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G. Budich, Berlijn 
(Aquarien Terrarien) 

Zoals op pag. 16 van het november-nummer 
werd aangekondlgd, zou worden geprobeerd 
In het lopende jaar enkele algemene excur
sies voor de leden te organlseren. 
De eerste data zljn nu vastgesteld, te weten 
21 en 22 mel a.s. Het llgt In de bedoellng dlt 
weekend voor de helft, d.w.z. de zaterdag, 
te bestemmen voor een poglng tot inventari
satie van enige gebieden in Z.O. Flevoland en 
om de zondag te gebruiken voor excursles In 
de omgeving van Deventer. 
Op zaterdag 21 mei zullen de deelnemers 
elkaar op een nag nader te bepalen plaats In 
Harderwijk ontmoeten en degenen die ook op 
22 mel van de partij willen zijn, kunnen van 
zaterdag op zondag desgewenst gezamenlljk 
kamperen In de camping van Wesepe. Ook 
kan men natuurlljk een hotel In de omgevlng 
zoeken. 
Voor wat betreft Z. 0. Flevoland Is het de 
bedoellng onder de Ieiding van de heer C. F. 
v. d. Bund na te gaan welke dleren zlch In 
dlt nleuwe gebled hebben gevestigd. De zon
dag-excursles zullen onder Ieiding staan van 
de heren H. W. Offreins en F. Blankensteln, 
die de deelnemers diverse fraale natuurge
bleden met een Interessante herpetofauna zul
len Iaten zlen. 
Ultdrukkelijk moet nu reeds worden opge
merkt, dat het nlet de bedoellng is dieren te 
gaan vangen en mee te nemen. Het gaat ai
leen om waarnemlngen in de natuurlijke om
gevlng. 
Men kan zlch als deelnemer opgeven bij de 
heer van de Bund, Midden Eng 54, Bennekom, 
tel.: 08379-2618 onder vermeldlng of men ook 
wll kamperen en al dan nlet over een elgen 
ultrusting daartoe beschikt, of men een of 
twee dagen komt, of men per eigen auto 
komt of nlet en of men In het eerste geval 
nog plaatsen In de auto over heeft om andere 
leden van Harderwljk af mee te nemen. 
Nadere bijzonderheden volgen In het april- en 
evt. In het mei-nummer van Lacerta. 

Red. 



Antilliaanse l e goanen 

L. C. Ill. JI!Uff c ls, En~tclcn 

In een tweetal recente artikelen in Lacerta (23e 
jrg. nr. 12 en 24e jrg. nr. I) over leguanen van het 
Antilliaanse geslacht Cyclura hceft Prof. Dr. A. 
Stolk gesproken over de verdringing van deze die
ren door de grote groene leguaan van het neotro· 
pische vasteland, Iguana iguatur. Bij de gegeven 
voorstelling van zaken zouden nu gemakkelijk 
enige misvattingen kunnen ontstaan, waarbij de 
biologic en natuurlijke historic van de d ieren over 
welkc het hier gaat op fundamentele punten in 
hei gedrang komen. 
Voor een juiste beoordcling van de situatie is het 
nutt ig te weten, dat Cyclura en Iguana grote en 
uitstekend eetbare dieren zijn, d ie worden aange
troffen in landstreken, welke niet bepaald over
vloeien van melk en honing. Op dezc dieren is 
door de mens dan ook steeds intensief gejaagd. 
En de vangst is, levend opdat zij in het hete kli
maat niet zou bederven, evenals andere koopwaa r 
van plaats naar plaats verscheept. Het is ongetwij
fe ld op deze wijze, dat een wat moeilijk te beoor
delen si tuatie in de verspreiding van de verschil
lende leguaansoorien in het Caraibische is ont· 
staan . 
Barbour, een Amerikaanse herpetoloog, vermeldde, 
dat de Cubaanse leguaan, Cyclura macleayi, eigen
lijk de enige soort is, d ie niet gegeten wordt. 
H ij schrijft dit toe aan de verbreide mening op 
Cuba, dat deze dieren zeer gift ig z ijn. 'Wanneer 
ze aan hun staarten worden opgehangcn, komt e r 
een zwart braaksel uit hun bekken, dat de Cubaan 
'biba' of 'burujo' noemt en dit wordt dodeli jk 
geacht. De eindfase van een fataa l geval van gele 
koorts wordt gekenmerkt door het opgeven van 
zwart braaksel a ls gevolg van bloed in de maag, 
en ook dit wordt op Cuba 'burujo' genoemd.' 
D eze aantekening dateert van 1916 en intussen 
zijn zowel de gele koorts als de leguanen erg zeld
zaam geworden; wei l ij kt het zeker, dat het voor· 
komen tot op de huidige dag van Cyclura macle
fl)' i op Cuba aan zijn vermeendc giftigheid en on· 
geschikthe id a ls voedsel te danken is. 
In 193 7 worden veertien soorten Cyclura onder
scheiden ; twee met enige ondersoorten. Vier vor
men daan•an waren uitgestorven en bekend van 
foss iel materiaal of van laatste nog levende exem
plaren. V ijf vormen waren met uitroeiing bedreigd. 
De uitgestorven of uitsten•ende Cyclura's waren 
voora l die van de kleine eil:lnd jes: C. figgimi 
op Bitter Guana Cay, Exuma-groep, Bahama e i
landcn; C. mat/ea op St. Thomas, Virgin Islands; 
C. romuta Jtejnegeri op Mona tussen H ispan i
ola en Puerto Rico en C. c. nigerrima op Navassa, 
om er enige te noemen. De oorzaak van dit uit· 
sterven is heel duidelijk: mensen . Vooral op kleine 
eilandcn en de onbewoonde klippen erbij is de 
jacht op de 'Guanas' steeds enorm intensief ge
weest. H et betrof immers een uiterst smakelijke aan
vulling op hct zo bijzonder karigc voedsel van de 
bewoners van de kleine eilanden, die weinig ge
schikt z ijn voor landbouw en veeteelt. Nog be-

