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De slang op de voorpagina hoort thuis in het 
geslacht Ahaetulla. Oil geslacht komi voor in 
zuidoost Azie tot aan Australle. 
Ahaetulla soorten zijn niet giftig. Het zijn aile 
boombewonende dieren die zlch zeer snel 
kunnen voortbewegen. Slechts bij het zoeken 
naar prool komen de dieren op de grond. 
Ze eten In hoofdzaak kikkers en hagedlssen. 
Er zijn echter gevallen bekend, waarin padden 
en zelfs lnsecten werden verslonden. In hun 
woongebled zijn de meeste soorten niet zeld
zaam. 
Systematlsch bezien vormt dlt genus een vrij 
lastige groep. Typisch voor de meeste soorten 
zijn de verbrede vertebrale schubben. In teke
ning vertonen vrijwel aile soorten overeen
komst. Het is daarom onmogelijk aan de hand 
van deze toto te zeggen, om welke soort het 
gaat. Het dier werd uit Calcutta ontvangen 
onder de naam Dendrelaphis, evenals Dendra
phis een oude geslachtsnaam. 
In nummer 9 van de 23e jaargang van Lacerta 
verteld de heer W. Schwarz ons een verhaal 
over Ahaetulla nasuta (Lac.). Uit het artlkel 
blijkt dal het dier glftig is. Dit is dan ook 
geen Ahaetulla soort maar een Dryophis nasu
tus (Lac.). Dryophls is zwak giftig. Typisch 
voor deze over 'I algemeen prachtig groene 
boomslangen is de zwart-wit tekening van de 
huid tussen de schubben. Men zie de voor
plaat van genoemd Lacerta-nummer, waarop 
dll zeer goed uitkomt. Men zal dergelijke 
slangen loch wei een ruim en goed beplant 
terrarium moeten bieden om enigszins aan de 
eisen van hun beweeglijke, arboreale leef
wijze tegemoet te komen. 

W. Bergmans 

GELUKKIG NIEUWJAAR 

Het Bestuur en de Redactie wensen de 
leden langs deze weg gaarne prettige 
feestdagen toe en een gelukkig en 
voorspoedig 1966. 



Gymnodactylus scaber als terrariumdier 

W. Ber1fmnns. Amsterdam 

Aan de vorm van de tenen kan men Gymnodac
tylus van de andere genera der Gekkonidae on
derscheiden. De twee of drie laatste kootjes van 
iedere teen zijn min of meer samengedrukt en 
vormen een hoek met het basale dee!. De tenen 
hebben geen lamellen aan de o nderzijde. de die
reo kunnen dus niet tegen gladde oppervlakken 
opklimmen. Ze worden ook wei g rondgecko's 
genoemd. 
Gymnodactylus scaber komt voor van Egypte 
tot in het noordwesten van India. Volgens de 
literatuur is het een algemene woestijngecko. die 
s teden en zelfs huizcn niet schuwt. De dieren 
worden ongeveer 12 em lang . waarvan 7 em voor 
rekening van de staart komt. Bovenop zijn ::e 

Cym11odactylus scaber 

zandkleurig met donkerbruine v lekken. Op de 
kop zijn deze v lekken klein - evenals op het 
geregenereerde staartgedeeltc van het dier op de 
foto - op de rug en de staart worden de vlekken 
groter. Op de rug kunnen ze in onregelmatige 
dwarsc rijcn zijn gcrangsch ikt, op de staart vor
mcn zc zonder rnecr dwarsbanden. De gehele 
onderzijde is eenkleurig witachtig. De dieren 
hebben grote ogen en kle:ne ooropeningen. De 
mannetjes zijn kenbaar aan 4 tot 7 preanale 
porien in een d warse rij. 
De huid op kop, rug en staart is bedekt met 
kleine en grote knobbels. De grote knobbels vor
men op de rug 10 tot 12 dwarsrijen. Ze zijn 
bijna driekantig van vorm. De buikschilden zijn 
rond tot zeshoekig. Mijn onvolprezen vanger, de 
heer A. Woudenberg, ving op 16 april 1963 een 
exemplaar van deze soort in Basrah , Irak (zie 
foto ). Een maand later deed het diertje intrede in 
mijn terrarium. In Basrah bedroeg de temperatuur 

