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Anolis bimaculatus gingivintts 

Cope 

De voorplaat van dit nummer toont bet mannetje 
van de grote Anolis van S!nt Maarten. een dier 
uit een unieke import van levende hagedissen van 
de Bovenwindse Eilanden. Deze dieren waren te 
danken aan de beer P. A. van den Heuvel. die 
indertijd woonde op Sint Eustatius, en die een 
zeldzame gelegenheid tot overzenden van hage~ 
dissen waarnam toen de Blue Peter, bet schip, 
dat de verbindingen tussen de eilanden onder
houdt, op een klip leksloeg en de Marinevlieg
dienst voor en!ge tijd haar taak overnam. 
A. b. girtgivinus komt op de Kleine Antillen voor 
op drie kleine eilanden, die alle op eenzelfde 
submarine bank gelegen zijn: Anguilla, Sint 
.VIaarten en Sint Barts. De haged!ssen worden 
door de Engelssprekende bevolking .. Stick li
zard", .. Fence lizard", .. God lizard" en ,.Wall 
lizard" genoemd, maar men maakt geen onder
scheid tussen deze soort en de veel kleinere, op 
de bodem levende Anolis wattsi. 
Het is een flinke Anolis, met een totale lichaams· 
lengte van gemiddeld 17 em, waarvan ruim 11 
voor de staart, een tamelijk gedrongen lichaams
bouw met lange poten en weinig verbrede vingers 
en tenen, een zeer grote keelwam en een zijde
lings sterk afgeplatte staart, met een brede, licht
kleurige lengtestreep over de Hanken en een 
bruine, naar teer groen verkleurende lichaams
kleur. 
Ook bij deze Anolis is de kleurwisseling bijzonder 
sterk. Er zijn grote individuele verschillen: dieren 
welke steeds een bruinachtig of grijs gekleurde 
staart hebben, andere waarbij de staart in de pas~ 
sieve kleurfase geheellichtgroen wordt. Er waren 
ook exemplaren waarbij de Iichte lengtestreep 
over de flanken nauwelijks zichtbaar werd. 
Reeds op de dag waarop ik deze dieren ontving, 
kon ik paringen waarnemen. Tijdens de paringen, 
waarvan de kortste nog geen minuut, de langste 
bijna zeven minuten duurde, kleuren beide dieren 
gewoonlijk Iicht. De eieren zijn bij afzetting bijna 
rond, hun grootste lengte bedraagt 7 mm. Een 
op 8 augustus 1957 gevonden ei, dat toen waar
schijnlijk al enkele dagen oud was, mat 6.5 x 4.5 
mm. Op 20 november was bet nog geheel intact 
en de afmetingen waren toen 18 x 11 mm, zodat 
tijdens de incubatie de eieren wei bijzonder sterk 
in omvang toenemen. 
Neonati zijn ongeveer 6 em lang. waarvan zowat 
tweederde staart. Ze zijn aanvankelijk tamelijk 
donker gekleurd, met twee donkere dorsolaterale 
lijnen, die een Iichte streep over bet midden van 
de rug insluiten. Op deze lengtestreep tekenen 
zich zes donkere dwarsstrepen af, die a an de 
voorzijde vaag, naar achter scherp begrensd zijn. 
Het was opvallend, dat twee jonge exemplaren 
die in april op Sint Maarten gevangen werden 
en die 7,8 en 8,1 em groot waren, een grootte 
die in gevangenschap geboren dieren na onge
veer zes weken bereiken, iedere dwarsstreep
tekening misten. 
(Wordt vervolgd.) 



