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Testudo graeca 

Ieder jaar worden duizenden schildpadden 
uit het Middellandse Zeegebied geimporteerd. 
Helaas sterven de meeste hiervan reeds bin
nen enkele weken, vooral door onwetend
held en het vreemde bljgeloof dat schlldpad
den niet of nauwelijks zouden eten. Dit lot 
treft vooral Testudo hermannl en Testudo 
graeca, van welke laatste vier ondersoorten 
bekend zljn: T.g.graeca, T.g.lbera, T.g.terres
tris en T.g.zarudnyi. De eerste is de meest 
westelijke soort (tot aan de Atlantische Oce
aan), de laatste de meest oostelijke (Oost 
Perzie). 
De Moorse landschildpad heeft op de dljen 
een hoornkegeltje aan beide zijden van de 
staartwortel en meestal een ongedeeld staart
schlld. 
De dleren kunnen 30 em lang worden. Ze 
zijn praktisch omnivoor: aile groenten en 
fruit, vlees en vaak ook meelspijzen worden 
gegeten, al bestaan er onderlinge smaak
verschillen. Over het wei of niet Iaten over
winteren bij lagere temperaturen lopen de 
meningen nogal uiteen. Mljn eigen schlld
padden gaan nooit in winterslaap, zijn kern
gezond en brachten het afgelopen jaar een 
bevrucht legsel voort. In de literatuur vindt 
men voor Testudo graeca leeftijden aange
geven van ver boven de 50 jaar. 
Van enkele Lacerta-leden kreeg ik als leeftijd 
opgegeven: minstens 32, 23 en 17 jaar. 

N.B. 
Schildpadden-enquete: ontvangen werden 21 
formulieren - waarvoor mijn oprechte dank -
die zeer veel gegevens bevatten, maar slechts 
4°/o van de met het maartnummer verzonden 
exemplaren vormen. Daarom wil ik Ieder, die 
een of meer schlldpadden houdt, verzoeken 
om ook zijn ervaring, hoe gering ook, op 
schrlft gesteld aan mij te sturen. Ook vragen 
zijn welkom, en zullen zo mogelijk beant
woord worden. 

Th. J. Horsthuis 



Acht maandeu Cne midophorus l emniscatn s 

Het schijnt dat de huisvesting van Cuemidopho
riiJ lemuisca/IIJ en verwante soorten nogal wat 
moeilijkheden oplevert : voedselweigering, ziekte 
en voortijdige sterfte komen dikwijls voor. Een en 
ander vormde een aanleiding voor mij, mijn erva
ringen mee te delen. Ik merk hierbij wei op, dat 
het slechts een exemplaar betrcft en dat het goed 
mogelijk is dat dit dier individuele afwijkingen 
vertoont t.a.v. de eisen die het stelt en de verzor
ging waarmee het genoegen neemt. 
Jn april 1965 kwam een vrouwtje van Cuemido
phoms lemuiscaiiiJ in mijn bezit dat het nu, in 
december 1965, nog steeds goed maakt. 

Terrarlumtype 

De renhaged is wordt, tesamen met verschillende 
soorten muurhagedissen, gecko's en skinks, ge
houden in een terrarium van 100 x 50 x 70 em. 
In het midden staat een grote stronk vol gaten en 
gangen. Aan de rechterkant van deze stronk en 
erachter staan vele planten. 
Aan de voorzijde en lin ks van de stronk ligt een 
bodemmengsel van rivier- en schelpenzand . De 
planten krijgen een maal per dag water. Daar ik 
gemerkt heb, dat de renhagedis een douche be
paald niet apprecieert, sproei ik niet. Cnemido
phorus likt hct water van de planten. Boven
dien hoorde ik van andere houders van deze die
ren enkele gevallen van vercl rinking. Om deze 
redenen heb ik geen drinkbakje in het terrarium. 
Op het zand liggen enkele kleine stronken, waar
onder Cnemiclophorus zich ingraaft en overnacht. 
De hagedis springt en klautert graag. Het is daar
om verstand ig om het terrarium 'open· te houdcn 
en er dus geen d ikke boomstammen, g rote planten 
of andere ruimtevragende dingen in te zetten. 
In het kort: het woestijnterrarium staat Cnemido
phorus nader dan het oerwoudtcrrarium. 
(Zie ook hel <ll"likel vm1 Hr. Jl'/ijffels op pag. 46 
vau het maarl-u11mmer). Red. 

Verllchtlng en verwarming 

Van 9 uur 's morgens tot 3 uur 's middags krijgt 
het terrarium zon . D an voelt Cnemidophorus zich 
op zijn best. Na 3 uur 's middags graaft het dicr 
zich in en laat zich tot de volgcnde dag niet meer 
zien. 
's Avonds om 6 uur gaan de lam pen aan ( 2 
Philips Comptalu..x lampen van 100 Watt) tot 
half elf, ten gerieve van de muurhagedissen. Als 
er geen zon is, gaan de lampcn om 2 uur aan en 
om 3 uur komt Cnemidophorus dan tevoorschijn 
en blijft 'op' tot ongeveer 6 uur. . 
D e genoemde lampen zijn voldoende voor de 
verlichting en de verwarming van het terrarium. 