Cyclura macleayi foto G. Budicb, D uitsland 

l:lngrijker dan de jacht van de mens op de volwas
sen leguanen was de invlocd van honden en 
kattcn op de populaties van Cyclura. Deze huis
dieren, meestal verwilderd, verhinderden bijna 
steeds in deze gevallen het opgroeien van jongc 
leguanen. Honden groeven eieren op en katten 
vraten de jonge hagedissen . Dcze begeleiders van 
de mens zijn zelfs aansprakelijk voor de uitroei
ing van a ile hagedissen op Navassa bijvoorbeeld; 
Ameiva's, Anolissen, niets bleef gespaard. 
Wat nu te denken van een verdringing van Cyclu
ra door Iguana? H et is volkomen zeker, dat aan 
hct verdwijnen van menige Cyclura-populatie de 
Groene Leguaan part noch dccl heeft. Er bestaat 
bij mijn weten niet een ci land in het gchelc 
Caraibischc gebied, waarop deze d ieren elkaar 
ontmoeten. Oat Prof. Sto lk geen enkel bericht 
hecft kunnen vinden over Jgual/(1 igllfma die een 
Cyclura aanva lt, vindt dan ook zijn verklaring in 
deze omstand igheid . Hct voorkomcn van de Groe
ne Leguaan op het eiland H ispaniola (Haiti en de 
Dominicaanse Republiek) heb ik nog nooit ver
meld gevonden, zodat een confrontatie met en 
zekcr de verdringing van de hier voorkomendc 
C)•rlura cornuta con111trr of de wat kleinere Cyclu
T(I ricordii niet wei mogclijk is. 
De verspreiding van de Cyclura's begint, of ein
digt, bij de Cayman eilandcn ten zuiden van 
Jamaica, omvat ge grote Antillcn, de Maagden
ei landen en de Bahama eilanden . Binnen d it ver· 
spreidingsgcbied worden Groene Leguanen aan
getroffen op enige der Maagdcn-eilanden. Maar 
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dit voorkomen is we1mg continu, nu hier, dan 
daar een eiland, en niet in overeenstemming met 
een onderverdeling in g.roepjes van de Maagden
eilanden, zoals die in geologische en ook in fau
nistische opzichten mogelijk zou zijn. Dit op zich 
zelve pleit er reeds voor, dat het voorkomen van 
Iguana niet natuurlijk is, maar een gevolg van 
invoer door de mens; eetbare koopwaar. Aan
hangers van de mening, dat Iguana wei dege lijk 
Cyclura verdringt - ook na introductie door de 
mens - zouden kunnen wijzen op de situatie op 
St. Thomas, een der grotere ei landen. De van daar 
bekende Cyclura 11Utllea is uitgestorven en thans 
Ieven er Groene Leguanen. Wanneer nu het uit
sterven van C. matlea voorvie l na de invoer van 