29-30° C. Het was daar voorjaar en het zou 
nog warmer worden. In het terrarium schom
melde de temperatuur rond de 30° C. 's Nachts 
koelde het geheel a f tot ongeveer 17° C. 
De gecko is voornamelijk 's nachts actief en 
houdt zich overdag schuil tussen enkele opgesta
pelde stenen. 
Om het klimmen mogelijk te maken gebruikte ik 
ruwe stenen. Bovendien bemerkte ik bij het dier 
een voorkeur voor lichtgekleurde stenen. Gele 
kalkzandsteen is bijvoorbeeld zeer geschikt. 
Hct vocdsel vormde nooit problemen. Allerlei in
secten uit het sleepnet zijn wclkom. H et drinken 
geschiedt zowel uit een bakje als van natgespo
ten stenen. 

folo: H. Ho11ders 

In maart 1964 werd een aandoening door rode 
mijt, die zich had genesteld in de plooi onder 
het oog, in de oksels en in de liezen. met succes 
met slaolie bestreden. Bij de eerstvolgende ver
velling zaten de dode mijten aile in het afgewor
pen huidje. 

Op een morgen in juni 1964 vond ik de gecko 
op dezelfde plaats liggen waar ik hem de avond 
tevoren voor het laatst zag. Toen ik het diertje 
opnam, bleek dat het zich nauwelijks kon voort
bewegen. De pootjes trilden hevig. Ik zonderde 
de gecko een dag af en 's avonds was hij weer 
in zijn gewone doen. Oat is tot op heden, augus
tus 1965, zo gebleven. 

Een verklaring voor deze (shock?) toestand heb 
ik niet kunnen v inden. Het vroeger vee! drukker 
bevolkte terrarium werd toen nog slechts door 
een andere hagedis, M abuya bibroni (Gray), 
mede bewoond. 
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Een weekje naar de West 

C. P . ;f. FriJlinh.- Billhoeen 

In november van het vorig jaar moest ik voor 
het bestuderen van enkele problemen welke zich 
kunnen voordoen bij luchttransport van paarden, 
een chartervlucht meemaken naar Venezuela. In 
aansluiting op deze vlucht was hct mogelijk twee 
dagen in de hoofdstad Caracas en vijf dagen op 
het eiland Curac;ao te verblijven. 
Vanzelfsprekend heb ik getracht tijdens dit korte 
bezoek een indruk te krijgen van de in deze 
streken voorkomende reptielen en amphibieen en 
had ik ook de wens enkele ,.levende souvenirs"' 
aan deze reis mee naar huis te nemen. 
Het oponthoud te Caracas was te kort voor uit
gebreide herpetologische belevenissen. 
Een zeer bijzondere ervaring was het om binnen 
24 uur van het koude en gure, door hagelstormen 
gestriemde Schiphol, plotseling te wandelen te 
midden van rijkbloeiende Bougainvillae en Hibis
cus-soorten. H et was een belevenis vele fraai 
gekleurde kolibri's te zien rondvliegen. 
H et Tamanaco-hotel, waar ik logeerde, lag aan 
de buitenkant van de stad tegen ee.n berghelling. 
Een holle weg slingerde zich er omheen. Iedere 
vierkante meter van de prachtig begroeide rots
wanden was waard de achterwand van een onzer 
terraria te vormen. Kleine, snelle en fraai ge
kleurde hagedisjes zaten zich avera! te zonnen. 
Pogingen er enkele te bemachtigen zijn op geheel 
a ndere zaken gestrand dan men zou verwachten. 
In mijn gezelschap bevond zich nl. een reeds vele 
jaren in Caracas wonende landgenoot. die mij 
on.widdellijk waarschuwde d66r te !open en niet 
van de weg af te dwalen. Hij wees mij op een 
militaire post op een kleine houten toren, die zijn 
machinegeweer in mijn richting draaide toen ik 
tegen de rotswand opklom. Het was juist in de 
tijd dat de Cubaanse moeilijkheden hun hoogte
punt hadden bereikt. Volgens mijn metgezel zou
den de militaire posten in mijn handelwijze veel
eer het aanbrengen van een explosieve lading 
zien, dan het vangen van hagedissen. 
Het moest dan ook blijven bij waarnemingen 
tijdens de wandeling. 
Mijn aansluitend bezoek aan Curac;ao gaf meer 
mogelijkheden. Niet a ileen had ik er meer tijd, 
maar ook beschikte ik er over enkele contact
adressen. Ik werd er zeer gastvr ij ontvangen door 
een twectal collega's, die in 1957 nog co-assistent 
bij mij in Utrecht waren geweest. 
Bij rondtochten over het eiland vielen onmid
dellijk de grate aantallen over wegen en door 
spaarzaam begroeide tuinen rennende vrij grate 
grij ze hagedissen op. H et waren Cnemidophorus 
m. murinus (La u r.), met ronde witte vlekken 
in de Hanken en groen-blauw gekleurde paten. 
Enkele oudere exemplaren waren met inbegrip 
van de slanke staart ongeveer een halve meter 
la ng. De pl,a?,tselijke bevolking noemde ze 
,.blauw-sanna s . 
Het waren echte a lleseters. Toen ik een maaltijd 
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C11emidophorus murimts 11mrimts 
Foto: ]. Nedermeijer 