Voedsel 
Een menu van vliegen, meelwormen, wormen en 
andere, gevangen insecten voldoet uitstekend. Het 
is onmogelij k het dier bij het vliegen vangen te 
volgen vanwege de blikscmsnelle bewegingen. 
Geen vlieg zit Ianger dan I minuut in het terra
rium, voor hij gepakt wordt. Ik voer Cnemido
phorus eens per drie dagen. Ik houd het dier met 
opzet een beetje slank met het oog op de beweeg
lijkheid. 

Tenslotte nog enkele wenken. Er zijn drie dingen 
waardoor een renhagedis schuw kan worden. 

Cnemidopborus lenmiscalus 
Folo J. Nedermeijer 

Ten eerste houdt de hagedis er niet van gestoord 
te worden tijdens het zonnen of uitgegraven te 
worden tijdens de slaap. 
Ten tweede kan men beter geen slangen in het
zelfde terrarium houden met het oog op de schrik
achtigheid van Cnemidophorus. 
Ten derde verdient het aanbeveling ervoor te 
zorgen dat het dier niet kan on tsnappen. Men 
moet razendsnel zijn om het weer te vangen en 
ccn dergclijke jacht maakt het dier minstens zo 
wild en schuw als het na aankomst was, alhoewel 
de hagedis - soms na enkclc dagen weggescholen 
tc blijven . toch a ltijd weer opdaagt. 
Hct houden van d eze verbazend snelle en leven
dige Zuidamerikaanse hagedis met zijn schit
terende kleuren, zijn fellc reacties en zijn grote 
nieuwsgierigheid kan ik ieder die houdt van kleur 
en beweging irr ·zijn terrarium, aanbevelen. 
De dieren zijn meestal niet zo duur en de ver
zorging in een als hoven beschreven warm, tamc
lijk droog, ruim en zonnig terrarium met klim
gelegenheid Ievert weinig moeilijkheden op. 
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De W aaiertcengekli.o 
Pty odactylus haue lquis ti 