De huiskamer als terrarium 

Dr. W. B. Sach•, B uchloe/A ilgli u 

Over het algemeen zal de terrariumhouder zijn 
dieren in een terrarium onderbrengen. dat voor 
die dieren doelmatig is ingericht. Vanzelfspre
kend heeft een dergelijke wijze van verzorgen 
a ile mogelijke voordelen. Er is echter fi'en hele 
reeks van reptielen en amphibiren die men oak 
helemaal vrij in de kamer kan houden. Uiter
aard moeten zulke huisgenoten hier of daar een 
hoekje hebben, waarin ze ten minste een sug
gestie van de passende biotoop vindl"n. Oak 
kan men een op de normale manier ingericht 
terrarium opstellen. maar dan met dit verschil. 
dat de deur o f de voorzijde van het terrarium 
steeds open is. 
Voor een heel groat aantal van deze dieren is 
een wat brede vensterbank met levende planten 
reeds voldoende. en omdat iedere terrarium
houder oak meestal tevens plantenliefhebber is. 
zi jn er gewoonlijk a llerlei planten in zijn woon
ruimte aanwezig. Het is betrekkelijk eenvoudig 
om bi j voorbeeld jonge exemplaren van de 
G roene Leguaan, Iguana iguana, vrij te Iaten 
rondklau teren in een vertakte Philodendron o f 
een andere k limplant op de vensterbank. De 
planten moeten regelmatig met lauwwarm water 
besproeid worden, wat ook de leguanen ten 
goede komt. en de potaarde blijft vochtig 
genoeg om te droge Iucht te voorkomen. Daar
naast is de lichtintens iteit v lak achtcr de ruiten 
natuurlijk het grootste. en al dcze factoren 
bcwcrken. dat onze ll"guaa ntjes tot deze plek 
worden aangetrokken . Men hol"ft nauwelijks te 
v rezen. dat ze hun loofrevier zullen verlaten. 
vooral niet. wanneer daarin nag wat geschikte 
klimtakken zijn aangcbracht. Oak na kortc 
o nderzoekingstochten in de kamer kcren de 
dieren gauw vanzelf naar hun eigen p lek terug. 
Natuurlijk client men er voor te zorgen. dat er 
niet aileen regelmatig gesproeid. maar oak 
s teeds genoeg voedsel verstrekt wordt voor 
deze dieren in de vorm van saladc. bloemen. 

fruit en. in voederbakjes tussen het loaf op
gehangen. insecten . Er bestaat maar heel wei
nig gevaar. dat goed gevoede dieren zich aan 
de p lanten zelf zullen vergrijpen. En het moeten 
natuurlijk liefst niet al te dure planten zijn. 
maar vooral wat hardbladerige soorten, zodat 
de schade, wanneer de planten tach aangevrc
ten zouden worden. niet te groat is. Bij ver
scheidene liefhebbers zag ik leguanen die op 
deze wijze lange tijd vrij in de kamer waren 
gehouden. dieren. die in een uitstekende con
ditie verkeerden. Overigens kan men op dezelf
de manier oak boomkikkers geheel vrij houden. 
Recente a rtikelen beschrijven hoe zulke dieren 
een twintigtal jaren gehouden werden en hun 
Ieven doorbrachten op een p lantenstandaard. 
Het is al even geleden. dat in mijn tijdschrift 
.. Datz" een artikel verscheen over een b ijzon
der succesrijke verzorging van de Reuzen
Anolis, Anolis equestris. In dit geval had de 
verzorger voor de dieren een terra rium in
gericht. maar de bewoners ervan hadden gc · 
legenheid om in de kamer vrij ra nd te !open. 
Onze dieren blijken in de vrije natuur immcrs 
ecn betrekkelijk kleine Jevensruimte te hebben. 
Zo schrijft Merte n s dat kleine Ano/is
soorten vaak s lechts een smalle schuttingplank 
tot territorium hebben en indringers daarvan 
dapper wcren. Van deze omstandigheid kunnen 
wij bij het houden van dieren in de kamcr 
gebruik maken. 
Natuurlijk zijn nag heel vee! andere soorten 
voor een dergelijke manier van houden heel 
geschikt. Heel wat gecko's zullen g raag uit
stapjes door de kamer maken en dat hceft het 
voordecl. dat ze meteen lastige vliegen en der
gelijke wegvangen. De grate tokeh. Gecko 
gecko, is al bijzonder gevoelig voor zoveel 
bewegingsvrijheid. Dan moet men uiteraard 
voor lief nemen. dat deze beesten met hun 
nachtelijkc levenswijze urenlang hun door-
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Te•tudo radlata 

