich ten hun bakken vaak 

met zo grillig mogelijke rakken in, maar veel 
boombewenende soorten spenderen in her wild 
veel rijd door juist met hun kop naar beneden 
langs een d ikke, rech te boomstam te zi tten. Voor 
die soorten is een dikke, verticale stam dan ook 
onombeerlijk, hoe wein ig decoratief zo'n ding op 
her eerste gezich t ook mag lijken. Twijganclissen 
(ook reuzenrwijganolissen!) stellen daarnaast juist 
weer hele dunne takjes op prijs. 
Als bodemsubstraat kan men (mengsels van) turf
molm, srekgrond, zand of bark (schorssnippers) 
gebruiken, bij voorkeur afgedekt met een laag 
dood blad of mos. Belangrijk is hierbij dat het sub
srraat enigszins vochtig en doorgraafbaar is, zodat 
vrouwtjes er eieren in kunnen begraven. Ook is her 
zaak dar er geen deeltjes in zitten die, als ze worden 
opgegeten, verstoppingen kunnen veroorzaken. 
Met name perlierkorrels, d ie vaak aan potgrond 
worden roegevoegd om de vochtigheid ervan te 
reguleren, zijn in d it verband berucht. Het is nu t
tig om onder het bodemsubstraat een drainagelaag 

Her is zeer waarsch ijnlijk d ar een anolis, w3arvan niets bekend is maar waarvan wel duidel ijk is dar h ij ror een bepaal
de ecomorf behoort, vrijwel dezelfde eisen srclr als een bekendere soort behorend ror dezelfde ccomorf Her terrarium 
op de linkerfoto werd ingericht om er C ubaanse ridderanolisachrigen (zoals d it vrouwtje van de oranjekeel-ridderano
lis, A. lureogularis, foto rechtsboven; zowel zij als her mannetje zijn mcr enige moeite links boven in de linkerfoto re 
onrdekken) in te houden. Nier-verwante kroon-reusanolisscn w3arvan nauwel ijks of geen gegevens bekend zij n, zoals 
A. bambonne uit de Dominicaanse Republiek (fo to rechtsonder), blijken uitstekend re gedijen in herzelfde type terrari
um. Foto's: Z .L. Haberham. 
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Effectieve terraria voor kleine anolissen. Mer de klok 
mee: ( I) een leeg standaardterrarium (50 x 50 x 70 cm) 
zoals gebruikr door één van de aureurs (PvB). (2) 
Typische cicmenren van een anolisrerrarium: een drai
nagelaag onder een laag aarde, een warmrelamp, leven
d e plante n (hier vele Bromelia's voor A. nliniger) en een 

achterwand en rakken rer vergrori ng van her klimopper
vlak (3) Vri jwel alle anolissoorrcn srellen een kaarsrech

te stam op p rijs. Oir terrarium is voor de sram-anolis A. 
disticlms, maar zou ook voldoen voor gro nd-sram- en 
kroon-sramanolissen. (4) In een stell ing zij n deze te rra
ria gemakkelijk gt·zamenlj k re belichten en re verwar
men. Tussen de terraria zijn srukken karron aangebracht 
om zichrconracr re voorko men. Faro's: P. van Beesr. 
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aan te brengen (bijvoorbeeld van grove kie"L.el of 

kleikorrels), die voorkom t dat bij overmatig 
sproeien de bodem te nat wordt. 
Planten zijn heel belangrijk, aangezien anolissen 

graag sproeiwater van de bladeren drinken. 
Levende planten zorgen daarnaast door waterver
damping voor verschillen in het microklimaat in 

her terrarium. Kunstplanten doen dir niet, en zijn 
daarom eigenl ijk volsrrekr ongeschikt voor een 
anolisrerrarium. 

Gebruik planten die passen bij her formaat van her 

terrarium. Ideaal in dit opzicht zijn de kleinere 
soorten van de familie der bromelia's, de zoge
naan1de kokerplanren. De koker houdt langere rijd 
water vast, zodat er al rijd een voorraadje in her ter

rarium aanwezig is. Er wordt zelfs gespeculeerd dar 
minimaal één soort anolis (A. aliniger van 
Hispaniola) zich speciaal aan her leven in 
Bromelia's heeft aangepast (FLASCHENDRÄGER, 

2001) en dus mogelijk ror een nieuwe ecomorf 

gerekend moer worden (de vergelijkbare A. isolepis 
van Cuba behoort dan mogelijk rot dezelfde eco
morf) . 

Snelgroeiende (klim)planren zijn minder geschikt, 
aangezien deze vaak gesnoeid zullen moeren wor
den en anolissen een hekel hebben aan verstoring 

in hun leefo_mgeving. 

Rorsanol issen als A. bttrtschi, A . ttrgenteolus en A. mestrei 
zullen een achterwand van kalksteen of ccmem met veel 
spieren graag gebruiken. Foto: Z.L. Haberham. 
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Een inrichting die op prijs wordt gesteld door gras-srrui k 
anolissen, in dit geval A. babomcoewis. Bij gebrek aan 
een grassoort die her lang doet in terraria, werd hier de 
graslelie Chlorophytum gebruikt. Foto: Z.L. Haberham. 