.II . '"·•n R e lutnt, A ntMtc l .,ecn 

Als aspirant tcrrariumhouders mij wei eens vra
gen met welke d ieren zij hun nieuwe liefhebberij 
het beste kunnen beginnen, geef ik steevast de 
raad: , Begin met een paar gekko's". De mecste 
gekkosoorten staan bekend als zeer goed houd
baar en men heeft bovendien het voordeel, dat 
deze schemeringdieren (afgezien van de daggek
ko's natuurlijk) in de meeste gevallen 's avonds 
het levendigst zijn en de liefhebberij minder gauw 
zal verflauwen, dan wanneer men, thuisgekomen 
van de dageli jkse arbeid , in zij n terrarium slechts 
slapende of a lthans inactieve hagedissen aantreft . 
Zo kom ik ditmaal bij een vreemdsoortige ver
tegenwoordiger van de uitgebreide fami lie der 
Gekkonidae, die vijf jaar de inhoud van mijn ter
rarium heeft verrijkt en onlangs weer eens door 
ooze onvolprezen importd ienst werd ingevoerd. 
H et betreft hier PI)'Odacl)'lrts hauelquisti, de waai
erteengekko, die voorkomt in Noord-Afrika en de 
gebieden aan de oostkant van de Middellandse 
Zee en die, in dit gra te verspreidingsgebied een 
aantal lokale varieteiten heeft gevormd. 
Mijn exemplaren waren afkomstig uit Israel, waar 
een tweetal kleurvaricteiten voorkomt, nl. een 
bruin- tot geelachtig gekleurde vorm in het Negeb
woestijngebied en een meer grijs- tot leikleurige 
varicteit in de noordelijker gelegen streken. Ik 
bezat laatstgenoemde varieteit, waarschijnlijk af
komstig uit het gebied van Haifa. 
Aanvankelijk waren de dieren zeer schuw en trok
ken zich bij het minste of geringste onraad, b.v. 
het omslaan van een tijdschriftpagina of het op
tillen of neerzetten van een kopje, onmiddellijk 
terug in hun schuilhoeken, bestaande uit spleten 
in een leisteenpla ten opgebouwde achterwand. 
Om de dieren in hun gedragingen te kunnen gade
slaan moest ik de eerste maanden het Iicht in de 
kamer op een klein schemerlampje na, uitdoen en 
zo min mogelijk bewegingen maken. De dieren 
verlaten hun schui lplaatsen slechts aarzelend. 
Meestal blijven ze eerst enige tijd met de kop 
buiten de rotsspleet zitten, gereed om zich dade
lijk weer terug te trekken. Als de omgeving vei
lig lijkt, verlaten ze hun rotsspleet en gaan op zoek 
naar voedsel, dat uit a llerlei insecten en spinnen 
bestaat. Ook sprinkhanen worden graag gegeten, 
evenals meelwormen. Zoals vele andere gekko
soorten blijken ze weinig kieskeurig wat hun 
voedsel betreft. 
In de literatuur vindt men meestal vermeld, dat 
Ptyodaclylus haue/quisli een mager dier is, welke 
indruk nag versterkt wordt door de brede uitste
kende kaken, waardoor de hals ingevallen lijkt. 
Naar mijn ervaring valt dat mager zijn nogal mcc, 
waarbij men echter in het oog moet houden, dat 
ze in gevangenschap bij goedc verzorging onder 
optimale omstandighedcn Ieven, d .w.z. r egelmatig 
eten en drinken krijgen. Daarbij komt nog, dat de 
beperkte ruimte, zelfs in een vrij groat terrarium 
als het mijne ( 115 x 60 x 125 em hoogte), een 
beperkte bewcgingsvrijheid tengevolge heeft, waar
door de dieren eerder tot dikworden neigen dan 
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in de vrije na tuur. Bovendien komen deze dieren 
vaak uit vegetatic-arme streken, waar ook het 
insectenleven beperkt zal zijn . D eze voedsel
schaarste maakt uitgestrektc strooptochten nodig 
om aan het dagelijkse rantsoen te komen. 
lk heb nimmer waargenomen, dat de dieren zich 
op de ruiten van hct terrari um waagden. Oak be
plante klimtakken werden blijkbaar als gevaar
lijk terrein beschouwd, a lthans slechts zelden be
zocht. Om de dieren in een zo goed mogelijke con
ditie te houden werden zij zo afwisselend moge
lijk, doch spaarzaam gevoederd. 
Overigens heb ik de dieren feiteli jk in een voor 
hen onnatuurl ijk omgeving verzorgd, namelijk in 
een rijk met bromelin's bcplant oenvoudterrarium 
met een relatieve luchtvochtigheid van 70-80% 
en temperaturen van 20°·25° C overdag en van 
13 °· 18° C 's nachts. 
Toch bleek Pt)'odactylus hauelq11isJi, al bleef zijn 
terre in hoofdzakelijk beperkt tot de rotswand, 
in deze onnatuu rlijke orngevi ng goed houdbaar. 
Helaas had ik twee wijfjes, zodat er geen kaos op 
nakweek bestond . W ei werden ze door een een
zaam mannetje van de gewone muurgekko, Tareu
Jolfl maurilauictr, ijverig het hof gernaakt, waarbij 
dit dier het typische, knorrende geluid maakte. 
D e waaiertenen trokken zich hier niets van aan 
en lieten de muurgekko voor wat hij was, een 
soortvreemd wezen. 
Wat tenslotte de Nederlandse naam betreft (af
komstig van het Duitse Fiicherfinger), deze is bij
zonder geslaagd. De tenen staan gespreid a ls 
waaiers en hebben aan de tappen oak al weer 
min of meer waaiervormige verbredingen, waar
aan zich de hech tlamellen bevinden. D eze lamel
len bezitten een cnorme 'kleefkracht' , die ook bij 
gestorven dieren nag lang aanwezig blijft. 
Tussen de lamellen bevinden zich uiterst fijne, 
penseelachtig gevormde bundels fibrellen, die in 
de kleinste oneffcnheden, ja zelfs in de porien 
van een glasplaat, vastgrijpen en het een gekko 
mogelijk maken ondersteboven te (open. Slechts 
op absoluut gladgepolijste oppervlakken gl ijdt ook 
een gekko-poot uit. 
Voor liefhebbers, die slechts weinig ruimte heb
ben , zijn gekko's en daaronder zeker Pt)•odacty
lus hasselquisti idea le dieren, daar een voor deze 
dieren geschikt terrarium zeer ondiep mag zijn ; 
20 il 25 em is a l ruim voldoende. Een eenvoudige 
rotswand van voldoende oppervlakte en met ge
schikte schuilplaatsen geeft mogelijkheden genoeg 
om plezier te beleven van de interessante leef
wijze van deze uiterlijk zo grauwe schemering
dieren . 