dringend geluid Iaten horen. 
Landschildpadden worden al heel vaak op 
balkons of in een flinke kist met een zandlaag 
gehouden. Het is opvallend hoe deze wat 
stompzinnig lijkende dieren zich spoedig uit
stekend in hun domicilie kunnen ori~nteren. 
Steeds vindt men ze op dezelfde slaapplaats 
terug; bij zonneschijn wandelen ze trouw de 
zonnestralen na en evenzo weten ze steeds de 
plek van de voederbak te vinden. Slechts van 
tijd tot tijd moeten zulke dieren gelegenheid 
hebben Flink te drinken en te baden en een 
ruime bak, omdat ze tijdens het bad meteen 
excrementeren. Wanneer men de dieren daar
aan went, voorkomt men tev~ns bevuilen van 
woonvertrekken. Wie extra moeite wil nemen. 
maakt uit stevig karton een platte grote doos 
met een opstaande rand van een of twee centi
meter. en vult deze met zand of fijne kiezcl. 
Een dergclijk plaats je wordt graag opgezocht. 
l k zelf hield meer dan eens grotere landschild
padden, T estudo rad'ata bij voorbeeld. vrij in 
de kamer. Daarbij was het interessant om te 
zien hoe deze d ieren 's avonds bij het Iicht van 
ecn schemerlamp nog eens te voorschijn kwamen 
en dan graag een stukje fruit uit de hand 
kwamen eten. Een van mljn dieren vie! daar
door op. omdat het steeds met de groeiringen 
op het schild langs uitstekende hoeken van 
meubels scnuurde. Over het a lgemeen hielden 

mijn Stralenschildpadden het jarenlang in de 
beste conditie uit. Ik deed met deze dieren de 
eigenlijk merkwaardige ervaring op. dat ze 
later, toen ze in mijn kas waren ondergebracht. 
waar ze toch betere levensomstandigheden had
den. opvallend zwak en ziekelijk werden. Mis
schien stond hun de droge kamerlucht vee! 
beter aan. 
Onze grotere padden zijn - ik zou haast 
zeggen - gepredestineerd voor het houden 
in de kamer. Padden bezitten een bewonderens
waardige intelligentie. Ze onderzoeken nict 
aileen de gehele kamer zeer grondig en kiezen 
voor eens en haast altijd een rustplekje uit, 
maar bovendien leren ze heel vlug hun voedsel
bakje vinden. waarin ze elke avond voer kun
nen vinden. Heel geschikt waren de grote Bufo 
marinus en de verwante Bufo a renarum. Het 
bleek juist te zijn deze dieren een rui me gegla
zuurde plantenschotel ter beschikking te stellen 
als badgelegenheid, waarvan vee! gebruik gc
maakt werd. 
Wie het eens op deze manier wil proberen 
terrariumdieren vrij in huis te houden kan het 
wei het beste met zulke padden of met Schild
padden doen. Men zal bij het vrijhouden in de 
kamer heel vee! interessante waarnemingen aan 
zijn .. huis"-dieren kunnen doen. 

Uufo morl.ou8 

Nogrnaals Spaartse Duinltagedissen 

/11. S. llooanroed, Lelden 

Met vee! genoegen heb ik in het maartnummer 
van de 21ste jaargang het artikel van de heer 
Wijffels gelezen over zijn ervaringen met het 
vangen en houden van cnige Spaanse hage
dissen. Aangezien ik in dezelfde tijd a ls de 
schrijver ook in Oost-Spanjc was, hoewel noor
delijkcr - in Tarragona - kwam ik in dit 
a1·tikel bekenden tegen. 
Mijn ervaringen stemmen gedeeltelijk overeen 
met die van de genoemde schrijver. maar ze 
wijken er ook gedeeltelijk van af. Het leek mij 
nu wei aardig deze verschillen onder uw aan
dacht te brengen. 

T egenover de waarneming van de heer Wijffels. 
dat de Q Q van Acantlrodactylus erytlrrurus cry
tlrrurus (S chin z) een van onder rood gekleur
de staart hebben. staat mijn waarneming. dat dit 
aileen bij de jonge dieren het geval is. Het rood 
van de staart zette zich bij sommige dieren 
voort tot op de achterzijde der dijen. 8aar da n 
de grondkleur vormend. De door mij gevangen 
grote cJcJ hadden aan de onderzijde wittc 
staarten, die aan de basis buitcngewoon stcrk 
gezwollen waren op de plaats waar de geslachts
organen in de staart zljn geborgen. Het terrein. 
waarin deze dieren werden gevangen. vcrschilt 



waarschijnlijk niet zo veel van dat, waarin de 
heer Wijffels zijn vangsten deed. lk heb ze 
namelijk aan de overgang van strand naar meer 
begroeid achterland gevangen. Ook. wat betreft 
de tijd van verschijnen in de ochtend in Valen~ 
cia merkte ik verschillen op in Tarragona. Daar 
waren ze 's ochtends om ongeveer 7 uur al pre~ 
sent en na 8 uur was het praktisch onmogelijk 
ze nog te vangen, daar ze dan te snel waren. 
De tijd van verdwijnen stemt wei overeen. 