gebruikte op het terrasje van het weekendhuisje 
van mijn collega, gelegen aan het Spaanse 
Water, zaten ze onder tafel te wachten op de 
etensresten die zijn kinderen op de gra nd lieten 
vallen. Enkele meegenomen exemplaren a ten bij 
mij thuis stukjes vlees, zelfs in gebraden vorm. 
Genoten heb ik ook van een tocht naar een grate 
boerderij, waarbij een palmenboomgaard be~ 
hoorde. Tussen het dorre gras krioelde het van 
de reeds eerder genoemde renhagedissen; in de 
borneo en op de stammen van de palmen kwam 
een anolis-soort voor met een oranje geklenrde 
keelzak, waarop straalsgewijs zwarte stippen 
voorkwamen ( Anolis lineatus). Oak meerdere 
groene leguanen (Iguana iguana) waren daar te 
zien. Deze worden door de inheemse bevolking 
gevangen voor consumptiedoeleinden. Onmiddel
lijk na de vangst worden de paten gebroken, ter 
voorkoming van vluchtpogingen. V oor deze 
landsgewoonte kunnen we weinig bewondering 
voelen. 
In de bijgebouwen van deze boerderij kon ik 
enkele danker gekleurde, ongeveer 4 em lange 
gekko's vangen. Sommige hadden een tweetal 
lichtere V-vormige strepen over de kop, andere 
hadden een grauw-gele kop, welke de indruk 
maakte min of meer doorzichtig te zijn. 
Een van de hoogtepunten van mijn kort verblij f 
op Curac;ao was een bezoek aan het Cara'ibisch 
Marien-Biologisch Instituut, waar ik gastvrij 
werd ontvangen door de directeur, dr. Ingvar 
Kris tensen, mij bekend als oud-voorzitter van de 
Ned. Bond .,Aqua Terra". Door zijn bemiddeling 
en adviezen kon ik mijn reptielenverzameling nog 
uitbreiden. Er bestond de mogelijkheid in een aan 
het Instituut verbonden studentenpaviljoen en· 
kele dagen te logeren. Medegasten waren een 
tweetal meisjesstudenten uit Amsterdam en een 
hoogleraar uit Polen, die ieder reeds geruime tijd 
aan een eigen onderzoek bezig waren. 



Het lnstituut is gelegen aan de Piscaderabaai en 
praktisch op het strand gebouwd. In de beneden
ruimte bevinden zich diverse aquaria en labora
torium-ruimten; boven ligt de bibliotheek en be
vinden zich de studeerkamers. Een groat aqua
rium bevatte enkele forse zeeschildpadden. die 
zo gcwend waren aan het voeren van dode, in 
stukken gehakte vis, dat ze de levende tropische 
zeevissen. waarmee ze het aquarium moesten 
delen, met rust lieten. 
De neer Kristensen adviseerde me voor het van
gen van hagedissen contact te zoeken met een 
van de vele kinderen van Jolanda, de inheemse 
vrouw die voor net schoonhouden van zijn ge
bouw zorgde. Hij voorspelde dat het uitloven 
van een dubbeltje per nagedis en zelfs een 
kwartje voor een .. hele mooie··. succes zou heb
ben. Zo kwam Claudius zich melden, die goed 
zijn best heeft gedaan. Tocn waren er misverstan
den, want Claudius kon zich aanvankelijk niet 
anders voorstellen dan dat door mij a ileen culi
naire geneugten werden nagestreefd. Hij was dan 
ook teleurgesteld toen hij hoorde dat dode exem
plaren voor mij geen waarde nadden. 
Ik had hem een tweeta l u it Holland meegebrachte 
kistjes, afgesloten met horregaas en gevuld met 
sphagnum ter hand gesteld. Bij inlevering staken 
vele kopjes boven net mos uit. Diep verontwaar
digd was hij toen ik hem gekscherend vroeg ·of 
het er heus wei drie en twintig waren, maar 
onmiddellijk daarna was hij weer heftig verrukt 
toen ik hem vertelde dat ik ze a ile zo mooi vond. 
dat nij voor elk een kwa rtje kreeg. 
Bij aankomst thuis kwam mijn teleurstelling. 
W eliswaar was a lies in Ieven gebleven, maar 
de renhagedissen waren w aarschijnlijk gevangen 
door ze met een lange tak tijdens hun v lucht over 
de weg te knuppelen. Bijna aile nadden verwon
dingen op de rug en verlamde achterpoten en 
staart t.g.v. dwarslaesies. Een lang Ieven was 
hen dan ook niet beschoren. 