Testudo earbonaria spix 
L. Slelaerer, Bll,laol!en 

De hier volgende ervaringen met een Brazi
liaanse kolenbrandersehildpad vormen geen we
tensebappelijke verbandeling over dit dier, maar 
kunnen voor anderen wellicht van belang zijn. 
Ik kreeg mijn sehildpad, een vrouwtje, toen het 
d!er vier jaar oud was, van iemand die het op 
een dieet van nasi goreng en ehoeolaadjes hield. 
Hier braeht ik natuurlijk enige wijziging in. 
Het dier at eehter niet erg enthousiast en kreeg 
bijna de genadeslag toen het door ooze hood 
in een ogenblik van onoplettendheid eompleet 
werd afqeknabbeld. De sehildpad bloedde uit 
verseheidene wooden aan het sehild. Ik heb hier 
Orgasepton strooipoeder opgedaan en er breed 
heehtpleister opgeplakt, waarvan het laatste 
stukje er een jaar later in water afweekte. Na 
twee en een half jaar was er van de misvor
mingen van het sehild al niets meer te zien, op 
een klein stukje sehild na. dat aan de aehterzijde 
mankeert. 
Na de mishandeling weigerde de sehildpad aile 
voedsel en ik heb hem toen met een poppe
lepeltje bet voedsel. bestaande uit tomaten. fijn 
gesneden runderhart, fijn gebrokkeld wittebrood 
met melk en Davitamon A-D. in de bek gestopt. 
Dan slikte bet dier het wei. 
Later merkte ik dat melk niet gezond was, want 
het dier ging er van braken en kreeg diarrhee. 
Na ongeveer vier maanden at de sehildpad 
weer zelf. In deze tijd waren de ogen steeds 
ontstoken. Ik behandelde ze met Aureomycine 
oogzalf. Bovendien waren de neusgaten voort
durend verstopt. ( Het dier is waarsehijnlijk 
verkouden geweest door toeht of te lage tem
peratuur. Red.) 
Aanvankelijk huisde de sehildpad in een kar
tonnen doos, later in een aquarium van 70 x 40 
x 40 em. Op de bodem, onder een dikke laag 
zand, ligt een Draka verwarmingskabel van 
50 Watt. Het zand wordt eens per maand ver
verst. Een foto-ontwikkelsehaal van 40 x 20 em 

doet dienst als waterbassin. De sehildpad zit 
dikwijls hele naehten in het water en deponeert 
er ook zijn uitwerpselen in. De bak wordt verder 
verlieht en verwarmd met twee lampen van 40 
Watt, die van drie uur 's middags tot tien uur 
's avonds branden. 
Sproeien of gieten doe ik niet. 
Van tijd tot tijd mag het dier in de kamer lopen 
en blijkt dan zeer vraatzuehtig. Het eet van de 
vreemdste voorwerpen als de kans zich voor
doet: van dweilen tot sehoenen toe. 
Door het voedsel roer ik wat extra kalk in 
poedervorm. want daaraan heeft de sehildpad 
kennelijk behoefte. Het dier knabbelt steeds aan 
de kalksteen, die in het terrarium ligt. Bij goed 
weer mag de sehildpad buiten en zoekt dan zelf 
voedsel: weegbree, gras en klaver. 
De kolenbrandersehildpad kan wei 50 em lang 
worden en grotere dieren hebben een rugsehild 
dat ongeveer twee maal zo lang als breed is. 
Mijn sehildpad is nu 19 em lang en weegt ruim 
800 gram. Het rugpantser is tamelijk hoog, de 
sehilden zijn zwarte ,.dakjes" met een hardgele 
kern. Tussen deze sehilden )open duidelijke, 
lichtgele lijnen. Bovenop is de kop geel-oranje; 
ook op het nekvel bevinden zieh oranje vlekken. 
Langs de onderkaken heeft het dier oranje-rode 
vlekken en op iedere wang heeft het eveneens 
een grate oranje-rode vlek. Voorts zijn voor- en 
aehterpoten oranje-rood gevlekt. De staart is 
grijs tot zwart. 
De kleuren waren aanvankelijk flets, maar in 
een bepaalde periode werden ze steeds feller, 
misschien wei omdat ik geraspte wortel was 
gaan voeren. AI sinds een jaar eehter neemt de 
sebildpad geen worteltjes meer, terwijl de kleu
ren sterk blijven. De plotselinge kleurverbetering 
viel ook samen met de verhuizing van de doos 
naar het terrarium. Missehien houden deze twee 
zaken verband met elkaar? 

Een idee -voor bodemverwarming 
W. Berflmans, ..4ms,erdam 

In een kistje giet men een laag gips van onge
veer 2 em dikte. Als het gips nog zaeht is, 
drukt men er met behulp van een touwtje een 
groef in. Hierin legt men later een spiraaltje. 
Begin en einde van de groef monden naast el
kaar uit aan de rand van de plak gips. De uit
einden van het spiraaltje worden geisoleerd met 
een stukje glaskous en vervolgens in een kroon
steentje bevestigd. Een gewoon snoer leidt van 
bet steentje naar een stopeontaet. Ter afdekking 
van bet geheel kan men mica gebruiken. Dit is 
met zelf te buigen klemmen van ijzerdraad op 
het gips te bevestigen. Een voordeel van dit 
systeem is het geringe warmteverlies. 
Verder kan men het gips in elke vorm gieten, 
mits van niet al te grate afmetingen. Een nadeel 
is, dat het gips wei eens wil seheuren, na Ianger 
gebruik. Laat men bet gewoon liggen, dan is er 

nog niets aan de hand. Ik gebruik dergelijke 
bodemverwarmingen ( zie fig.) jaren aehtereen. 
Uiteraard is dit systeem sleebts in woestijn
terraria toe te passen. Voor teehnisehe vervol
making is het bepaald vatbaar; dit werk ligt 
eehter niet op mijn weg. 