KLIMAATBEHEERSING: VERLI C HTING, 
VERWARMING EN VOCHTIGHEID 

D e verlichting van her terrarium kan men op 
diverse manieren aan leggen: Auorescenrie-(TL, 

PL)-buizen, gasontlad ingsbuizen, halogeenverlich
ting, gloeilampen. Alle hebben een verschillend 
spectrum en het is een kwestie van smaak welke 

verlichting men het mooist vindt. Licht is voor 
anolissen evenwel een belangrijke omgevingsfactor, 

waar terdege rekening mee gehouden moer wor
den. Veel populaire soorten zijn zowel hel iofiel 

(zoeken her licht op) als heliorherm (gebru iken 
zonnestraling als belangrijkste bron om hun li

chaamstemperatuur mee re reguleren). Door gere

geld re zonnen houden ze hun lichaamstempera
ruur enige graden boven de omgevingstempera
tuur. Een consequentie van dar laatste is dar vrijwel 
alle anolissen een plek merdirecte stralingswarmte 
nodig hebben. Een spotje, gericht op een tak, of 

een in her terrarium hangende gloei lamp (pas op 

met sproeien) zorgt voor een plaatsje waar de rem

pcratuur zo'n 40°C mag bedragen en waar de ano
lissen zich naa r behoefte kunnen opwarmen. 
VanzelfSprekend mag niet her hele terrarium zo 
warm worden; de meeste anolissen kunnen stuk

ken beter regen kou dan regen hirre, en sterven als 

ze hmger dan een paar minuren bij 40°C zouden 
moeren zitten. Bij de mees te soorten is een 

gemiddelde terrariumtemperatuur van 25-30°C 
ideaal. H oewel grote soorten en soorten uit droge 

gebieden periodes waarin her overal in her terrari
um warmer dan dertig graden wordt nog wel door

staan, zijn kleine soorten daa r absoluu t nier regen 
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Veel boombewonende soorTen spenderen in her wild veel 
rijd door met hun kop naar beneden la ngs een rechte 
boomsram re zitten, en stellen zo'n weinig decoratieve 
"stok" ook in her terrarium erg op prijs. Links een wilde 
A. gingivinw, op Sr. Barrh. Kennelijk voldoet zelfs een 
vlaggenstok! Foto: L.C.M. Wijffels. Twijganclissen stel
len daarnaast juist weer hele dunne rakjes op prijs. De 
reuzentwijganol is A. bnrbntus (van Cuba} demonstreert 
dar op de foto hierboven. Foto: Z.L. Haberham. 

bestand. Dwergjes a ls A. alutaceus en A . bahoru

coensis {en in her bijzonder hun jongen) krijgen het 

al vanaf zo' n 28°C erg moeilijk, zeker als de lucht

vochtigheid navenant daalt. Hier is rekening mee 

te houden als we d eze soorren in huis willen hou

den: zelfs in ons klimaar kan op zomerse dagen 

een koelmogelijkl1eid zoals een a irconditioner of 

krachtige ve ntilator noodzakelijk zijn. 

Zoals gezegd zij n veel soorren heliofiel. Bij deze 

soorten is de activiteit sterk aA1ankelijk van zowel 

de inrensireir als de kwalire ir van het licht. Wat her 
ee rste betreft: de lichtintensiteit d ie ancl issen 

onder natuurlijke omstandigheden meemaken zijn 

in her terrarium eigenlijk nooit re bereiken. Het 
aantal benodigde lampen zou groter zij n dan in de 

lichtkap van he r terra rium passen {voor een zeer 
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illustratieve berekening zie B ECH & KADEN, 

1990). Hoewel her dus altijd schipperen zal blij
ven, is her aan re raden met een Aink aanral lam
pen re werken die relatief klein zijn maar toch zeer 
veel licht ui ts trale n. PL-Iampe n (economisch 
"opgevouwen" TL-buizen) en in het bijzonder 
H Q I-srralers hebben zich in dit opzicht bewezen. 
Van een lage lichtintensiteit gaan anolissen overi
gens niet dood, maar dit heeft wel zijn weerslag op 
de acrivireir. De dieren doen wezenlijk minder. 
Ook de fraaie kleuren die ze op natuurfoto's heb
ben zult u in slechr bel ichte bakken niet snel zien; 
die mooie knalblauwe koppen bij Anolis allisoni en 

Anofis bimnw!ntus zijn in terraria vrijwel altijd grijs 
of bruin. Een aardige manier om re controleren of 
de lichtintensiteit van het terrarium enigszins 
behoorlijk is, is mer behulp van een fotocamera. 
Wanneer her met een standaardobjectief en een 
filmpje van I 00 ISO mogelijk is om zonder hulp 
van een sraricf of Airs scherpe foro's van de dieren 
re schieten komen we aardig in de buurr. Ook de 
manier waarop de terrariumplanren groeien zegt 
veel. Abnormale lengregroei bij planren (her zoge
naamde doorschieten) , lange, smalle bladeren bij 
bromelia's, uitblijven van bloei , groen blijven van 
bladeren die roch echr rood of gevlekt zouden 

Een aardige manier om re comrolcrcn of de lichrimensireir van her terrarium cnigs-ûns bchoorlijk is, is met behulp van 
een fotocamera. Wanneer her met een standaardobjectief en een filmpje van I 00 ISO mogelijk is om zonder hulp van 
een statief of flits scherpe fow's van de dieren te schieten komen wc enigszins in de buurt. Aan de pupilgrootte van dir 
jonge vrouwtje van Noblc's riddcranolis (A . nob/er) is re zien dar er wat haar betreft nog wel war meer licht aanwezig 
had mogen zijn, hoewel deze opname zonder Airs werd gemaakt. Foto: Z.L. Habcrham. 
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moeren zijn: her zijn vaak allemaal rekenen van 

I i eh rarmoede. 
N ier alleen de kwanrireir, maar ook de kwalireir 
van her licht is van wezenli jk belang. Naruurl ijk 

daglichtheefreen breed en conrinu specrrum: licht 
van alle golflengtes is aanwezig, van diep in her 
infrarood rot ver in her ulrravio ler. Bij de meeste 

lampen is her her geval dar ofwel her speerrum nier 

continu is, of dar her speerrum slecl1ts een geringe 
b reedte heefr. Bij lampen mer een nier-conrinu 
speerrum lijkr her lichr dar ze u itstralen wir, omdat 
her een mengsel is van een beperkt aanral verschil

lende kleuren. H er speerrum besraar dan uir een 
beperkt aanral pieken b ij de bijbehorende golfleng
tes, en d e russenliggende gol flengtes zijn afwezig. 