Mijn waarnemingen aan Psammodromus algirus 
algirus (L.) komen vrijwel overeen met die van 
de heer Wijffels. Psammodromus hispanicus 
edwardsianus (Dug e s) heb ik ook kunnen 
waarnemen en vangen. Ze kwamen onder andere 
voor langs een provinciale weg waarvan de 
berm met pollen gras en andere planten be~ 
groeid was; verder op dezelfde plaats, waar 
Acanthodactylus gevangen werd. 
Bovendien wist ik nog enkele exemplaren van 
de fraaie Parelhagedis, Lacerta lepida lepida 
D a u d i n, te vangen. Deze dieren kwamen in 
praktisch elk terrein voor, van het strand, tot 
in de pijnbossen met dichte ondergroei. 

Na afloop van de vakantie zijn aile dieren 
heelhuids en in goede staat in Nederland aan~ 
gekomen. Daar heb ik ze nog een half jaar in 
goede conditie kunnen houden. De franjetenen 
leverden geen moeilijkheden op, aten het aan~ 
geboden voedsel (sprinkhanen, vliegen, vlinders. 
spinnen en meelwormen) zonder moeilijkheden 
en dronken ook regelmatig. Ze werden ge~ 
houden in een terrarium van 60 x 30 x 30 em, 
waarvan de bodem bedekt was met grof zand. 
Hierop lagen enkele stukken steen. Op een er~ 
van was een inwendig verspiegelde straallamp 
gericht. Deze rots werd tot 45 graden heet en 
ook de luchttemperatuur in de bak liep flink op, 
zodat waarden van 25 a 30 graden C. werden 
bereikt. De bodem elders in de bak was koeler 
dan de rots, zodat de dieren zelf een plekje 
konden kiezen waar ze het aangenaam vonden. 
Ik heb ze met plezier verzorgd en ik heb er 
spijt van, dat ik ze heb Iaten ,winterslapen", 
want het vorstvrije vertrek bleek niet vorstvrij 
te zijn en de dieren zijn allemaal omgekomen. Ik 
kan deze fraaie, kwieke hagedissen aan iedereen 
aanbevelen, die er een ruim, droog, verwarmd 
terrarium voor heeft. 

Aanteheningen ol'er amphibieen 

en reptielen in Suriname (Ill) 

lr. F. C. d'Audrelsch, Ameron11en ltlel J'olo's 1'an de schr(J.,er 

Hieronder zetten wij de interessante artikelenserie van lr. F. C. d'Audretsch over zijn waarne~ 
mingen aan de herpetofauna van Suriname voort. De serie, welke door een manco aan goede 
literatuur en van geconserveerd materiaal jammer genoeg in vele gevallen handelt over soorten 
waarvan de juiste technische namen niet genoemd kunnen worden, wint thans zeer aan belang 
door de groeiende importmogelijkheden. lr. d'Audretsch geeft, waar mogelijk de inheemse namen 
van deze dieren. Er zijn namen in vijf verschillende talen, welke met een letter als volgt wor~ 
den aangeduid: 
A= Arowaks; C = Caraibisch; D = Aucaans; S = Saramacaans en T = Tak~'takki. Voor het 
overige verwijzen wij naar Lacerta 19e jaargang, biz. 51, Red. 

Reuzenboomkikker (Hyla maxima) (T = 
wittiman of wit (ti) beti; S = amboeloe of 
apapokkoh; C = kitoh). 
Deze grote boomkikker, waarvan het vrouwtje 
ongeveer 10 em lang is en het mannetje onge~ 
veer 8 em, met zijn buiten de properties grote 
kop, zijn in een scherpe punt verlopend achter~ 
lijf, treedt overal in het binnenland op in de 
buurt van water. In een deel van het kustgebied 
zal hij ook wei voorkomen. De grotere wijfjes 
zie je eigenlijk het meest. Het was niet voordat 
ik een copulerend paartje zag, dat ik besefte 
nog nooit anders dan wijfjes gezien te hebben. 
Het is een zonderling dier, dat overdags meest~ 
al slaapt. Het laat zich dan rustig pakken, 
wordt heel even wakker, om onmiddellijk weer 
ongestoord in je hand verder te slapen. 
De kleur van deze boomkikker is sterk aan 
verandering onderhevig. Zo is het wijfje over~ 
dag vrij Iicht van kleur, vooral als het in de 