Iguana delicatissi11w 

Iguana, dan heeft een conf rontatie plaatsgevonden, 
maar dat hoeft niet in te houden, dat de Iguana's 
ervoor verantwoordelijk zijn. 
De tweede Cyclura uit dit gebied, piuguis, leeft 
op Anegada, waar Iguana ontbreekt. De Groene 
Leguaan heeft zich gevestigd op St. Croix, St. 
John, St. Thomas, Water Is land, Hassel Island, 
Tortola, Peter Island en Guana Island. 
Op de Bahama eilanden en de grote Antillen, 
dus ook op Cuba, zijn geen Groene Leguanen. 
Op de Kleine Antillen, waar geen Cyclura's voor
komen en ook niet geleefd schijnen te hebben, is 
de leguaanse toestand niettemin zeer boeiend. De 
Bovcnwindse eilanden, waarbij de 'onze·, hebben 
een Antilliaanse fauna, de zuidelijkc een Zuid
amerikaanse. De grens ligt, faun istisch a lthans, 
tussen D ominica en Martinique. De Bovenwinden 
hebben een eigen, er van nature voorkomende 
Groene Leguaan, l gunua delicntiui11w. Deze 'zeer 
smakeli jke' groene leguaan, die wat kle iner 
blijft dan de gcwone, is van deze direct te onder-
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scheiden. In de eerste plaats is het een effen, 
wat vaalgroen d ier, dat helemaa l geen dwarsteke
ning heeft. De belangrijkste verschillen vinden 
we aan de kop: een bolle voorkop en een stompe 
snuit in plaats van een tamelijk toegespitste, een 
halfronde in plaats van een driehoekige keelwam 
en, heel typisch, een serie van sublabiale schilden 
opzij langs de onderkaak die in grootte toenemen 
naar het midden en daarna in grootte weer afne
men tot bij de mondhoek. Bij lguaua iguaua tref
fen wij bier een serie schi lden aan, die steeds in 
grootte toenemen, welke serie besloten wordt met 
een grote, nagenoeg ronde schub voorbij de mood
hoek; de grootste schub, d ie op de kop van I. 
iguaua voorkomt. Door juist deze verschillen lijkt 

A1·cbie[[oto 

Iguana delicatiuima meer op Cyclura dan op 
de Groene Leguaan. (Zie foto's). 
De Anti lliaanse Groene Leguaan, I. delicatiuima, 
is niet de bewoner van aile cilanden boven de 
wind. Hij ontbreekt bezuiden Guadeloupe en Les 
Saintes, op Barbuda en Antigua, op het oude 
eiland Sombrero en het jonge vulkanische Saba. 
Daardoor is de verspreid ing van dit d ier beperkt 
tot drie ei landengroepen, die elk liggen op ondiep
ten, zeebanken, onderl ing gescheiden door wate
ren van 30 tot 40 vademen diep. Hoe belangrijk 
dit is wordt duidelijk, wanneer men bedenkt, dat 
er landverbindingen geweest zijn tussen de eilan
den van iedere afzonderlijke groep in de ijstijden, 
40.000 tot 35.000 jaar geled en, en dat de reptie
len die hier Ieven vee! ouder zijn. D e bank van 
Anguilla, waarop ook Sint Maarten ligt, omvat 
3 eilanden, aile met J_ delictJtiuitJuJ. De onderlinge 
nauwe verwantschap van de reptielenfauna blijkt 
uit de aanwezigheid van AuoliJ bimamlatus giu
givinm, eveneens op aile drie de eilanden en 