Berucht in d it verband zijn HQL-Iampen , mer 

m eesral maar zo'n 5-7 golflengtes in her spectrum. 

Lampen waarbij her speerru m conrinu is, m aar een 
geringe breedte heeft zijn bijvoorbeeld gloei- en 

halogeenlampen; de meeste straling die hier vanaf 
komr loopt van infrarood (warmte) naar geel, maar 
lichr van "koudere" golflengtes wordt amper uitge

straald. 

Voor anolissen is her wenselijk als her lich tspee
rrum zowel continu als b reed is. De "raai" van ano
lissen besraar uir visuele signalen, en kleur is hier

bij e rg belangrijk (FLEISHMAN & P ERSONS, 200 I). 
Hoe meer her licht in gevangenschap af.vijkr van 
naruurlijk daglich t, des te groter wordt dus her 

"spraakgebrek" van de anolis. Kleuren worden 

alleen goed weergegeven onder bel ichting met een 
continu en zo gebalanceerd mogelijk spectru m. 
Oir komr rot u itdrukking in de kleurweergave

index (in her Engels: color rendering index, CRi) d ie 
in de technische specificaties van lampen wordr 
vermeld. Hoe d ichter de CRJ bij I 00 komr, des re 
naruurgetrouwer is de kleurweergave. Sommige 

betere daglicht-TL-buizen en HQI-Iampen heb

ben tegenwoord ig al een CRl van 96; Ier hierop bij 

de aanschaf. 
Lampenfabrikanten houden meesral alleen reke

n ing met her voor mensen zichtbare spectrum, dar 

loopr van rood naar violer. Anolissen kunnen ech
ter aan beide kanren verder in her speerrum zien : 
hun zich tbereik loopt van ergens in her infrarode 

ror ergens in her ultraviolette (UV) golflengrege-

Ook die paar soorten die uit behoorlijk vochtige bossen komen :weken daar meescal de wat drogere en zonnigere plek
ken op, d us pogingen zulke beesten in een paludarium re houden lopen doorgaans uir op huidinfecties en andere ram
pen. Hoe prachrig ook, het paludarium links is derhalve re vochtig en re uniform van klimaat voo r vrijwel alle anolis
soorren . Door re kiezen voor een aangepast sysreem dar dagelijks uirdroogc (met bijbehorende droogtebestendige plan
ren, zoals veel bromel ia's, epifycische cactussen en orchid eeën) en geen constante hoge lucht- en subsrraarvochrigheid 
heefr is her wel mogel ijk om een anolisrerrarium mcr een "levende", rijk beplan te achterwand re houden, zoals her ter
rarium voor d e Jamaicaanse rei.Izenanolis A. garmani, rechrs. Fora links: P. van Beesr. Fora rechts: Z.L. Haberham. 
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bied (PROVENCIO ET AL., 1992; I<AWAMURA & 
YoKOYAMA, 1998). Het is daarom wenselijk een 
UV-lamp te installeren. Voor anoliscommunicatie 
is licht uit de UV-A band essentieel; vanaf keel
wammen en schouderstrepen wordt met behulp 
van UV-A-licht wat afgeschatden en -geversierd 
(FLEISCHMAN ET AL. 1993). Afwezigheid van UV
A licht levert dus mogelijk ook weer een behoorlijk 
spraakgebrek op. 
Verder in het UV-bereik bevinden zich de golf
lengtebanden die doorgaans metUV-Ben UV-C 
worden aangeduid. Alleen een nauw bandje uit het 
UV-B bereik wordt gebruikt om vitamine D3 aan 

te maken. De hoeveelheid licht die in dit bereik 
door de betere lampen (oudere HQI-buizen, 
bepaalde TL-buizen voor reptielen) wordt uitge
zonden is bijzonder laag vergeleken bij wat de 
hagedissen in de naruur ontvangen (COPE ET AL. 

2001). In hoeverre dit soort lampen dus een 
wezenlijke bijdrage levert aan de gezondheid van 
de dieren is nog maar de vraag, al zijn ze zeker aan 
te raden, temeer omdat de hoeveelheid UV-A die 
óók door dit soort lampen wordt uitgezonden vaak 
wel zeer behoorlijk is. Het blijft evenwel van 
levensbelang om extra vitamine D3 aan de voeding 