A11olis s. sagrei Foto Zdmek Vogel, Praag 

Herpetologiscbe waarnemingcn op Cuba I 
Zdenek Voge l, Praag 

Half maart 1964 ontving ik een brief van de 
'Commission Nacional de Ia Academia de Cien
cias de Ia Republica de Cuba', waarin ik werd 
uitgenodigd op het eiland Cuba nieuwe herpe
tologische onderzoekingen te doen, en we! op een 
door mij te kiezen tijdstip. De brief was door de 
president van de Nationale Commissie der Cu
baanse Akademie van Wetenschappen, Antonio 
Nunez Jimenez, ondertekend. 
Juist omstreeks die tijd liep ik met de gedachte 
rond weer een expeditie naar westelijk equatori
aal Afrika te ondernemen. Zodra ik mij er echter 
van vergewist had welke bijzonder interessante 
en zeldzame dieren op Cuba Ieven, zette ik mij 
aan de schrijfmachine en schreef enige brieven die 
de komende maanden mijn lot zouden bepalen. 
D e belangrijkste was gericht aan de Cubaanse 
Academie van Wetenschappen en daarin decide ik 
mede dat ik de uitnodiging aanvaardde en per 
einde juni voor een verblijf van drie maanden 
naar Havana zou komen. 
Waarom ik juist de tijd koos waarin het op Cuba 
op z'n warmst is? In de meeste subtropische en 
in vele tropische gebieden is de warmste tijd 
tevens de droge tijd en een dee! van de reptielen 
benevens aile amfibieen houden dan hun zomer
slaap of zijn althans alleen 's avoods, 's oachts of 
's morgens actief. Op Cuba regent het echter 
juist in de warmste tijd van het jaar - in juli en 
augustus - het meest. De overvloedige vochtig
heid in combinatie met de warmte verhoogt dan 
de activiteit van amfibieeo eo reptielen, die zich 
in het begin van en tijdeos deze periode voor t
planten, kortom op z'o leveodigst zijo. 
Na mijo landing op het vliegveld van Havana 
heerste er eeo vochtige warmte van 30° C, waarin 
mijn medewerkers en ik reisden, jaagden, bivak
keerden, de buit sorteerdeo, de levende dieren 
verzorgden eo waario mijn reisdagboek werd 
bijgehouden. Ik leidde aldus een expeditie van 
vijf man, die verscheidene tot nu toe weinig 
onderzochte of onbekende streken van Cuba zou 
bezoeken, het karakter van de afzonderlijke bio
topen zou vaststellen en natuurlijk reptieleo, am
f ibieen en andere dieren zou verzamelen. Een van 
onze taken zou ook zijn een voorstel te doen voor 
bescherming van de dieren die met uitsterven 
worden bedreigd. Een hoogst interessante opgave 
dus. 
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eerlnling L. Clnauen uit Aquar/en Terrarien 

De biologische faculteit der Cubaanse Academic 
van Weteoschappeo bood ons de financiele en 
materiele steun, die het ons mogelijk maakte in 
totaal negen expedities uit te stippelen, welke wij 
dan ook achtereenvolgeos afwerkten . OP' onze 
reizen kregeo wij ook dikwij ls militaire begelei
ding, en we! op plaatseo waar wij zonder nauw
keurige keoois van het terreio met ooze wageo 
hopeloos zouden zijo blijven steken. 
Voor ik de Cuba-reis begoo sprak ik met vee! 
meosen die geloofdeo, dat daar hoofdzakelijk 
suikerrietplantages, tabakscultures, sisal e.d. te 
zieo zoudeo zijo. Cuba heeft echter ook honderd
duizeodeo hectareo weiland, reusachtige wouden 
van kooiogspalmeo, uitgebreide savanneo eo be.r
gen met ootelbare grotten. AI deze gebiedeo wor
den door eigeoaardige dieren bewoood die zich 
aan de verschillende biotopeo hebbeo aaogepast. 
Schijobaar kleine verschillen tusseo vele biotopen, 
die door bodemgesteldheid, beplanting, door wa
ter of door het mikroklimaat veroorzaakt worden, 
leidden tot het ontstaan van talrijke plaatselijke 
vormen van bijna aile reptieleosoorten. En nu dan 
eerst iets over de rijke hagedisseowereld van Cuba. 
De meest verbreide reptieleo op Cuba zijo ooge
twijfeld de kleioe leguaoeo van het geslacht Anolis. 
Het ongewooo grote verspreidiogsgebied van dit 
geslacht, dat Joopt van Florida tot Argeotinie en 
dat ook op de Bahama eilaoden eo op aile grote en 
kleine Antillen vertegeowoordigd is, omvat dus ook 
Cuba en wei niet aileen met zijn kleinste maar 
ook met de allergrootste soorteo. Overal in de 
parken midden in de stad, in hoteltuioeo, op 
schuttingeo langs de strateo, in bosjes eo op mu
reo dartelt de kleioe A11olis sagrei sagrei rood, 
wieos joogeo, die een heldere leogtestreep op de 
rug hebbeo, massaal in het gras eo op steeohopeo 
voorkomen. De op het eerste gezicht vee) overeen
komst vertonende Anolis homolechis homolechis 
vindt men het meest op het ooderste dee) van 
boomstammeo in de provincie Matanzas; hij komt 
echter ook in andere strekeo voor. Van de eerst
genoemde soort ooderscheidt hij zich hoofdzake
lijk door een cremekleurige, zijdeliogs samenge
drukte keelwam, die de manoetjes kuoneo uitzet
ten a! oaar gelaog hun stemming. Deze warn is 
bij Anolis s. sagrei met rode vlekken versierd. 
De grotere en vee) forsere, prachtig groene of 
blauwgroene Anolis carolinensis porcatus leeft 