nergens daarbuiten. Dezelfde situatie op de Statia
bank; ook hier drie ei landen, St. Eustatius, St. 
Kitts en Nevis, met / lnoliJ b. bimamlat/IJ op elk 
van deze eilanden. lgllalltt delictttiuima wordt 
hier gevonden op St. Eustatius en Nevis, ontbreekt 
op het grotere St. Kitts, dat tussen die twee eilan· 
den in ligt. Aangenomen wordt dat de leguaan 
hier uitgeroeid is door de mens, door honden en 
vooral door de in deze streken a ileen hier inge· 
voerde mungo. T enslotte komt de soort voor op 
Guadeloupe en Les Saintes. 
Ook op de Bovenwindse eilanden ontbreekt lg11m1tt 
ig11antJ niet, maar het voorkomen hier biedt meer 
argumenten voor invoer door de mens. Het blijkt 
namelijk beperkt te zijn tot het eiland Saba, dat 
geologisch waarschijnlij k te jong is om niet een 
van elders afkomstige repticlenfauna te hebben. 
De Groene Leguaan van Saba wordt gerekend 
tot de Z uidamcrikaanse vorm, / . i. ig11mtt1, zoals 
ook de leguanen van de Maagdeneilanden. St. 
Kitts is het enige andere eiland in deze gebiedcn 
met een ingevoerde leguaan, maar hier betreft 
het de Centraalamerikaans-Mexicaanse vorm /. i. 
rhinolopht~. Dit sluit de gedachte aan natuurlijk 
voorkomen gehcel uit, temeer omdat de dieren 
op a ile overige eilanden mankeren, ook op die, 
waar / . delictJtiuima ontbreekt. 
Verder naar het zuiden komen we nog driemaal 
leguanen tegen: op St. Lucia f . i. rhinolopha, 
op G renada en Tobago 1. i. iglltl11tl. Beide laatste 
gevallen betreffen vermoedelijk introductie vanuit 
T rinidad. 
Het voorkomen van de Groene Leguaan geeft dus 
een zeer onregelmatig beeld in de Antillen te zien. 
Bij een natuurlijke uitbreiding van het versprei
dingsgebied - en het is niet eenvoudig om zich een 
voorstell ing te maken van de wijze waarop d it in 
een eilandengebied zou kunncn geschieden · zou 
cen vee! meer continu, ei land-na-eiland-verovering 
te zien moeten zijn. 
Naast zoogeografische argumenten tegen de ver
onderstelling, dat Iguana de Cyclura"s verdrij ft uit 
hun woongebied, zijn er nog enige bedenl:ingcn 
naar het ecologische aspect. H oewel van de Groene 
Leguaan, en in het bijzonder van /g11alltl ig11a11a 
rhinolopht~, gezegd kan worden dat ze naar hun 
voorkomen op het vaste land van grote aanpas
sing getuigen, omdat ze in nogal verschillend tcr
rein kunnen worden aangetroffen - ook het enorm 
g rote vcrspreidingsgebied wijst daarop - mag Igu
ana n iet a ls de ecologische evenknie van Cyclura 
worden gez icn. De Groene Leguaan is over het 
algemecn ecn watcrminnend dier dat leeft in voch
tige, of niet zeer droge terreinen met een over
eenkomstige vegetatie. Cj•clura daarentegen voeh 
zich meer thuis in droog, rotsacht ig terrein. In 
Centraa l Amerika vindt men dan ook niet Iguana 
in zulke gebieden, maar de minder grote Cteno
saura, de Zwarte Leguaan. En het zijn deze dieren 
die in a ile opzichten Cyclura heel wat nader zijn 
dan Iguana, en zelfs dan de Zeeleguaan van de 
Galapagos-ei landen. H et lijkt dan ook zeer waar
schijnl ij k, dat op ei landen waarop zowel een droge 
als een vochtigere b iotoop aanwezig is, en dat is op 
bijna aile grotere ei landen het geval, de Groene 
Leguanen de vochtigere zullen kiezen en popula
ties zullen vormen buiten de strikte woongebieden 
der Cj•clura·s. 

Naar aanleiding van de foto van CJclllra mt~clea)'i 
op pag. 6, 24e jrg, ontving de red . een interessante 
reactie van H . Pederzani in Oost-Duitsland , re
dacteur van het Oostduitse blad Aquarien und 
T errarien. De Heer Pederzani is uitstekend op de 
hoogte met juist deze Cyclura-soort, omdat men 
in de laatste jaren nogal wat levend materiaal uit 
Cuba ontving. H ij merkt op, dat het afgebeelde 
d ier in het artikel van Prof. Stolk niet macletl)'i 
kan zijn, omdat bij deze de op de foto zo duidelijk 
zichtbare achterhoofdsknobbels ontbreken. Hij dacht 
eerder, dat het hier ook comllltl betreft. D e foto's 
van G . Budich, gemaakt in het dierenpark Berlin
Friedrichsfelde, staven zij n bewering. Achtcr
hoofdsknobbels komen echter bij C. com111a cor· 
1111/ft nauwelijks voor. Sterker ontwikke ld treffen 
wij ze aan bij C. c. stejnegeri, maar dan in com
binatie met een nog prominentere fronta le 'neus
hoorn·. Ook CycltiTtl co/lei van J amaica heeft een 
flinke achterhoofdsknobbel. Well icht kan Prof. 
Stolk ons mededelen van welke plaats het afge
beelde dier afkomstig is. 
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Igua11a iguana iguaua ( L. ) folo L. 117ijffels 