zon zit, wat het graag doet. Deze kleur varieert 
van vuilwit of creme tot Iicht geelgrijzig bruin 
met wat donkerder vlekken en vegen, al naar 
gelang de intensiteit van het Iicht. Een der foto's 
toont een exemplaar op een tak, dat in het 
Iicht gezeten heeft, met vervaagde vlekken. Zet 
men het dier een tijdlang in het danker, dan 
slaat de kleur om naar donker~roestbruin met 
een bijna zwart vlekpatroon! Zo'n duidelijk ge~ 
vlekt exemplaar werd zittend op de bodem 
gefotografeerd. De kleur van het oog is geel~ 
bruin met een zwarte ruitvormige pupil. Wan~ 
neer de boomkikker slaapt, sluit er een 
goudbruin gespikkeld, aan de onderzijde wit~ 
gekleurd, doorzichtig vlies over het oog. 
Het mannetje vertoont bruinige wratjes op het 
lijf en maakt daarom een iets donkerder indruk 
dan het volkomen gladde wijfje. De mannetjes 
zijn behalve korter ook smaller en platter dan 
de vrouwtjes. Deze laatste staan tegen de 
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llyla maxima ~ 

broedtijd tonnenrond van de eieren en zien er 
dan heel anders uit da n gewoonlijk. 
Door de Caraiben wordt deze boomkikker, die 
s prongen van 1.!1 meter kan maken, wei ge
geten. Overigens wordt dit dier door de bos
bewoners gebruikt a ls aas in hun vis-vallen 
waarmee in het binnenland nog a l eens jacht 
)Vordt gemaakt op de grote vis ,.anjoemara'' 
(Hoplias macropthalmus P e II a g r i n). Deze 
vallen zijn voorzien van een deurtje, dat dicht 
klapt a ls het aas wordt beroerd door de vis. 
Zij worden gemaakt van spaanders van een 
bepaalde palmsoort. De naam .. witbeti"' voor 
Hyla maxima, dat .. wit aas'' betekent, brengt 
reeds tot uitdrukking dat het vlees van de 
kikker voor een dergelij k doel wordt gebruikt. 
Merkwaardig van deze reuzenboomkikker is zijn 
broedzorg. De eieren worden namelijk niet zo· 
maar in het vrije water a fgezet, maar in van te 
voren gemaakte broedkommen. Deze broed
kommen worden aangelegd op za ndbanken in 
kleinere, meestal niet zeer diepe, maar wei 
snelstromende en derha lve een za ndig tot grint
achtige bodem bezittende, kreckjes. dan wei op 
de oevers hiervan. Zo' n broedkom bestaat uit 
een opgeworpen ringwa l met een middellijn van 
25 tot 35 em, welke uit zand tot fljn grint be
staat, maar waarin zich nog een materie, ver
moedelijk een of andere a fschciding van de 
kikker zelf, moet bevinden, want deze op het 
oog poreuze walletjes blijken enigermate in 
staat te zijn wa ter te keren. Een andere bijzon
derheid van deze broedkommen is, dat - ook 
al helt de oever aanmerkelijk - de bovenkant 
van de walletjes overa l waterpas staat . 
De broedkommen worden in de tweede helft 
van de droge tijd gebouwd, voor zover ik heb 
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kunnen nagaan uit de volgende waarnemingen: 
5/ 11/ 1950: verse broedkom vol met nog 

pootloze kikkervisjes: 
4/ 11 / 1952: diverse broedkommen. al of niet 

vol met kikkerdril, dat zowat de 
de helft tot driekwart van de 
oppervla kte van de kom in be
slag nam; 

14/ 11 / 1953: een 's avonds in mijn zaklantaarn 
rood weerkaatsend lichtje bleek 
het oog van een reuzenboom
kikker, een dik wijfje vol eieren, 
te zljn, hetwelk bezig was met 
het vervaardigen van haar breed
bassin, met behulp van de ach
tcrpoten werd dit van binnen 
ult gedaan en wei zodanig dat 
het oorspronkelijke grondwater 
de kom vulde. 