Anolis linea/us foto : ]. Nedermeijer 

Bij een bezoek aan de dieren- en plantentuin te 
Willemstad gaf een der medewerkers daar mij 
een aantal in zijn tuin gevangen kikkertjes. Ze 
waren donkerbruin gevlekt met rode vlekken op 
de dijbenen. Volgens mededeling is deze Pleuro
dema brachyops op Cura<;ao gekomen met fruit , 
dat met kleine schoeners uit Venezuela wordt 
aangevoerd. 
Voor mij was dit weekje tropenbezoek, met de 
mogelijkneid verscnillende van onze terrarium
bewoners in de v rije natuur gade te s laan. een 
onvergetelijke belevenis. Verschillende !eden van 
onze werkgroep Utrecht kon ik met enkele exem
plaren van mijn vangsten verb lijden. 

Aanteke niug ove r amphibieen e n r e ptie l e n in Suriname ( VI) 

lr. F. C. d';fudre t JJe la , ,Jme rongen. fil et fotu '• llRn de &elar ijllJJr. 

GROENE LEGUAAN 
(Iguana iguana iguana. L i n n e). 
(T = le goeana; S en C = waajmakka) 
Over deze leguaa n werd reeds het een en ander 
gescnreven in .. Lacerta "" (Menne, 1954: v. d. 
Werff, 1949; Wijffels, 1955) en dus kan ik 
me beperken tot de volgende aanvullingen. 
Deze leguaan is geelgroen tot groen van kleur. 
fijn zwart gespikkeld met een groenig-blauw
witte buik. De over de rug lopende kam van 
naar achter gebogen spitse schubben, die over 
de gehele staart doorloopt, heeft een grijs
blauwiggroene kleur. Direct achter de kop zijn 
de schubben het !angst: zij kunnen hier tot 5 em 
lang worden. Om de grijsgroene staart treedt 
een tiental zwarte ringen op, die naar achteren 
toe in kleur vervagen. Aan weerszijden van de 
kop bevinden zich een paar witte wangvlckken. 

welke rand zijn bij het wijfje en ovaalrond bi j 
het mannetje, dat in Suriname met .. bokko"" be
titeld wordt. Aan de keel zit een grate warn. 
welke aan de voorzijde eveneens met een kam 
van rechtop staande schubben bezet is. Deze zijn 
echter van geringere afmeting dan op de rug: 
maxirnaa l 12 mm. 