toe te voegen (zie paragraaf "voedsel" in deel lil 
van deze artikelenreeks) en er niet vanuit te gaan 
dat het "allemaal wel goed komt met alleen een 
UV-lamp". Over UV-licht is reeds veel gepubli
ceerd en het is belangrijk hier goede inlichtingen 
over in te winnen, want UV-B en met name de 
golflengte, die UV-C genoemd wordt kunnen erg 
schadelijk zijn, ook voor mensen. Wie denkt de 
hele VV-B-problematiek te ondervangen door de 
hele dag een aantal hoog-vermogen UV-lampen 
(bijvoorbeeld de Osram Ultra Vitalux 300) boven 
de bak te laten branden loopt een reële kans 
binnen de kortste keren blinde en/of geroosterde 
anolissen te hebben en mag van geluk spreken als 
hij of zij er zelf geen staar of huidkanker aan over 
houdt. Een recent Nederlandstalig artikel over 
deze materie is te vinden bij BOONMAN (2000). 
Over de regulatietechniek van (lucht)vochtigheid 
en ventilatie is in de meeste algemene terrariumli
teratuur voldoende nuttigs geschreven, zodat het 
weinig zinvol is daar op deze plaats diep op in te 
gaan. Wel belangrijk is, dat men zich realiseert dat 
er binnen bepaalde (macro)klimaten er volstrekt 
uiteenlopende microklimaten bestaan. Wie een 
bak aan het inrichten is voor een anolis "uit het 
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tropisch bos", vraagt zich dus eerst terdege af in 
wat voor soort bos, en wáár in dat bos, het beest 
zich ophoudt. Reuzenanolissen van de Grote 
Antillen, die met uitzondering van de zich makke
lijk aanpassende Anolis equestris en Anolis garmani 
inderdaad allemaal sterk aan bos gebonden zijn, 
spenderen het grootste deel van de dag boven in de 
kroonlaag. De intense zonnestraling aldaar, 
gepaard met de winderigheid van de hoogte, zor
gen ervoor dat overdag het microklimaat op die 
plek een stuk meer weg heeft van een droog 
Middellandse-Zeeklimaat dan van wat men zich in 
eerste instantie voorstelt bij "tropisch bos". Wat 
niet wegneemt dat ze boven in de bomen óók dicht 
in de buurt zitten van meer beschaduwde takken, 
waar het door rijke epifytengroei weer behoorlijk 
vochtig kan zijn. De namiddag spenderen ze in de 
regel wat lager op de stam, waar wéér een ander kli
maat heerst. Het enigszins benaderen van hun 
natuurlijke omgeving vereist derhalve nogal wat 
inventiviteit. Voor andere soorten geldt vaak een 
soortgelijke gedachtengang. Ook die paar soorten 
die uit behoorlijk vochtige bossen komen zoeken 
daar meestal de wat drogere en zonnigere plekken 
op, dus pogingen zulke beesten in een paludarium 
te houden lopen doorgaans uit op huidinfecties en 
andere rampen. 

In deel lil: voedsel, kweken, ziekten en: hoe kom 
je aan anolissen? 
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A USER'S MANUAL FOR ONE OF THE 
MOST INTERESTING GROUPS OF TERRA
RIUM ANIMALS: ANOLES. PART 11: THE 
TERRARIUM 
Anoles are known as "beginner's animals", bur rhis 
has more ro do wirh price and availabiliry rhan 
with ease of maintenance. This paper aims ro pro
vide clear guidelines for, and ro address some of rhe 
pirfalls in, anole husbandry. 
In rhis second part of the paper, rhe various aspecrs 
of anole terrarium design are discussed. 
When selecring rhe proper terrarium size for any 
given species of anole, rhere is a cerrain optimum 
range: very large terraria (like greenhouses) poren
rially lead ro a loss of overview, while terraria rhar 
are roo small produce disrurbed behaviour and 
may prove hard ro control where ir concerns rem
pcrature and humidiry. The aurhors argue rhar as a 
rule, rhe minimal terrarium size is rhe size ar which 
rhe inhabitants no longer show any (obvious) signs 
of disrurbed behaviour. As a rule-of-rhumb, rhis 
seems ro be the case if for a pair of anoles rhe fol
lowing formula is followed: minimal terrarium 
volume = 0.5 x (snout-ro-venr length of rhe largesr 

animal of rhe pair)3, wirh rhe terrarium volume in 
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lirres and rhe SVL in cenrimerres. 
No uniform guidelines for effecrive terrarium 
decorarion guidelines can be given, consiclering 
rhar rhe plerhora of anole species have very diffe
rent requirements and preferences, which aren't 
always known when a new species is acquired. 
However, ofren rhe classificarion in a disrincr num
ber of anole ecomorphs provides some guidelines 
how ro ser up a terrarium; even if fairly lirrle is 
known abour a species, ir is usually clear ro which 
ecomorph a species belongs. Exrrapolaring rhe gui
delines for caprive mainrenance of a more familiar 
species belonging ro the same ecomorph class will 
usually suffice. 
In general, most anoles require at least a moisr sub
srrare (for egg deposirion), live planrs (for cover 
and mainrenance of humidiry), and a rhick verri
cally placed stemorbranch ro use as a perch. This 
basic scheme can be elaborared upon in accordan
ce wirh rhe various ecomorphs: ground anoles 
ofren prefer a layer of leaf lirrer, rock anoles enjoy 
a rocky terrarium wall, rwig anoles prefer a diversi
ry of rhin rwigs and branches placed rhroughout 
rhe rank, er cetera. 
As far as elimare control goes, classic rechniques for 
mainraining heat and humidiry suffice for anole 
tanks. Proper lighting, however, brings irs own 
challenges. Ir is argued rhar a) ir is nearly impossi
bie ro provide a light inrensiry even remotely 
resembling lighr condirions in most anoles' narural 
habirars, so rherefore lighring should usually be 
provided as exrensively ·as possible, b) since anoles 
communieare by visual signals including colour, 
light wirh a very broad (infrared inro ultraviolet) 
and continuous speerrum should be provided. 
A final nore of eaudon is issued about microclima
res: in any given habitat, microclimares may differ 
ro an extreme degree. Before designing a terrarium, 
ir is rherefore always very imporranr ro ascerrain in 
which rypes of microelimare anoles spend rheir 
time in the wild; e.g. condirions up in the canopy 
of a rainforesr may resembie rhe Mediterranean 
more than rhe classic image of a rainforest. 

In rhe rhird part of this paper: food, breeding, dise
ases, and: how ro obtain anoles. 

Afrer publicarion, an inregral English translarion 
of rhis rhree-piece paper will be available from 
hrrp:// co me. ro/ anolisconracrgroup. 
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Ervaringen met de Hardoen - Laudakia stellio picea (PARKER 1935) 

Rob Verhoeks 
Sloepkade 25 

2725 EX Zoerermeer 
Faro's van de aureur 

INLEIDING 
Laudakia stellio (Hardoen) behoorr ror de familie 
der AGAMIDAE. Van deze familie zijn meer dan 300 
soorren beschreven. Agamen komen vooral voor in 
Z uidoosr Azië, Ausrralië en Afrika. Ze oorbreken 
in Madagascar. D e Hardoen werd vroeger ror her 
geslachr van de echre agamen gerekend (Agama). 
De Hardoen is de enige agamensoorr mer een 
Europees ve rspreidingsgebied. 