In deze tijd ka n het peil van het water van de 
nv1eren en kreken nog s teeds zakken en dus 
ook het grondwater in de zandbanken en oevers 
De broedkommen kunnen zodoende gehee1 op 
het droge komen te liggen. In dit geval blijven 
zij echter toch gedurende enige tijd water be
va tten. Wordt het hoogteverschil echter te 
groot, dan gaat de inhoud aan verdamping ve r
loren en zullen de kikkerlarven ten gronde 
gaan. In den regel echter schijnen deze boom
kikkers het moment va n eierafzetting wei zo te 
kiezen dat dergelijke catastrophen ( een a ndere 
is b.v. plotselinge heftige regenval met als ge
volg overstroming van de broedkommen en 
wegspoeling van de inhoud ) tot een minimum 
beperkt blijven. 
Een keer nam ik een paartje Hyla maxima in 
copula waar. Oa t was op 25/ 3/ 1955. In ver
band met het bovenstaande komt deze da tum 
mij een beetje raadselachtig voor. 
Pappitoddo (t) . 
Een vee! voorkomend boomkikkertje, dat zich 
zowel in het binnenland a ls in de s tad ophoudt, 
maa r blijkbaar evena ls de dwerggecko's de ver
blijven van de mensen opzoekt, is de ,.pappi
toddo", een kikkertje van een em of 3 tot 3.!1 
groot. V roeger toen ik in Paramaribo zelf 
woonde, in een houten huis, zag ik dit beestje 
nooit. Later in Zorg en Hoop za ten er a ltijd een 
paar in mijn s tenen huis. Je vond dit kikkertje 
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vaak in bloembakken. bij de gootsteen of in het 
douchehok. dan we i op de rand van de dakgoot. 
Een keer troffen we een ongclukkig cxcmplaar 
gekookt en wei in de theepot aan. Verder be
weegt hij zich bij voorkeur langs de sponningen 
van de ramen of op het glas zelf. Oak wei langs 
de muur. Soms zit hij la nge tijd doodstil op een 
insectje te wachten. veclal met scheefgehouden 
kop. dan weer is hij actief op jacht en kruipt 
v r ij levcndig la ngs verticale v la kken. 
Z o nu en dan. in een onrustige bui. vcrlaten ze 
hun venster ruit en springen met grate sprongen 
de kamcr rend: van de gra nd op een stoel
leuning. in ccn sprang naar een tafeltje, naar de 
volgendc stoel. op de grand, tegen een bureau 
aan enzovoort. Ik mat sprongen van I meter 
horizontale a fsta nd. Buiten in de tuin. van een 
laag muurtjc naa r de grand, s teldc ik eens een 
sprang van 1.80 meter vast! 
A ls je dit kikkertje opschrikt, terwijl het ergens 
rustig zit, spuit het bij de eerste sprang tegelij
kertijd een plasje achteruit. 
De kleur van de pappitoddo is geelgrijs, licht
bruin of bruingecl. De buik is Iichter dan de 
rug. waarop achtcr de ogen nog een korte en 
een langcre donkerder la ngsstreep voorkomt. 
Het nogal uitpuilende oog is roodachtig gaud
gee! met horizonta le pupil. Ook komen er zcer 
bleke exemplaren voor, ie ts danker gespikkeld. 
Af en toe kun je dit kikkertje ho ren kwaken. 
een nogal beschciden kwekkend. enigszins 
krakend geluid: .. krrrek" . Wanneer ze van vrij 
g rate hoogte op de grand springen (of vallen. 
maar a ltijd op hun pootjes terecht komend) 
maakt dit een kletsend geluid. 

Toen ik voor het eerst in een pas gebouwd huis 
kwam. in de vochtige omgeving van Zorg en 
Hoop. lagen er overa l dade. uitgedroogde 
pappitoddo's: zij vonden wei de weg naar bin
nen door de jalouzieramen. maar blijkbaar niet 
meer naar buiten. 

Diverse boomkikkcrs 

Andere boomkikkers, welke ik echter in a l die 
ti jd dat ik in Suriname was, maar een enkcle 
kecr waarnam, zijn de volgende: 

,Groene boomkikkcr" 

Deze tro f ik een keer in mijn tuin in Zorg en 
Hoop aan. H ij was 6 em groat en effen blauwig
grijsgroen van kleur, met een gelige keel en een 
groenige, kopergroen gemarmerde. buik. De 
hechtschijfjes aan de tenen waren ook koper
groen, terwijl het oog, met een ruitvormige 
pupil, !:maragdgroen gekleu rd was. Dezc kikker 
vertoonde die typische, geheel ronde kikkerbek, 
welke 1)1 em breed was. 