De grootste greene leguaan, die ik ooit zag, 
een mannetje, mat 175 em, waarvan 125 em voor 
rekening van de staart kwam. 
Zoals bekend is deze leguaan een boomdier. 
dat zich voedt met pla ntaard ige kost. H et 
ho udt zich op aan de oevers van rivieren en 
grotere kreken, waar het zonlicnt kan door
dringen. Wordt het opgeschrikt, dan laat het 
zich van grate hoogte soms met een pions 
in het water vallen. waar het rneteen onderduikt. 
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Het kan dan lange tijd onder water blijven, 
maar moet dan wei oppassen dat het niet ten 
prooi valt aan de pirengs, de roofvissen die in 
nagenoeg aile grotere Surinaamse wateren voor· 
komen. Van deze vraatzuchtige dieren, welke 
in het Portugees als ,piranha" bekend staan, 
kent men enkele soorten, zoals de Grote pireng 
(Pygocentrus piraya, C u vier), die rode ogen 
heeft en de Kleine of Majenna pireng (Serra· 
salmo rhombens L. en S. gymnogenys, G ii n
th e r). 
De groene leguaan wordt allerwege vervolgd 
om zijn blanke vlees, dat als malse kip smaakt. 
Hij wordt zowel met het geweer geschoten als 
met pijl en boog en gestrikt. De bosbewoners 
spreken met minachting over dit dier, omdat 
zij het zo dom vinden: zo schijnt het zijn 
kop op te heffen, wanneer men even fluit, wat 
het strikken vergemakkelijkt. En zo kan ook 
met enige voorzichtigheid een leguaan, die bezig 
is met eieren leggen, aan zijn staart worden 
gegrepen. Voor deze staart moet men overigens 
behoorlijk oppassen, want het is een bundel 
spieren, waarmede een gevaarlijke zwiepslag 
kan worden gegeven. 
Het is mij opgevallen bij het schoonmaken -
ik heb zelf herhaaldelijk ervan gegeten -, dat 
een leguaan, waarvan men zou aannemen dat 
hij dood is, omdat de kop van de romp ge
scheiden is, toch nog lange tijd door blijft 
bewegen. Evenals dit bij een paling het geval 
is en bij de staartpunt van een hagedis, nadat 
deze losgelaten heeft. Maar ook het hart blijft 
nog rustig doorpompen. Zelfs wanneer men dit 
bij een voorzichtige sectie geheel van het li
chaam vrij maakt, hetgeen wonderlijk aandoet. 
De voortplanting geschiedt door middel van 
eieren. waarvan een 50-tal in het zand van 
een zandige oever of zandbank begraven wordt. 
De zon zorgt voor de uitbroeding en de legtijd 
valt daarom in Suriname in de grote droge 
tijd, dat is dus september/oktober en niet fe
bruari/maart, zoals door Wijffels (1955) wordt 
opgegeven. Waarschijnlijk slaat deze opgave 
niet op Suriname, maar op een ander deel van 
het zeer uitgestrekte verspreidingsgebied van 
de groene leguaan. De eieren, met hun nage
noeg witte lederschaal. bevinden zich in twee 
lange snoeren in het lichaam. Zo'n snoer be
staat uit een plat Hntvormig dubbel vlies, waarin, 
de een achter de ander, op enigszins wisselende 
afstanden van elkaar, eieren voorkomen. Op 
een stokje geregen en geroosterd worden deze 
eieren in Suriname als een lekkernij beschouwd. 
Ook in de directe omgeving van Paramaribo 
komen boomleguanen voor, waarop door de 
jeugd met behulp van hun kattepulten jacht 
wordt gemaakt. Helaas bezit men in Suriname 
nog maar weinig of geheel geen medegevoel 
met dieren, waarvan o.a. aile dieren, waarop 
om de een of andere reden jacht wordt gemaakt. 
en dus ook de leguaan, het slachtoffer worden. 
Ook de aldus geschoten dieren getuigen hiervan. 
wanneer zij in de stad te koop worden aan
geboden. Door vele anderen werd hierop reeds 
gewezen en het heeft daarom, lijkt me, geen 
zin bier er nog eens over uit te wijden. 
Bij deze in de stad aangeboden leguanen, die 
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meestal niet Ianger dan 1 m zijn, is de kleur 
hetzij effen groen, hetzij effen bruin zonder 
uitgesproken tekening of zwarte ringen om de 
staart. Het betreft bier geen jonge exemplaren, 
want hun volwassenheid blijkt duidelijk uit het 
feit dat zij vol met eieren kunnen zitten. Dit 
patroon is ook geen geslachtskenmerk, daar 
zowel de bruine als de groene dieren wijfjes 
kunnen zijn. Hoewel ik in de literatuur aileen 
maar de groene leguaan ben tegengekomen in 
de beschrijvingen, lijkt het me dat deze bruine 
soort de gewone leguaan moet zijn. 