eveneens niet aileen op boomstammen in lanen en 
bossen , maar ook op stadspleinen en op de park
muren van hotels, ja zelfs op landhuizen, waarbij 
hij aan houten huizen de voorkeur geeft. Hij 
heef t een g rote langgerekte kop. 
Het zijn buitengewoon levendige dieren, waarvan 
de vrouwtjes klein en onopvallend zijn, terwijl de 
grote mannen jaloers hun verblijfplaats bewaken. 
Z ij trachten niet a ileen hun rivalen door een 
imponerend aanzien te verjagen, maar zijn ook 
goed in staat om zo nodig hun scherpe gebit te 
gebruiken. Het meeste effectief doet dit de reus 
ond er de anolissen, de riddcranolis, Anolis eques
tris. D eze leeft a ileen op grotc tot zeer grote 
bomcn, maar aangezien hij in de dichte kronen 
daarvan geen uitzicht heeft en zich dus niet kan 
voeden, begeeft hij zich tegen de middag naar 
lager gelegen gedeeltcn op de stammen of in het 
onderhout. Wij vingen o.a. een precies 55 em 
lang mannet je. Dit is niet aileen een van de groot
ste, maa r ook een van de mooiste soorten. D e 
riddcranolis is in staat zijn kleur van zwartbruin 
tot een heerlijk groen met witte strepen en hemels
blauw rondom de ogen, te veranderen. De wijfjes 
van deze soort zijn iets minder intensief gekleurd 
en ook maar weinig kleiner dan de mannetjes. 
Dikwijls moesten wij een boomtak, waarop Anolis 
equestris zat, afzagen, om het dier te kunnen be
machtigen. Op Cuba Ieven volgens de huidige 
kennis van zaken ongeveer 26 soorten en onder
soorten van het geslacht Anolis. Bovendien vindt 
men daar ook nog de zeer verwante geslachten 
Chamaeleol is en D eiropt)•X. Chamaeleolis is iets 
kleiner dan de ridderanolis maar forser. Dit ge
slacht leeft a ileen in wouden en is zeer zeld
zaam. H ct geslacht Deiroptyx heeft twee soorten, 
waarvan de cen, Deiroptyx b(/rfschi, in de scha
duw op rotsen lceft en niet bijzonder zeldzaam is 
tcrwij l de tweedc, zeer g rote, soort Deiropty.~ 
11ermimlflris bij oerwoudrivieren te vinden is. 
Tijdens ons gehele verblijf gelukte het slechts 
twee exemplaren van D. vermiwh~ris lcvend te 
vangen. 
AI dcze kleine leguanen hebben lange zweepvor
mige staarten en aan de onderkant van aile tenen 
'hechtvoetjes', die uit r ijen samentrekbare dwarse 
plooien zijn samengesteld . Dit geheel is met een 
groot aantal kleine haartjes begroeid , die aan het 
einde van een haakje zijn voorzien, waardoor zij 
zich ook op een gladde ondergrond zeer goed kun
nen vasthouden. Aan het einde van de tenen be
vinden zich bovendien nog scherpe k lauwtjes. 
Anolis en de aanverwante geslachten zij n daar
door voor het klimmcn en springen op bomen 
zet:r goed toegerust. Het zijn dagdieren en zon
liefhebbers, maar tot mijn verrass ing zag ik vele 
soorten, speciaal wanneer het tcvoren geregend 
had, ook 's nachts bij maneschijn in volle activi
teit. D e hongcrige anolissen vingen op bekwame 
w ijze nachtvlindertjes en deden aldus de grote 
boomkikkcrs en de kleine gekko's concurrentie 
aan. Nooit hebben wi j echter de grote ridderanolis 
bij nachtelijk bedrijf kunnen betrappen, hoewel wij 
dikwijls tot laat in de nacht met zaklantaarns 
moerassen, tuinen en bossen doorkruisten. Dit 
raadsel wcrd voor m ij opgelost door in de ge
meenten achter Varadero (waar wij de meeste 