VERSPREIDING EN NATUURLIJKE OMGE
V1NG 
Laudakia stellio komr voor van Zuidwesr Azië ror 
Noordoost Afrika. Ook is de soorr te vinden in 
sommige delen van G riekenland (o.a. op Krem en 
Naxos). 
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De ondersoort Laudakia steflio picea komr voor in 
Z uidwesr Syrië, Z uid Libanon, het noorden van 
Israël en her noordwesten van Jo rdanië. De dieren 
leven in droge woesrijnachrige gebieden, waar ze 
de zwarre lavagebieden bevolken. Ze vormen vaak 
grote groepen. Bij een lage populatiedichtheid 
leven ze veelal paarsgewijs. D e vrouwtjes produce
ren gemiddeld 2 à 3 legsels per jaar. De legsel
groorre varieert russen de 4 en 12 eieren. De acri
vireirsremperaturen liggen tussen 25 en 40°C, met 
's nachrs een (soms srerke) daling van remperaruur. 
PARKER ( 1933), D AAN (1967) en WERNER (1991, 
1992) duiden aan , dar deze melanistische hagedis 
endemisch is voor deze zwarre lava woestij nen. 
Voorafgaande resulraten tonen aan dar deze onder
soort compleet geïsoleerd van L. s. stellio leeft en er 
geen overlapping voorkomt. 
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Detail van een terrarium met jongen. 

BESCHRlJVING 
De rotale lengte bedraagt maximaal 28 rot 30 cm . 

Ze hebben een vrij ruwe schubstrucru ur. De 

grondkleur is donker zwart/ blauw met fel gekleur

de donkergele stippen, op de staa rt overgaand in 
banden. De kop is vrijwel zwart en de onderzijde is 

lichter gekleurd, variërend van grijs naar donker

grijs b ij het vrouwtje. De mannetjes hebben een 

diepzwarte buik en keel. 

EERSTE ERVARINGEN 

Toen ik een aantal jaren geleden een fow zag van 

deze dieren was ik eigenlijk direct verkocht. Na 

raadpleging van li teratuur werd mijn besluit ver

sterkt; het bleek de enige H ardoen soort te zijn die 

in gevangenschap handtarn wordt. Omdat de die

ren sporadisch aangeboden worden duurde het vrij 

lang voordat ik een aantal van deze fantastische 

dieren in mijn bezit kreeg. Op een te rrariumbeurs 

werden 18 jo nge dieren aangeboden door een 

Belgische b veker. H et betrof nakweek uit 200 I . 
De dieren waren deels onverwant. Probleem was 

echter dat ze a llem aal bij elkaar zaten en nier met 

zekerheid vast te stellen viel welke d ieren onver

want waren. De enige aanwijzing was volgens de 

verkoper de grootte; de grotere jongen waren vol-
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gens hem zeker onverwant aan de kleinere. We 

besloten met drie terrariumhouders alle d ieren te 

kopen en op grootte re selecteren om zoveel moge

lijkonverwante koppels samen te stellen. 

Thuisgeko men heb ik de jonge dieren eerst op 

grootte gescheiden gehuisvest om er zeker van te 

zijn dat er een o nverwant koppel gevormd zou 

kunnen worden. Ik voerde de haged issen hoofdza

kelijk met krekels. De krekels werden geregeld 

afgewisseld met buffalowormen , wasmotlarven, 

pissebedden en éénmaal per week gewassen fijnge
sneden groenvoer. Na ongeYeer 7 maanden bleek 

ik in her bezit van één vrouwtje en meerdere man

netjes. Het enige vrouwtje heb ik vervo lgens samen 

in een terrarium gezet met een mannetje uit de 

andere groep. 

H U ISVESTING 
Ik bracht het koppel onder in een vrij ruim terra

rium, deels omd at ze erg levendig zijn en de ruim

re eigenlijk vrijwel altijd te beperkt is. De afmetin

gen van dit terrarium zijn 200x65x80 cm (lxbxh ). 

De achte r- en zijwanden zijn door middel van in 

m odel gebracht en met tegellijm verhard polysty

reenplaat rotsachtig gemaakt. Op de bodem heb ik 

een laag rivierzand aangebracht, vermengd m et 

rood leem. De verlichting bestaat uit een daglicht 

TL-buis over vrijwel de gehele lengte van de bak. 

In een hoek van het terrarium zijn twee warmte

spots geplaatst, aan de andere zijde van de bak een 

Osram 300 W Vitalux UV-Lamp. Deze brandt in 

de ochtend gedurende een half uur. D it ongeveer I 
uur nadat de TL-buis is aangegaan. De d ieren gaan 

er dan vrijwel direct o nder liggen , waarna hun acti
viteit sterk weneemt. 's Avonds brandt deze lamp 

nog eens ongeveer 25 minuten. De temperatuur in 

het terrarium bedraagt gemiddeld 29°C, onder de 

warmtespots circa 40°C. Onder d e UV-lamp loopt 

de temperatuur gedurende de brandtijd op naar 
iets boven de 40°C. 's Nachts koelt het terrarium af 

naar ongeveer 20°C. 