F AMILIE: TEJIDAE ( tejoe-hagedissen) 
GEWONE GROENE TUINHAGEDIS 
( Ameiva surinamensis, Laurent i) 
(T = lakkadisja; S = amboeloe; A= lobboh; 
c = behti) 
De naam lakkadisja is eigenlijk de locale ver
zamelnaam voor ,hagedis" en in de strikte zin 
des woords bier dus niet juist. Maar omdat 
deze tuinhagedis de meest algemeen voorkomen
de hagedis is, leek het me gerechtvaardigd deze 
naam bier te berde te brengen. Dlt dier komt 
zowel in Paramaribo zelf, als op zandige ter
reinen van het kustgebied, als in het binnenland 
voor. Het is een grote hagedis, fors gebouwd. 
De lengte kan 50 em en meer bedragen, waar
van twee derde deel voor rekening van de staart 
komt. De grondkleur is groen met wat zwarte 
tekening. De staart is vaak wat blauwiggroen. 
De gewone groene tuinhagedis laat aileen het 
achterste deel van zijn lijf en zijn staart over 
de grond slepen, wanneer hij zich op zijn gemak 
voortbeweegt. In dit geval is zijn kop met het 
voorste gedeelte van zijn lijf meestal hoog op
gericht. Bij schrik echter rent hij zeer snel weg, 
waarbij kop, romp en staart een bijna rechte 
lijn vormen, welke hoog van de grond af is 
geheven. Het maakt dan sterk de indruk of de 
tuinhagedis aileen maar op zijn krachtige achter
poten loopt. Hij rent echter zo bliksems vlug, 
dat ik dit nooit met zekerheid heb kunnen vast· 
stellen. Maar het moet haast wei het geval zijn, 
omdat de voorpoten te klein zijn om van die 
hoogte de grond nog te bereiken. Mochten ze 
het toch nog doen, dan is hun loop·functie toch 
wei uiterst gering. 
Deze hagedissen Ieven in holen in de grond. 
Ik heb ze wei eens een tijdje gade geslagen, 
wanneer zij zo'n hoi aan het graven waren. 
Hierbij hebben de voorpoten wei een grote 
functie. Met de kop vooruit het hoi in wordt 
met de voorpoten het zand krachtig naar achte
ren geworpen. Daama draait het dier zich in 
het hoi om en komt dus weer met de kop voor
uit het hoi uit. Het achteruitgeworpen zand 
wordt nu, wederom met behulp van de voor
poten, op de wijze als een bulldozer dit doet, 
tot een eind van het hoi af weggeschoven. 
Zowel door Boslandcreolen als Indianen wordt 
deze Ameive, evenals de leguaan gegeten. 
Moeite om hem eerst te villen wordt hierbij 
niet genomen. 
lk heb twee dingen van deze hagedis horen 
zeggen, die ik laat voor wat zij waard zijn: ten 
eerste dat zijn beet een ongeneeslijke ,kras" 
zou geven, welke wond nooit ,droog zou ko-



men" en welke je tot je dood toe zou houden 
en ten tweede dat. als hij over je kleren loopt 
(als je deze b.v. in je boskamp op de grand 
gelegd zou hebben) je hiervan ringworm zou 
krijgen, a ls je deze kleren zonder meer weer 
aantrok. 

TEJOE-HAGEDIS {Tupinambis tequixin, L. ) 
(T en C = sappaeara; S = bambi) 
De sappaeara is vooral bekend van de planta
ges, waar hij zieh ophoudt in droge greppels. 
Hij huist in een hoi in de grand, net als de 
Ameiva. welke hij bij voorkeur aan de voet 
van een boom tussen de wortels graaft. Hoewel 
erg sehuw, waagt hij zich toeh in de bewoonde 
wereld, aangelokt door de kuikens. waarvan hij 
een geduehte rover is. Maar ook midden in 
het bos in het binnenland heb ik deze enorme, 
op een varaan gelijkende hagedis waargenomen. 
De tejoe kan meer dan I m lang worden. Hij is 
opvallend gekleurd in glanzend gee) tot geel
bruin met zwart. Bij de jonge exemplaren over
heerst een grijszwarte kleur, onderbroken door 
roodaehtiggele ringen om het lijf. De buik is 
hardgeel met een enkel zwart vlekje hier en 
daar. De staart is om en om zwart en vuilgeel 
geband. 
De sappaeara loopt zeer langzaam indien hij 
op zijn gemak is: poot voor poot kop links. 
kop reehts en steeds maar zijn lange (minstens 
5 em bij een exemplaar van 60 em) rose 
gekleurde tong uitstekend. A ls hij onraad be
spiedt, rieht hij zich met sehokkerige bewegingen 
hoog op de voorpoten op om daarna met vee) 
gedruis in het onderhout te verdwijnen. 