Problemen rond Cnemidophorus 

L. Wfjffels, En11elen 

De Heer W. Bergmans heeft in LACERTA, Mei 
1965, een klare uiteenzetting gegeven over de 
status van de hagedissen Cnemidophorus op de 
Eilanden onder de Wind en het Zuidamerikaanse 
vasteland in het aangrenzende gebied. Er heeft 
lange tijd enige verwarring bestaan over de syste
matische status van deze dieren en tot op de hui
dige dag is eigenlijk niet duidelijk of de vorm van 
Aruba, ambe11sis nu een geografisch ras van mttri
ntts, danwel van lem11iscai11S is. U zult wei den
ken, dat het nu niet zo erg belangrijk is, 'als het 
beestje maar een naam heeft'. En ja, daarin is 
voorzien. 
Toch is dit een interessante geschiedenis. In de 
vijf grote groepen, subgenera zou men haast kun
nen zeggen, die het geslacht Cnemidophorus telt, 
horen 'onze' Westindische vormen tot de lemnis
callu groep. Deze groep telt drie soorten, al dan 
niet met geografische vormen: lemuiscallls op het 
vasteland van Guatemala tot Belem in Brazilie, 
ocel/at11s verder zuidelijk in Brazilie en mrtrin11s 
op Cura~ao en Bonaire. 
Oce/Jat11s kunnen we verder buiten beschouwing 
Iaten. 
Kijken we op het kaartje op bladzijde 59 van 
jaargang 23. dan zien we, dat C. l. lemnisca/IIS, 
de vastelandsvorm, op de eilanden van Trinidad 
in westelijke richting voorkomt tot en met Mar
garita; verder naar het westen treedt een eiland
endemisme op, C. l. nigricolor - eilandvormen 
tenderen gemakkelijk naar melanisme · dat reikt 
tot Los Aves. Dan komen Bonaire en Klein Bo
naire, Cura~ao en Klein Cura~ao met een andere 
soort, m11rin11s; daarna Aruba met, naar de jongste 
inzichten (Wagenaar Hummelinck, 1940) 
C. lemniscatus arubensis. Voor zoogeografen blijft 
het een intrigerend vraagstuk, waarom Cura~ao 
en Bonaire een eigen soort hebben. Burt, 1931, 
beschouwt, op goede gronden, murin11s als de ou
de, voorvaderlijke vorm van de lemniscallu groep. 
Morphologisch - d.i. naar uiterlijke kenmerken • 
onderscheidt zich murinus onder andere door een 
groter aantal langsrijen van buikschilden ( tien of 
meer) van lemniscatus, maar in hoeverre deze 
twee soorten onderling verwant, en met name al 
of niet onderling kruisbaar zijn, met andere woor
den soorten of ondersoorten zijn, is een belang
wekkend vraagstuk, waarvan de oplossing voor de 
inzichten van de faunistische verwantschap van 
de eilanden onderling van groot belang is. Want 
hagedissen zijn bijzonder oude dieren, die veel 
meer nog dan zoogdieren of vogels door hun 
voorkomen en onderlinge verwantschap een duide
lijke taal kunnen spreken over de geologische en 
zoologische geschiedenis van het gebied, waarin 
ze voorkomen. 
Het is dan ook om deze reden, dat de Natuur
wetenschappelijke Studiekring voor Suriname en 
de Nederlandse Antillen bijzonder geinteresseerd 
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is in bastaarderingsproeven met deze dieren. Kun
nen de ~ ~ van Cura~ao gekruisd worden met 
~ ~ van Aruba en hoe zien de jongen die daar
uit voorkomen eruit? Hoe zal een confrontatie 
met de vastelandsvorm en die van een van de ei
landen verlopen? Dat zijn vragen, waarop een ant
wooed van meer dan gewoon belang is. Het mor
phologisch onderzoek van deze dieren is ten aan
zien van de verwantschap in een slop geraakt en het 
blijkt duidelijk, dat aileen kundige terrariumhou
ders, en niet de zoologen, hier verder kunnen 
werken. 
Nu hebben Cnemidophorus-soorten, ook die uit 
de V.S., als sex/ineattu, hJ'Perythus en tesse/attu, 
bij ons steeds in bijzonder kwade reuk gestaan, 
omdat die beesten nagenoeg niet in Ieven te hou
den bleken en doorgaans kort na invoer dood
gingen. U zult dan ook zelden iemand enthousiast 
horen praten over de 'wenkpootjes'. De handel 
blijkt al helemaal ongeinteresseerd in deze beest
jes, hoe fraai ze ook zijn, omdat ze sterven als 
ratten en elke import grote verliezen oplevert. 
Dit heeft echter heel duidelijk een oorzaak: inge· 
wandswormen. Tengevolge van de verzending 
treedt een pauze in de voedseltoevoer op die fataal 
is voor vele dieren. De ingewandswormen, waar
aan Cnemidophorus nagenoeg onvermijdelijk lijdt, 
veroorzaken in die voedselpauze een vergiftiging, 
die men zelfs met rijkelijk voeren direct na ont· 
vangst van de dieren niet meer vermag te keren. 
Nu doet zich echter binnenkort de gelegenheid 
voor, om met medewerking van de Natuurweten· 
schappelijke Studiekring voor Suriname en de 
Nederlandse Antillen, een hoeveelheid levend 
materiaal te importeren, dat voor verzending vrij 
is gemaakt van inwendige parasieten. Hagedissen, 
waarbij zich de problemen van parasietvergiftiging 
tijdens het transport niet zullen voordoen. 
De vraag is nu, of een beperkt aantal zeer bekwame 
terrariumhouders in staat is en bereid, om mede te 
helpen aan een aantal bastaarderingsproeven. Het 
is de bedoeling dat ieder van hen in een terrarium 
samenhoudt ~ ~ van een bepaalde vindplaats met 
~ !j1 van een andere herkomst en zorgvuldig oplet 
op paringen, eierafzettingen en jongen, die daar
uit voortkomen. Materiaal kan gratis worden ver
strekt. Het onderzoek kan echter aileen belang
rijke resultaten opleveren, indien men ouderdieren 
en jongen wil conserveren, als ze doodgaan, of 
ter beschikking stellen, als dat nodig blijkt. Wie 
van OtiZe Neder/andse lerrarittmhouders is bereid 
om aan dil wetenschappelijk ouderzoek mee te 
he/pen? Een zestal vaardige medewerkers zullen 
voor dit onderzoek, dat enige jaren in beslag zal 
nemen, onmisbaar zijn. Die bereid zijn mede te 
werken en daartoe ook de gelegenheid hebben, 
worden vriendelijk verzocht schriftelijk in contact 
te treden met L. C. M. Wijffels, Sint Lambertus
straat 2 te Engelen, Post 's-Hertogenbosch. 