VERZORGING 
De volwassen dieren krijgen 3 à 4 maal per week 

voedsel aangeboden. Ze eten vrijwel uitsluitend 

dierlijk voedsel, waarbij zoveel mogelijk afge

wisseld wordt. Krekels, kleine sprinkhanen, was
motten en wasmodarven , buffalowormen en pisse-
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bedden. Heel af en roe voer ik krulvliegen. Verder 
verstrek ik éénmaal per week fi jngesneden andijvie, 
vermengd met geraspte peen, eventueel paarde
bloem en blad, paksoi, taugé en rofu. Zaden wor
den nier gegeten. 
Her voer wordt altijd ruim bepoederd met een 
ka lk-vitaminepreparaat. Ik gebruik veelvuldig 
Korvimin, Reprivi re en ook Calicare 40+ van de 
Wiue Molen. Elke dag wordt vers drinkwater aan
geboden, eenmaal per week voeg ik hieraan enke
le d ruppels vitamine D3 roe. 
Ik besproei de bak o ngeveer om de dag. Ik doe dit 
vrijwel uitsluitend in de avond; ongeveer een half 
uur voordar de lichten uitgaan. De relatieve lucht
vochtigheid loopt dan gedurende de nachr op naar 
ongeveer 68%. Overdag loopt de luchrvochrigheid 
terug naar ongeveer 32o/o. Tijdens de voorrplan
ringsrijd wordt een hoek van her terrarium vochtig 

12. 200~ 
Het "dansen". 

gehouden. Er kunnen meerdere vrouwtjes met één 
mannetje samen worden gehouden. Twee mannen 
samen leid t rot onophoudel ijk vechten en jagen op 
elkaar. 