FAMILIE: EMYDIDAE (moerassehildpadden) 
Geoemyda punctularia lunata (G r ay) 
ARAKAKKA (T en C) 
Dit is een moerassehildpad. die vecl op de 

Tupi11ambis leguixin ? fo!o ]. Nederm ~ijer 

Geoemyda prmctularia lu11ata ( Gray) 

Amerikaanse siersehildpad ( Chrysemus pi eta 
Belli) lijkt. Hij vertoont dezelfde habitus en ook 
dezelfde lijnen op de zwarte kop. De arakakka 
bezit eehter ook nog een aantal rode vlekken 
op de kop. Het dakkantige sehild van een groat 
exemplaar is 15 em lang, 12 em breed en 6 em 
hoog. 
Behalve in moerassige delen van het binnenland 
- en ook wei gewoon in kreken - komt de 
arakakka vooral in bet kustgebied voor. Het 
dier leeft van vlees, regenwormen worden graag 
door hen verslonden. Het kan gemeen bijten. 
wat mijn doehtertje op een keer ondervond 
toen zij in haar onsehuld haar vinger naar een 
exemplaar, dat ik meegenomen had naar de stad. 
uitstak, waarin hij meteen tot bloedens toe 
hapte. 
(Voor een afbeelding, zie foto nos. 19 en 20). 
Een Indiaan vertelde mij dat de kruisbeenwervel 
van de arakakka gebruikt wordt tegen rheuma
tiek onder in de rug. D eze wervel wordt dan 
onder op de rug van de patient gebonden, juist 
·daar waar een grate zenuw zou ]open. De 
druk van speeiaal dit kruisbeen hierop zou een 
heilzame uitwerking hebben op deze aandoening. 

KROMNIKKI (T) 
Hoogstwaarsehijnlijk Batrachemys nasuta 
(Sehw eigger) . 
(S = wattaloegoesoh ; A = godowanorroe) 
De naam van deze watersehildpad, welke 
.. kromme hals" betekent wijst er reeds op dat 
er iets met de hals van deze sehildpad aan de 
hand is. Deze hats wordt niet binnen het pantser 
teruggetrokken, maar naar links of reehts onder 
de rand van het rugpantser gebogen. 
':Vordt de hals met kop b.v. naar links onder 
het sehild omgeslagen, dan buigt het korte 
puntige staartje naar reehts om en omgekeerd. 
De kop en hals van de kromnikki maken een 
groat dee! van zijn lichaam uit. De grate kop is 
plat van vorm. puntig naar voren uitlopend. 
Bij het grootste exernplaar, dat ik vond, was 
de kop 7 em breed. Het sehild hiervan mat 28 
ern in de lengte en 20 em in de brcedte. De 
algemene klcur is grauw. A ileen bevindt zieh 
hoven op de kop een rode vlek. Oak het rug
schild, dat nogal sehilferig kan zijn en flauw 
kantig gewelfd is, met in het midden een over
langse indeuking . is dofgrijszwart. Het vlakkc 
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-Batt·acbemys nasutt~ ( Scbweigger)? 

buikschild is vaal gelig en grauw gevlekt. 
Tussen de tenen van de poten zijn zwemvliezen 
aanwezig, in overeenstemming met het aquatiele 
milieu van dit dier , dat zich met vis voedt. De 
overlangse a nus bevindt zich in het uiterste 
puntje van de staart. 

BOEKBESPREKINGEN 
Bij de N.V. W. J. Thieme & Cie., Zutphen, is 
de tweede druk verschcnen van Th:eme's Aqua
rium- en Terrariumboek, H andhoek voor de 
vivarienkunde. door W. Vogt en H . Wermuth 
met een N ederlandse bewerking van H. C. Os
kam. Dit 310 bladzijden tellende boek is voorzien 
van 280 gekleurde en 25 zwarte illustraties. Men 
heeft in dit boek de aquarium- en terrariumliel
hebberij gecombineerd en de samenstellers zijn 
een waarborg dat de inhoud zonder meer goed 
is. Echter mijn bezwaar is, dat het geheel enigs
zins rommelig aandoet, omdat men op een en 
dezelfde bladzijde zowel tekst voor de aquariaan 
a ls die voor de terra riaan kan aantreffen. De 
illustraties zijn. enkele uitzondering daargela ten, 
zeer goed. De beschrijv ing van de dieren is 
kort maar duidelijk en voldoende. H et is een 
prettig boek om te lezen en kan als naslagwerk
wel worden aanbevolen. Een mooi geschenk voor 
december! H et hoek kost f 13,50. R.M. 