Geoemyda punctolaria (Daudin) nit Suriname 

De Jmportdienst van ooze veremgmg kreeg op 
21 maart 1963 twee moerasschildpadden aan uit 
Suriname. H et was niet moeilijk te bepalen om 
welke soort het ging. De ongeveer 15 em grote 
dieren met zwarte rugschilden en rode vlekken op 
de eveneens zwarte bovenzijde van de kop waren 
duidelijke vertegenwoordigers van de soon Geoe
m )'da puuctrdr~rirl ( D au d in). 
D e voor determinatie gebruikte lijst van Wermuth 
& Mertens ( 1961) geeft echter ecn vcrdeling van 
deze soort in ondersoorten en het was bier, dat ge
noemde dieren enigszins afweken van de beschre
vcn vormen. H et buikschild van de Surinaamse 
dieren is in zijn geheel zwart, zij behoren daarom 
niet tot de ondersoort G. p. llfii iiia (Bou lenger). 
De verdere onderscheiding van de ondersoorten 
geschiedt aan de hand van de verschi llen in kop
tekcn ing. Alhocwel voor Suriname uitsluitend de 
ondersoort G. p. Irma/a (Gray) wordt opgegeven, 
komen de besproken dieren (fig. I) het meest 
ovcreen met G. p. prmct11/aria (Daudin). 
Hct verspreidingsgebied van dezc ondcrsoort grenst 
met Frans Guyana aan Suriname. H et kenmerkend 
verschil van de Surinamers met prmrt11laria en 
met lmwta is, dat de beide lange, rode banden op 
de kop niet door een dwarsband of brug achter de 
ogen met elkaar verbonden zijn. Verdcr hebben de 
Surinamers a llebei een paar rode vlekken voor op 
de kop, in plaats van twee paar zoals lmwta. 
In feite verschillen de Surinaamse d iercn minstens 
zovcel van de bcschreven vormen, als dcze vormen 