A. equestris vingen) woonachtige boeren. Z ij ver
klaarden eenstemmig, dat deze soort zijn resi
dentie in de bomen hoofdzakelijk verlaat om zoete 
vruchten te zoeken. In het herpetologische station 
werd deze bewering bevestigd want zij aten met 
graagte rode of donkergekleurde bessen. In de 
dicrcntuin van Havana krijgen deze dieren aileen 
maar zoet fruit ( meloen enz.) te eten! Overigens 
vangen zij zeer handig grote insecten, doch een 
vast onderdeel van hun menu zijn ook kleinere 
anolisscn. Wanneer z ij dan ook nog vruchten 
eten behocven zij gcen nachtvlinders meer te 
vangen. 
Daarcntegen bewegen de !eden van het geslacht 
Deiroptyx, die meestal in de schemcring van grot
ten en rotsen of bij oerwoudwater Ieven, zich 
dikwij ls in helderc nachten in hun 'rayons' en 
speuren naar bui t, waaraan overdag als regel gebrck 
bestaat. Ja, inderdaad, dit is geen vergissing. 
Hoewel Cuba een tropisch klimaat heeft, de Iucht 
hier relatief zeer vochtig is en overal in de grond, 
ook in de bergstreken, zoveel vochtigheid heerst, 
dat er hondcrdduizenden krabben zouden kunnen 
Ieven, zijn er toch wein ig daginsecten . Een reizi
ger zal dadelij k bemerken, dat er daar in de natuur 
bijna geen vliegen zijn. Ook kevers en insecten 
van de orde Orthoptera en andere, ziet men over
dag zelden en in vele streken zwermcn aileen 
bonte vlinders en slanke, hoogst prikkelbare, wes
pen rond. Daarentegen treft men 's nachts vee! 
meer insecten aan, hetgeen ik bij het controleren 
van de glastrechters, die 's morgens vol •ucht
vlinders en kleinc kevers zaten, vaak kon vastsiel
lcn. 's Nachts kruipen ook krekels, oorwormen, 
spinnen en duizendpoten uit hun schuilhoeken 
tevoorschijn omdat er dan een grotere mogelijk
heid bestaat om vocdsel te vinden dan overdag. 
Dit is zeker ook de oorzaak dat het gespeciali
seerde geslacht Dei roptyx ovcrwegend in de sche
mering of 's nachts op jacht gaat. En daar ook de 
kleine gewervelde dieren - met uitzondering van 
de meeste vogels - des avonds gaan jagen wor
den ook zij door hu n vijanden, van de klcinste 
tot de grootste, in het duister achtervolgd. H et 
gaat hierbij speciaal om slangen, (boa's en adder
acht ige slangen), om uilen en natuurlijk om de 
beide soorten jonge krokodillen. 

(wordt vervolgd) 

Anolis equeslris Folo ]. Nedermeijer 



Uit andere tijdsehriften 

R. Enderlein ( 1963): Frellandhaltung und Zucht 
des Griinen Leguans, Iguana iguana, in Schweden. 
Der Zool. Garten (NF) 28, 1-7. 
(Via Aquarien Terrarien 12 jrg. no. 8, blz.286.) 
Een paartje volwassen groene leguanen werd in 
Lund (Zweden) van mei tot september in een 
buitenterrarium gehouden. In het terrarium was 
een door een elektrische kabel verwarmde ce
mentplaat aangebracht. 
Een eerste echte paring werd in begin augustus 
1957 waargenomen. Op 1 oktober 1957 werden 
in een uur 3 5 eieren gelegd en in de volgende 
twee uren nog twee. De eieren wogen gemiddeld 
11,1 gram en waren 35-36 x 23 mm. Ze werden 
direkt verwijderd. Desondanks verdedigde het 
vrouwtje de volgende dag nog een door haar bij
eengeschraapte zandhoop. 
De eieren werden tussen twee lagen houtwol 
gelegd, in een schaal. Deze werd in een schaal 
water met deksel geplaatst. De temperatuur werd 
op 25-3r C. gehouden. De eerste twee jongen 
kwamen na 67 dagen uit. Later kwamen er nog 
drie uit, verder geen meer. In mei 1958 werden 
er twee door de vader doodgebeten toen ze voor 
't eerst bij de oude dieren werden gezet. De 
overige drie groeiden voorspoedig op. 
Verdere legsels, die niet uitkwamen, werden door 
hetzelfde dier gelegd op 20 oktober 1958 (54). 
op 7 oktober 1959 (59) en op 29 september 1960 
(63). 