Het dierenboek, dat door de Uitgeversmaatschappij 
The Reader's Digest N.Y. is uitgegeven, bevat 
22 hoofdstukken waarin de lezer in ruime mate 
een blik wordt gegund in ''DE WONDERE 
WERELD DER D IEREN", zoals dit boek door 
de samenstellers werd genoemd. 
In totaal werden 784 verschillende dieren in dit 
werk naar voren gebracht, niet aileen door middel 
van de tekst, doch ook door het gebruikte foto
materiaal. 
De 388 pagina's tekst worden afgewisseld met 
182 fraaie en soms zelfs sensationele kleuren
foto's. Naast dit kleurenmateriaal zijn behalve 8 
zwart-wit foto's nog een tweetal gekleurde land
kaarten opgenomen. Een ervan geeft aan hoe de 
wereld der dieren over onze aardbol i s verspreid, 
terwijl op de andere gebruikelijke vliegroutes van 
de voornaamste trekvogels zijn aangegeven, als
mede de afstanden, die door de twintig soorten 
trekvogels worden afgelegd. H et boek bevat verder 
een naslaggedeelte - het Dieren-ABC - waarin 
246 dieren in alfabetische volgorde zijn gerang-

. schikt en zijn voorzien van korte, interessante 
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Aan de achterzijde van het lichaam is het skele t 
van het rugpantser vergroeid met d at van het 
buikpantser door een tweeta l ,.pilaartjes", ver
moedelijk een vergroeiing van het bekken. 
De kromnikki kan, ondanks zijn aanpassing aan 
het waterleven, vee! harder !open dan een 
woudschildpad van gelijke grootte. V66r je het 
weet is hij er van door. Bovendien moet je 
nog erg voorzichtig met dit dier omgaan, want 
hij kan gevaarlijk bijten. 
Hij draagt een akelige Iucht bij zich, zo onge
veer als de stank van een stilstaande modder
sloot. 
Veelvuldig komt deze schildpad overigens niet 
voor. Een van de enkele exemplaren, die ik 
in het binnenland zag , vertoonde ronde gaatjes 
in het rugschild. Later bleken aan de binnenzijde 
hiervan hoornige gezwelletjcs op het rugpantser 
te zitten. Vermoedelijk heeft men hier dus te 
doen met een of andere parasiet, die door het 
rugpantser heen weet te bo ren. 

kanttekeningen, terwijl tevens de klasse-aanduiding 
en de Latijnse benaming zijn vermeld. 
H et boek wordt besloten met een alfabetisch 
namenregister van aile in het boek voorkomende 
dieren met vermelding van de pagina's waarop zij 
worden besproken. 
D e prijs van " DE WONDERE WERELD DER 
DIEREN" bedraagt f 34,85. Het boek is niet in 
de gewone boekhandel verkrijgbaar, doch kan 
worden gekocht in de showroom van "Het Beste", 
Parnassusweg 207 te Amsterdam en in de boutique 
van "Het Beste" in de Carlton Shopping Arcade 
aan de Vijzelstraat eveneens te Amsterdam. Het 
kan bovendien schriftelijk dan wei telefonisch 
(020-735151) worden besteld. 
Ik wil bier verder nog bij opmerken, dat ook een 
gedeelte aan de reptielen is gewijd. Het is een 
bijzonder fraai werk dat zijn geld dubbel en dwars 
waard is, ook voor terrarium liefhebbers ! Voor
waar een prachtig Kerstgeschenk! 

R.M. 
KOPIJ GEVRAAGD 
Ho.ewel het de laatste tijd met de kopij-voorziening 
vnr aard1g Is verlopen, betekent dat natuurlljk niet, 
dat er geen behoefte aan artikelen voor Lacerta meer 
zou bestaan. lntegendeel. In dit laatste nummer van 
1965 wekk~n wij onze lezers gaarne nog eens op om 
hun . ervanngen. en/of wetenschap op herpetologisch 
geb1ed op pap1er te zetten en aan de redactie in te 
zenden, liefst vergezeld van bijbehorend totomateriaal. 

Red. 
UITSLAG FOTOWEDSTRIJD 
BIJ het ter perse gaan van deze edltle was de ultslag 
van de fotowedstrljd julst bekend. Er was echter geen 
mogelljkheld meer om daarop In dlt nummer nader In 
te gaan. Oat zal dus In januarl gebeuren en wlj vol
staan hler met de vermeldlng van de namen der 
wlnnaars. 

1e prljs: (f 50,-) H. M. v. Meeuwen, Lelden 
2e prljs: (f 30,-) J. Jacobs, Amsterdam 
3e prljs: (f 20,-) J . Troost, Olst 

Proflclatl Red. 

RECTIFICATIE 
In het naschrift bij het artikel over de wetenschappe
lijke naamgevlng op pag. 13 van het november-num
mer 1965 Is een storende tout geslopen. De enige 
malen gebruikte naam Testudo excellens moet natuur
lijk zijn: Testudo alba, zoals uit de overige tekst van 
het artikel blijkt . 

Red. 