,Geelbuik-kikkcr" ( Sphoenohyla-soort?) 

Dit was een boskikkertje va n o ngeveer 'I em 
lang, dat prachtig dofzwar t gekleurd was op 
de rug. met onregelmatige k ronkelige s treep
vlekjes in geelgroen. De buik was geel va n 
kleur en de keel o ranjerood. 

, Savanna-boomkikkcr" (Hyla taurina) 

Een korstmos-groen gevlekt boomkikker tje ter 
grootte van onze inheemsc boomkikker, waar
van ik er eens een twce ta l drijvend in het 
grondwater van een prospectieput in een 
savanna-gebied aantro f. De keel was vuilwit. 
welke kleur naar de bu ik in lichtbruingeel over
ging. De onderzijde van de paten en tenen 
vertoonden ook deze gelige kleur. De ogen. met 
horizontale pupil. waren Iicht smaragdgroen. 
De vorm was o pvallend, min of meer a ls van 
een vlieger: een heel grate kop met sterk uit
puilende ogen en dan een lichaam. dat naar 
achteren toe steeds smaller wordt. om in een 
punt te eindigen. Waar de achterpoten samen
komen, vertoonde het lichaam bijna geen d ikte 
meer. 
lk stopte beide kikker tjes in een trommeltje om 
deze de volgende dag te kunnen fotograferen; 
zie fo to 's. Na hun verblijf in deze donkere 
ruimte waren zij geheel verkleurd: ze bleken 
o pgelicht te zijn. De een tot egaa l lichtbruinig
groen, de ander tot bijna wit, met nag iets 
groenigs van tint. Ook de ogen waren flets
groen geworden. In de zan losgelaten kleu rden 
de ogen ogenblikkelijk bij, het lichaam meer 
geleidelij k aan: steeds donkcrder en kleuriger. 
Ze wilden eigen lijk liever op de gra nd zitten 
dan op een tak van een savanna-struik, waar 
ze direct vanaf spro ngen. Zo klein als ze waren 
presteerden ze loch om sprongen van zeker 
I meter hoog en minstens even ver. 
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De paring -van natrix natrix 