KWEEK 
De dieren zijn ongeveer na een jaar geslachtsrijp. 
In de lireratuur staar vaak dar er na een koele peri
ode wordt voorrgeplant. Ik heb her eerste jaar de 
d ieren nier in winterrust gedaan, voorrplanring 
vond echter wel degelijk p laats. Overigens is een 
winterrust wel aan re bevelen, gezien de natuurlijke 
omstandigheden. H er gedrag voorafgaand aan de 
paring laat zich nog her best omschrijven als 'dan
sen'. Hierbij springt her vrouwtje met bolle rug en 
opgetrokken achterporen rond her mannetje. Het 
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mannetje beantwoordt dit met hevig kopknikken, 
waarna de paring plaatsvindt. Ik heb de d ieren in 
de maand mei van 2002 gedurende perioden van 
enkele dagen, voor her eerst, meermalen zien 
paren. De paring gaat als b ij veel andere hagedis
sen: her mannetje bijt het vrouwtje in de nek en 
flank en de cloaca's worden naar elkaar toege
bracht. Na ongeveer een 7-ral weken, eind juni, 

~~~~~"H~- ~ 
{ 

Bevruchte eieren van Lnudnkin ste!lio picen. 

begon het vrouwtje overal in de bak re graven. Ik 
heb vanaf dat moment twee hoeken van de bak 
vochtig gehouden en na een aamal dagen kwam ik 
's avonds thuis van mijn werk en trof ik één van de 
graafplekken roegedekt aan. Ik vond twee eitjes die 
later helaas onbevrucht bleken. Op 12 augustus 
begon het vrouwtje weer met graven, waarna ik op 
I 4 augustus vier bevruchte eitjes aamrof. Ik heb de 
eitjes u it de bak verwijderd en in een broedsroof 
geplaatst 

INCUBATIE VAN DE EIEREN 
De eitjes zij n door mij in een krekelbakje mer 
vochrig vermiculiet gedaan. De verhouding vermi
culier:warer bedroeg l : I . De eitjes heb ik voor 
ongeveer 50o/o bedekt. Volgens de lireratuu r 
bedraagt de incubatierijd bij een temperatuur rus
sen de 28 en 30°C russen de 54 en 60 dagen 
(KöHLER, 1997) Ik heb de temperatuur in de 
broedsroof afgesteld op exact 30°C. Op I 0 oktober 
kwamen alle vier de eitjes uit. Op IJ oktober volg
de een derde legsel van nu 5 ei tjes, die eveneens alle 
vijf u itkwamen, op 25 november. 

DE JONGE DIEREN 
De uir her ei gekomen jongen zijn een exacte kopie 
van de ouders. Ze zijn omzeuend beweeglijk en 
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mooi donker van kleur. De jongen worden gehuis
vest als de ouderdieren. Ze eten vrijwel onmiddel
lijk kleine krekeltjes {maatje 3). Ik wissel de krekels 
af met kleine wasmodarven. In het begin geef ik 
geen buffalowormen, pas als ik de jongen een week 
of 4 oud zijn voeg ik deze aan het dieet toe. 
Voedseldieren worden rijkelijk bepoederd met een 
calcium/vitaminepreparaat en eenmaal per week 
met alleen Gistocal. Elke dag wordt schoon drink
water gegeven en de bak en de dieren besproeid 
met niet te koud water. De vier jongen uit het eer
ste legsel bleken achteraf drie vrouwtjes en één 
mannetje te zijn. Bij het tweede uitgekomen legsel 
was het precies andersom, drie mannetjes en één 
vrouwtje. De temperatuur in de bak waarin de jon
gen worden gehuisvest is gelijk aan die van de 
ouderdieren met eenzelfde nachtelijke afkoeling. 

TOTSLOT 
Laudakia stellio picea zijn fantastische dieren die 
vrijwel handtam worden. Ze zijn tamelijk eenvou
dig te verzorgen, erg fraai van kleur en zeer be
weeglijk. Bij vastpakken zijn ze stressbestendig en 
blijven nieuwsgierig. Bovendien zijn ze goed te 
combineren met bijvoorbeeld Uromastyx-soorten. 
In principe houd ik al mijn dieren in aparte terra
ria, echter mijn Laudakia stellio picea zitten gecom
bineerd met Uromastyx acanthinura en inmiddels 
in een andere bak ook met een koppel Uromastyx 
ocellata. De jonge dieren combineer ik nimmer. 

EXPERIENCES WITH THE HARDUN, 
Laudakia stellio picea. 
The author discusses his experiences with 
Laudakia stellio picea, the Hardun. Laudakia stellio 
picea is a subspecies of Laudakia stellio, formerly 
known as Agama stellio. The range of distribution 
is Southwest Syria, South Lebanon, Northern 
lsrael and Northwest Jordan. The lizards live in 
very dry habitats, especially in areas with black lava 
rock formations. They usually form large groups. 
In areas with small popularions, rhey live in pairs. 
The author bought six young lizards. After a while, 
only one of these animals turned out to be a fema
le. The aurhor placed a pair of the lizards in a ter
rarium of 200x65x80 cm (lxwxh). The author 
feeds his animals 3 or 4 times a week. He offers all 
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kinds of insecrs and once a week a mix of vegetab
les. All the food is dusred wirh several calcium 
vitamin mixtures {Korvimin, Reptivite and 
Calicare). Once a week a few drops of vitamin D3 
is added ro rhe drinking water. To increase the 
humidity at night the author sprays the terrarium 
every other evening. Daytime temperature is 29°C 
on average. Night temperature at least 1 ooc lower. 
The basking area may reach 40°C. The author did 
nor give his animals a winter rest. Nevertheless, 
rhis is recommended because of their natural habi
tat. Ir is possible ro keep more than one female in 
an enclosure. More then one male leads to mutual 
aggression. After one year young animals are 
sexually mature. The courtship behaviour looks 
much like dancing. The author observed several 
copularions. Approximately seven weeks after the 
observed copuladons the female starred to dig 
holes on humid spots in the terrarium. Evemually 
she produced two unfertilized eggs. After six weeks 
rhe aurhor found four new eggs, these appeared 
fertilized. The eggs were incubated in a substrate of 
humid vermiculite. At a temperature of 30°C the 
eggs hatched after two momhs. Another clutch of 
five eggs was treated the same way. The young ani
mals grow fast on a varied dier of small insects. 
Laudakia stellio picea is nor very difficult ro keep 
and breed in captivity. When kept in a proper way 
they will become very tame. Combinations with 
Uromastyx species are possible. 
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Artikel bespreking: 
Gecko Go China. 

Dit artikel, uit een niet-herpetologisch tijdschrift, beschrijft de teruggang van de Tokkeh (Gekko gecko) in 
een provincie in Thailand (Nakhon Phanom). 
De auteurs de bemerken op een avond in een klein dorpje, dat ze nergens Tokkehs horen. Wanneer ze 
navraag doen bij een oude man, verwijst die ze met de woorden "Gecko go China" naar een dorpje in de 
buurt (Nava). In de streek staat het dorpje bekend als "The gecko village". In het dorpje blijkt een beton
nen gebouw te staan, de gekko fabriek. Elke dag van maart tot oktober worden zakken met Tokkehs uit 
Centraal en Noord Thailand hier naar toegebracht. Het is hard werken voor de mannen en vrouwen. De 
gekko's worden met een stok of een steen gedood en met een schaar opengeknipt. Na te zijn schoonge
maakt, wordt de huid met bamboe stokjes opgespannen en worden de dieren gedroogd bij een houtvuur
tje. Daarna "gecko go Chinä. 
Volgens de Chinezen is de huid van de gekko een geneesmiddel voor zaken als asthma en nierinfecties. 
Tevens kunnen ze worden gekookt in zwarte rijstwijn en gedroogd, of worden geweekt in whisky. Dit zou 
goed zijn voor het libido. De bewoners van Nava zelf zouden ze er niet over piekeren deze dieren te eten. 