A 

Telu~nirtJtCII " ''" tic sel1rijver 

van elkaar. Men zou dus aan een nieuwe onder
soon kunnen denken. D e overweging dat beide 
dieren niet ver van clkaar gevangen zullen zijn, 
terwijl ze onderling a l typische verschi llen in kop
tekening vertonen, leidt tot het vermoeden dat de 
bestaande verdeling in ondersoortcn op den duur 
zal worden ondermijnd door het bekend worden 
van allerlci variaties en overgangsvormen. Deze 
gedachte is overigens n iet originecl. 
Een vermcldenswaardige bijzonderheid aan een der 
dieren toont figuur 2. De normalc rangschikking 
van de hoornplaten van hct rugschild is als in 
figuur 2b. Bij ceo der dicren is de twccde rcchter 
costale plaat in twceen gcdceld, en ziet het rug
schild eruit als in figuur 2a. 
In mijn terra-aquarium hebben de diercn het he
laas slechts 14 en 16 maanden uitgehouden (sinds
dien: co llectie RMN H , Le i den) . Schildpadden uit 
N ieuw Guinea en Iran houden het in dezelfde 
bak al jaren uit. 
De ziekteverschijnselen wezen op longontstcking, 
een bij schi ldpadden bijzonder gevaarlijke ziekte. 
Volgens de schaarse literatuur zouden de dieren 
meestentijds op het land vertoeven. In ieder geval 
eten ze op het land even gemakkelijk als onder 
water, in tegenstelling met vele andere moeras
schi ldpadden. Een groot landgedeelte is dus waar
schijohjk een voorwaarde waaraan een terra-aqua
rium voor deze die ren moet voldoen. 
l k houd me aanbevolen voor iede re inlichting 
over het houden van deze soort. 

B 
fig. 1 D e tekening op de kop; zwart = zwart stippeling = rood wit = gee/ 
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Zusammenfassung 
W egen ihrer abweichenden Kopfzeichnung war es 
unmoglich, zwei Geoem)'da prmctrdaria (Daudin) 
aus Suriname (Niederlandisch Guayana) (fig. 1) 
zu einer Unterart zu bestimmen. 
(In Fig. 1: schwarz = schwarz, weiss = gelb 
und punktiert = rot). 
Die Tiere stimmen am meisten mit G. p. punc
ttdaria iiberein, obschon die Langsbander nicht 
mitunter zwischen den Augen mit einander ver
bunden sind. 
Interessant war, class bei einem Tier das zweite 
rechte Rippenschild zwiegeteilt war (fig. 2a). 

Literatuur: H. Wermuth & R. Mertens. 1961. Schild- r 
kroten - Krokodile - BrOckenechsen, pp. 92-95. Jig. 2 rechtel'zijaatzzicht van de rugschi/dm. 