Aldo Olexa (Prag): Der einzige mittdeuropii
sche Skink, die Johannisechse. 
Aquarien Terrarien, 12e jrg. no. 9, biz. 308-309. 
Als aanvulling op bet artikel over Ablepharus k. 
kitaibelii in Lacerta, 23e jrg. no. l, blz. 3.-5, van 
W. Bergmans, zljn de volgende gegevens van 
A. Olexa zeer welkom. 
Men bedenke dat alles de ondersoort fitzingeri 
betreft. A. Olexa ving de soort in Tsjecho-Slo
wakije, waar ze op enkele plaatsen in Zuid
Slowakije voorkomt (en dan nog vrij zeldzaam) 
en in Bulgarije, waar de soort ook niet algemeen 
te noemen is. De geslachten zouden te onder
scheiden zijn aan de bij mannetjes relatief veel 
kortere afstand tussen voor- en achterpoot. He
laas worden geen exacte verhoudingsgetallen 
genoemd. Eind mei en begin juni werden in beide 
Ianden o.a. bevruchte wijfjes gevangen die in 
het terrarium legsels van twee tot vijf eieren 
produceerden. Een legdatum wordt niet genoemd. 
De eieren wogen gemiddeld 0,15 gram en waren 
gemiddeld 10 x 5 mm. De incubatie duurde, af
hankelijk van de tempera tour; ·rand zestig dagen. 
Een pas uitgekomen jong woog 0.08 gram en 
was 39 mm lang (kop 4 mm, romp 15 mm en 
staart 20 mm. Als voer kregen de jongen de 
kleinste insecten uit het net. Aanvullend werd 
vitamine gegeven. Direct zonlicht is, zoals voor 
vrijwel aile jonge dieren, onontbeerlijk maar moet 
met omzichtigheid gedoseerd worden. 
De optimale temperatuur ligt rond 30° C; deze 
temperatuur mag echter aileen heersen in de om
geving van de straallamp. Verder zal de bak 
koelere plekjes moeten bieden. Als bodemgrond 
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gebruike men zand op de warmste plaats en 
verder turf en los dood blad op de koelere en iets 
vochtiger plaatsen. Deze plaatsen worden o.a. 
benut voor het vervellen en het ei-afzetten. 

W.B. 

Medewerking Herpetogeograflsche dlenst 
Als U dit nummer van Lacerta ontvangt is het weer 
lente, de tijd, dat velen er weer aan beginnen te 
denken er op uit te trekken. De pas uit hun winter
slaap ontwaakte dieren gaan onze aandacht weer 
vragen. 
Met het oog hierop is het mogelijk nuttlg andermaal 
Uw attentie te vragen voor waarnemingen en vond
sten van reptielen en amphibieen. Deze waarnemin
gen zijn voor ons van grote waarde, althans indian 
U ze ook aan de herpetogeografische dienst bekend 
maakt. 
Voor dit doel heeft de h.g.d. de speciale invulkaar
ten beschikbaar, waarop de gegevens die van belang 
zijn aangetekend kunnen worden. De 'oudere' laden 
kennan daze kaarten ongetwijfeld; vela anderen 
misschien niet en we zenden derhalve met dit num
mer elk lid een invulkaart van de h.d.g. 
Zoals U in het 4e herpetogeografische verslag hebt 
kunnen lezen, zijn inlichtingen - ook van de gewone 
soorten - zaer gewenst. 
Ook van de plaatsen alwaar reeds eerder bepaalde 
dieren zijn waargenomen, zijn nieuwe meldingen 
zeer welkom. 
Door de snelle verandering van het landschap biJv. 
bij stadsuitbreiding, verontreiniging door chemical ian, 
ruilverkaveling e.d., kunnen bepaalde diersoorten 
soms vrij plotseling verdwijnen. 
Wanneer wij via een groot aantal waarnemers re~el
matlg gegevens ontvangen blijven wij een overz1cht 
houden van de verspreiding van onze herpeto-fauna. 
Daar komt nog bij dat het wellicht mogelijk is, dat 
door tijdige meldmgen van het verdwijnen van be
paalde soorten, natuurbeschermingsorganisaties in
geschakeld kunnen worden voor het nemen van 
maatregelen voor het te Jaat is! 
Ook op Uw medewerking wordt gerekend. 

C. F. v. d. Bund 

Vraag en aanbod 

Te koop aangeboden: Bombina variegata, Geelbuik 
vuurpadjes ult Zwitserland a 1 3,50; Salamandra atra, 
Alpenlandsalamander eveneens uit Zwitserland a 
1 2,75; Bufo bufo en Trituris vulgaris a 1 1,-; kweek
porties wasmotten en wandelende takken a 1 1,-. 
G. J. Molenaar, Klikspaanweg 17, Leiden. 

Van de lmportdienst 

Nogmaals moet ik U erop wljzen, dat het voor mij 
ondoenlijk is om buiten het verzorgen van de lmport
dlenst, hierover ook nog correspondentie te gaan 
voeren. lk heb er geen bezwaar tegen dat men mij 
's avonds na 8 uur opbelt (020 735886) over zaken de 
lmportdienst betreffende, maar behalve voor wat be
stellingen betreft s.v.p. geen brieven! 
Verder maak ik van daze gelegenheid gaarne ge
bruik om allen die mij verzendzakjes hebben terug
gezonden dank te zeggen. De lmportdienst houdt 
zich gaarne voor navolglng aanbevolen. 

J. L. v. Heusden 

Excursie 1966 

Wij herinneren nog even aan de mededelingen op 
pag. 42 van het maart nummer inzake de excursie die 
op 21 en 22 mei zal plaats vinden naar Z.O. Flevoland 
en de omgeving van Deventer. Men kan zich opgeven 
blj de hear C. F. v. d. Bund, Midden Eng 54, Benne
kom, tel.: 08379-2618. 
Met het oog op de te treffen regellngen o.a. voor 
wat betreft het vervoer van niet-autobezitters, is een 
tijdige aanmelding wei gewenst. In het mel nummer 
volgen definitieve mededelingen over daze eerste 
excursie in 1966. 

Red. 