II. J, .,an Gorhona, Den liang 

Enkele jaren geleden heb ik op de Veluwe een 
bijzonder interessant vijvertje gevonden, dat een 
middellijn had van hoogstens 15 meter. Er om
heen is een smalle strook grasland, waarachter 
een uitgestrekt bos begint. In het voorjaar ziet 
men er de bruine kikker, de groene kikker, de 
gewone pad en de kleine watersalamander in 
grote hoeveelheden. In 1962 trof ik in het gras 
twee drachtige hazelwormen aan. Eveneens nam 
ik een ongeveer 90 centimeter lange ringslang 
waar. Omstreeks april 1963 kwam ik naar het 
vijvertje in de hoop er een ringslang te vangen. 
Ik vond er tot mijn vreugde twee, ook een 
kleinere van ongeveer 70 centimeter en ik bracht 
beide dieren over naar mijn openluchtterrarium 
in Den Haag. Dit openluchtterrarium meet 100 x 
50 x 50 em; de zijwanden zijn bespannen met 
plastic, dat een meter diep in de grond gelaten 
is, waardoor een bodemafdichting niet nodig 
was. Er is vrij vee] water in het terrarium, dat 
echter van 10.00 uur af de gehele dag in de 
zon staat. 
De ringslangen deelden het terrarium met een 
aantal inlandse hagedissen. Tot 30 of 31 mei 
zijn beide slangen in dit terrarium gebleven en 
in deze periode hebben zij op iedere zonnige dag 
gepaard, in totaal minstens 20 maal. In deze 
tijd heb ik slechts eenmaal gezien, dat het wijfje 
at; later was zij over haar gehele lichaamslengte 
zo zwaar, dat niet meer viel vast te stellen, of ze 
gegeten had. Het mannetje, het kleinste dier, at 
helemaal niet. 
lk heb de paring enkele malen van het begin 
af kunnen waamemen. Gewoonlijk vond zij 
plaats tussen 11.00 en 13.00 uur. De paring 
duurde gemiddeld anderhalf uur. 
Het wijfje werd steeds min of meer van achter 
benaderd. Bij een frontale ontmoeting trok het 
mannetje zich attijd terug. Na een korte achter
volging bleef het wijfje gewoonlijk liggen; soms 
kroop zij rustig door; in dat geval bleef het 
mannetje over en tangs haar heen kruipen. Ten 
slotte kruipt het mannetje zodanig over het 
wijfje heen, dat zijn lichaam in zig-zag-lussen 
over het gestrekte lichaam van het wijfje komt 
te liggen, waarbij het mannetje zich met deze 
lussen vastklemt, tot en met het puntje van de 
staart. Vervolgens brengt de slang de cloaca 
onder die van het wijfje en dan heeft de be
vruchting plaats. Maar nu komt het merkwaar
dige: het mannetje blijft zo niet liggen, maar 
bracht om de ongeveer 8 seconden zijn cloaca 
over het lichaam van het wijfje heen, naar de 
andere zijde weer onder die van het wijfje. Dit 
bracht steeds met zich mee, dat aile lichaams
kronkels, van de cloaca tot de kop en tot het 
puntje van de staart moesten opschuiven. Dit 
gaat zo, met enkele tangere tussenpozen, ander
half uur door. Tijdens de paring ziet men de 
Hanken van het mannetje ritmisch samentrekken. 
Na de paring blijft het mannetje altijd geruime 
tijd stil liggen. 
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Het verschijnsel van het afwisselend aan de ene 
en de andere zijde conjugeren was mij niet be
kend. Ik weet niet, of het met andere slangen 
ook zo gaat en ik houd mij voor inlichtingen 
hieromtrent gaame aanbevolen. Slangen en hage• 
dissen hebben een tweedelig geslachtsorgaan en 
het ligt voor de hand om aan te nemen dat in 
dit geval, anders dan bij de paring bij hage
dissen, om een of andere reden beide helften 
van het geslachtsorgaan bij de paring werden 
gebruikt. 
Later gebeurde het nogal eens, dat het wijfje 
plotseling in paniek geraakte en wild tegen de 
ruiten van het terrarium opbotste. Zij bedaarde 
altijd even plotseling als ze in deze opgewonden 
toestand gekomen was. Inmiddels was het dier 
behoorlijk dik geworden. 
Op 30 of 31 mei is het dier op een voor mij nog 
steeds onverklaarbare wijze uit het terrarium 
verdwenen en waarschijnlijk in een van de na
burige tuinen gedood. Het mannetje begon kort 
na dit voorval te eten en is gezond en goed 
doorvoed in winterslaap gegaan. 

Boekhespreklng 
De uitgever Neumann te Radebeul-Berlin heeft een 
tweede druk uitgebracht van Schone und Seltene 
Pllanzen van W a 1 t e r R i c h t e r. Het is een uit
stekend verzorgde, welgeillustreerde uitgave met een 
omvang van 208 pagina's, in linnen gebonden, 17 x 24 
em. Het hoek kost 12,00 DM. 
In alphahetische volgorde naar de technische namen 
van de planten hespreekt Richter kort en zakelijk een 
groot aantal kamerplanten, welke voor het merendeel 
in zwart-wit zijn afgebeeld: Hij geeft de helangrijkste 
synonieme namen, een korte heschrijving van de plant 
en de hloeiwijze ~n bespreekt, per soort of per ge· 
slacht, de verzorgmg en vermeerdering van de plan
ten. Het werk is duidelijk afgestemd op gehruik door 
handel~kwekers en hrengt vele groots opgezette cul
tures m beeld. Voor de plantenliefhehber wint het 
hoek daardoor hijzonder aan waarde. Het werk is 
ordelijk en handig: de terrariumhouder zal er met 
hijzondere vrucht gehruik van kunnen maken. Vooral 
de gegevens over de hehoefte aan Iicht en water 
maken het hoek als handleiding hij de terrarium
beplanting bijzonder bruikbaar. De gegevens over 
herkomst en milieu zijn een hulp hij de inrichting van 
geografisch zuivere terraria, maar het streven daarnaar 
ondervindt bier de moeilijkheid van een te heperkt 
aanbod van planten. 
yan belang is, . dat van dit werk een Jicentie-uitgave 
IS verschenen m de Bondsrepuhliek bij de uitgever 
J. Neumann-Neudamm, Melsungen, Bz. Kassel, ·Post
fach 267, waardoor dlt werk gemakkelijk kan worden 
aangeschaft. Wij kunnen het iedere terrariumhouder 
warm aanhevelen. L. W. 
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