Dode terrariumdieren 

In aile hoeken van Europa, en tegenwoordig 
zelfs daarbuiten, worden in de zomermaanden 
door vakantievierende terrarianen allerlei dieren 
gevangen ter bevolking van hun terraria. Uiter
aard hoop ik dat deze nieuwe aanwinsten het 
jaren uithouden. Tach durf ik van mijn belang· 
stelling voor de eventueel gestorven dieren te 
gewagen. Vrijwel aJle dieren zijn na hun dood, 
mits goed geconserveerd, waardevol als studie
materiaal. 
Men conserveert reptielen en amphibieen liefst 
op 70% alcohol, eventueel op een 4% formaline
oplossing. De waarde van dergelijk materiaal is 
in grate mate afhankelijk van de volledigheid der 
vergezellende gegevens. Deze zijn in de aanvang 
natuurlijk zonder meer bekend. Op den duur laat 
de nauwkeurigheid waarmee we ons een en ander 
herinneren echter te wensen over. Het is daarom 
verstandig alle gegevens van de gevangen dieren 
op te schrijven. Het gaat daarbij om de vind
plaats, de datum van de vangst en de naam van 
de vanger. Andere gegevens zoals een terrein
beschrijving. de hoogte van de vindplaats, de 
aantallen waargenomen dieren enz. zijn ook van 
groat belang. Het is bij studie dikwijls plezierig, 
over een zo groat mogelijk aantal dieren van een 
vindplaats te kunnen beschikken. 
Geconserveerd materiaal, van goede gegevens 
voorzien, is welkom bij W. Bergmans, Hoofdweg 
453 te Amsterdam. Zo men dat wenst, kan men 
van de eventuele determinatie op de hoogte wor
den gesteld. Omtrent ziekten e.d. kan ik geen 
inlichtingen verstrekken. Hiervoor zijn eerder 
andere adressen in Lacerta vermeld. 

SCHILDPADDENHOUDERS OPGELET 

Ons lid, de heer Th. J. Horsthuls, Zwaanhoefstraat 37 
te Roosendaal, heeft zlch reeds gerulme tljd gespe
clallseerd op het gabled van schlldpadden. HIJ Is 
doende over deze belangwekkende dleren een serle 
publicatles voor te berelden en mede-schlldpadden
houders zouden nu In belangrljke mate behulpzaam 
kunnen zljn biJ het daarvoor noodzakelljke speurwerk. 
lndlen U ook schlldpadden houdt of nlet te lang 
geleden hebt gehouden, nodlgen wiJ U ult het biJ 
deze edltle van Lacerta gevoegde vragenformuller zo 
volledlg mogelljk In te vullen en het vervolgens aan 
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de heer Horsthuls op te zenden. Vragen over schlld
padden kunnen desgeVIenst eveneens aan hem wor
den gerlcht. 
De redactle hoopt, dat vele laden de heer Horsthuls 
behulpzaam zullen zljn, opdat mede met de aldus 
vergaarde ervarlngen t.z.t. een fraale serle artlkelen 
over schlldpadden In ons blad kan verschljnen. 

Red. 

LACERTA 22e jrg. nrs 4 en 5 

Nogmaals wljzen wiJ er op dat In plaats van de 
nrs. 4 en 5 van de 22e jrg., In begin 1964 het vlerde 
he!petogeograflsche verslag Is verschenen. De heer 
Reljst te Castrlcum ontvangt nog steeds verzoeken 
om toezendlng van genoemde nummers, maar deze 
bestaan dus nlet. 

Red. 

VRAAG EN AANBOD 

Aangeboden: zeer solide aquariumbak, lang 85 em, 
hoog 50 em, diep 37 em. Prijs f 25,-. Eventueel bij
passende fraai gevormde stenen achterwand-plaat, 
kleur geel. Prijs f 20,-. C. J. Tirixon, Mauvestraat 44, 
Den Haag. 
Wie kan mij helpen aan een Phelsuma quadriocellata o en een Anolis porcatus <;?? Brieven met prijsopgave 
aan E. M. P. Vrenken, Koestraat 72, Tilburg; telefoon 
na 17.30 uur: 04250-20911. 

Nleuwe Leden: 

1339 Horst Juschka, Karlstrasse 72, Dusseldorf 
1340 G. Verhagen, Adelbert van Scharnlaan S 28, 

Heer (L.) 
1341 J. H. van Vliet, Pendrechtsestraat 3b, Schiedam 
1342 J. G. J. Demaret, Hygieaplein 18"', Amsterdam 
1343 Fred. Kapel, Meidoornslngel 160, Rotterdam-12 
1344 Christelijk Lyceum Buitenveldert, de Cuserstr. 3, 

Amsterdam 
1345 C. J. van den Berg, Overtoom 27', Amsterdam 

Adreswljzlglngen: 

G. H. Krips naar Loosduinsekade 575, Den Haag 
J. de Graaff naar Apollolaan 59", Amsterdam 
lr. F. C. d'Audretsch van Huis ter Heide naar 
c/o !PI-project P.O. Box 135, Dehra Dun (U.P.) India 

Opzegglngen: 

P. D. Born, Castricum 