Voor hen geneest de gekko maar één ding: armoede. Het doden en schoonmaken van de gekko's is zwaar 
en stinkend werk, maar de arbeiders kunnen hiermee zo'n $6 per week verdienen, veel meer dan met rijst 
telen. Hele families werken al jaren mee. Maar elk jaar moeten de jagers weer iets verder van de fabriek voor 
de gekko's. En de lengte van de gevangen gekko's neemt langzamerhand af. Vol vertrouwen meent de 
fabriekseigenaar dat de auteurs zich geen zorgen hoeven te maken, de jagers zullen wel weer nieuwe plek
ken vinden. 
In Zuid-China is men nu gedwongen gekko's te kweken, kennelijk zijn ze in het wild niet meer te vinden. 
En zelfs één van de arbeiders meent dat door de gekko fabriek er geen gekko's meer in het dorp zijn. 
De Tokkeh is in Thailand altijd een welkome gast geweest, bijvoorbeeld door kakkerlakken te eten. Maar 
ook zijn geluid zal gemist worden. 

LITERATUUR 
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Boekbespreking: 
Handboek voor Kleine Dieren en hun Verzorging. 
Oorspronkelijke titel: The Ultimare Encyclopedia of Small Pets and Per Care. 
David Alderron, 2002 (vertaling: Yolande Heersma) 
Veltman Uitgevers, Utrecht. 
256 pagina's, rijk geïllustreerd met kleurenfoto's 

Op zich een sympathiek idee. Als je een huisdier wilt gaan houden, dan eerst eens goed kijken welk soort 
dier geschikt voor je is en war de consequenties zijn. Aangezien er nog steeds telefoontjes binnenkomen met 
de mededeling "Ik heb een hagedis gekocht, de naam weer ik niet, war moer ik doen?", juich ik elk boek 
roe dar probeen voorafgaand aan de aanschaf van een dier enige voorlichting re geven. 
Er zijn een aanral hoofdonderwerpen: kleine zoogdieren, vogels, terrariumdieren en vissen. De sectie terra
riumdieren beslaar ruim 90 pagina's. Telkens worden enkele populaire of geschikte soorten beschreven, met 
aan her eind van her hoofdonderwerp een hoofdstuk over gezondheidszorg 
Her hoofdstuk terrariumdieren wordt onderverdeeld in slangen, hagedissen, schildpadden, kikkers en pad
den en salamanders. Van elke groep worden een aanral i.h.a. geschikte soorten in her kon behandeld, even
als huisvesting, voeding, algemene zorg en kweken. Alles kon en bondig, met heel veel fraaie foto's, duide
lijk erop gericht om een redelijke indruk re krijgen waarop je kunt rekenen. Her boek zier er netjes, ver
zorgd, kleurrijk en aamrekkelijk uit. Af en roe zien ik kleine typefoutjes bij de werenschappelijke namen en 
ook de vertaling van een aanral Engelse namen is nier helemaal correct. Zo wordt de Hazelworm vertaald 
met Wormslang, war toch echt een heel ander dier is. Maar daar valt wel mee re leven. 
War ik wel mis is een kort stukje over de wetgeving. De genoemde Hazelworm, maar ook de uitgebreid 
besproken Muurhagedis (Podarcis muralis) mogen in ons land al bijna 30 jaar nier meer worden gehouden, 
omdat ze vallen onder her Besluit Bescherming Inheemse Diersoorten. Maar ook enige voorlichting over de 
Flora en Fauna Wet voor de uitheemse diersoorten mag nier ontbreken. Dit hoeft echt nier heel uitgebreid, 
maar her bestaan van dit soort obstakels moer de potentiële houder toch wel bekend worden gemaakt. 
Her gene waar ik her meest problemen mee heb betreft weer een vertaalfout. Her Engelse Millipede (let
terlijk duizendpoot) wordt in her Nederlands vertaald met miljoenpoor. Her Engelse Cemipede (letterlijk 
honderpoot) noemen wij duizendpoot. Kennelijk overdrijven Nederlanders graag. Helaas is de vertaling van 
Millipede nier consequent gebeurd, soms wordt miljoenpoot gebruikt, soms duizendpoot. Gevolg is dar her 
woord duizendpoot wordt gebruikt voor twee typen dieren, de ongevaarlijke en vegerarische miljoenpoot 
en de snelle, agressieve, met gifkaken uitgeruste rover, de duizendpoot. Ook een plaatje van een duizend
poot met de mededeling "Ze zijn vrij gemakkelijk re houden.", maakt me nier echt gelukkig. Ik vind hier 
een losbladige waarschuwing als insteekvel wel op z'n plaats. 
Goed, dit is wel her enige waar ik nier over re spreken ben. Voor her overige geeft her boek war her be
loofd, enig inzicht over war er allemaal komt kijken bij de verzorging van een bepaald type dier. In de inlei
ding wordt ook aangegeven dar hierna de interesse kan worden uitgebreid. De vermelding van meerdere 
liefhebbersverenigingen is in die zin naruurlijk heel goed, hoewel er buiren Lacerra naruurlijk meerdere 
prima herperologische verenigingen in Nederland zijn. Potentiële liefhebbers kunnen zo in een vroeg stadi
um al de juiste comaeren leggen en kennis vergaren. Gedegen kennis is renslorre onmisbaar bij her verant
woord houden van dit soort dieren, en ook dit boek heeft daarom bij de juiste doelgroep zijn waarde. 
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Boekbespreking: 
Schwarzleguane 
Lebensweise-Pflege-Zucht 
Gunther Köhler, 2002. Herperon, Verlag Elke Köhler, Offenbach 
Tweede, bewerkte, sterk uitgebreide druk. 
142 pagina's, 204 kleurenfoto's, 13 tekeningen. 
Prijs ± 20 Euro 

Een Duitstalig boek over het genus Ctenosaura uit Midden-Amerika. 
Zoals we gewend zijn van Köhler, betreft het hier weer een uiterst verzorgd en compleet boek, uitgebreid 
geïllustreerd en met veel kennis van zaken geschreven. Deze druk is inderdaad sterk uitgebreid ten opzich
te van de eerste (KöHLER, 1993), niet alleen wat betreft het aantal pagina's en foto's, maar door de toege
nomen taxonomische inzichten met meer soorten, in toraal zeventien. 
Na een korte inleiding met zijn motivatie voor het schrijven van dit boek en waarin ook zijn eigen werk bij 
de bescherming van de zwarte leguanen van Utila ( Ctenosaura bakert) wordt genoemd, volgen hoofdstuk
ken over Systematiek, Verspreiding en Biotoop, Bedreiging en bescherming (met speciale aandacht voor her 
project op Urila). Na 30 pagina's begint her deel Verzorging in het terrarium, met de hoofdstukken 
Aanschaf en Gewenning (met vele tips), Het Terrarium (inrichting, klimaat, bewonersdichtheid), Voeding 
(o.a. vitaminen en mineralen) en Kweek (geslachtsonderscheid, paring, dracht, eiafzet, incubatie, uitkomen, 
opfok). Dan, na een uitgebreide determinatiesleutel, volgen nog zo'n 60 pagina's om de zeventien soorten 
te bespreken. Elke soort wordt besproken aan de hand van de onderdelen beschrijving, verspreiding, bio
toop en levenswijze. Bij een beperkt aantal soorten wordt tevens de verzorging en de kweek/voortplanting 
besproken. Dit beperkte aantal komt, omdat vele soorten niet gehouden worden of omdat er nog geen 
kweekresultaten van bekend zijn. De gedegen bespreking van de soorten kan echter zeker als leidraad die
nen voor meer succesvolle kweekpogingen. 
Her boek geeft tenslotte een uitgebreide lireraruurlijsr, twee verspreidingskaarten, evenals diverse klimaat
diagrammen. 
Concluderend: een zeer degelijk en verzorgd boek, dat onmisbaar is voor houders van en geïnteresseerden 
in de zwarte leguanen. Het is weliswaar in het Duits geschreven, maar ook met beperkte taalkennis is het 
boek zeer goed te volgen. Daarom kan ik het ook andere liefhebbers zeker aanraden, temeer gezien de rede
lijk sympathieke prijs. Je haalt er een echt leuk boek mee in huis. 
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