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In aansluiting op hetgeen in ons december
nummer reeds werd aangekondigd, deel ik U 
thans mede, dat de heer 

G. Foekema 
Sarphatlpark 114" 
Amsterdam. Tel. 020 - 73 92 09 

met ingang van het volgende nummer het 
redacteurschap van Lacerta zal overnemen. 
lk verzoek U derhalve aile artikelen, corres
pondentie e.d. aangaande het maandblad, 
van nu af aan hem te adresseren. 
Gaarne zeg ik langs deze weg allen die door 
het schrijven van artikelen of anderszins aan 
de instandhouding van ons blad hebben 
medegewerkt, hartelijk dank. lk hoop, dat U 
zult begrijpen dat een blad als het onze niet 
kan bestaan, zonder de hulp van de lezers, 
die van tijd tot tijd voor geschikte kopij zor
gen. 
Het laatste jaar is de toevloed van artikelen 
zeer aanzienlijk teruggelopen, waardoor het 
voor de redactie een zeer moeilijke taak 
wordt om het blad steeds weer gevuld te 
krijgen. Ter gelegenheid van deze redactie 
wisseling doe ik daarom nogmaals een be
roep op U allen om de nieuwe redacteur op 
korte termijn van voldoende kopij te voorzien, 
opdat hij in staat zal iijn de regelmatige ver
schijning van ons aller blad ook in de toe
komst te Iaten voortduren. 

L. Claassen 

WERKGROEP EINDHOVEN EN OMGEVING 

De hear G. Reijngoud, die destijds het initiatief heeft 
genomen om te komen tot een werkgroep Eindhoven 
en omgeving, dealt ons mede, dat deze werkgroep 
thans 17 laden telt, terwijl nog enkele nleuwe laden 
'onderweg zijn'. Tot voorzitter van deze werkgroep is 
inmiddels ~ekozen de heer P. Verhaart, Moderna
laan 14 te Emdhoven, telefoon 040.432046. 
Zij die belangstelllng hebben om tot deze nieuwe 
werkgroep toe te treden kunnen zich met hem In 
verblndlng stollen. Werkgroep Eindhoven: welkom 
en proflclatl 

Red. 

AANBOD 

Aangeboden als nieuw - A. H. Wright and A. A. 
Wright: 'Handbook of Snakes of the United States 
and Canada', Vol. I en II van 1 114,25 voor 1 85,00. 
H. M. Smith: 'Handbook of Lizards, lizards of the 
United States and of Canada', van 1 59,50 voor /42,50. 
W. Rose: 'The reptiles & Amphibians of Southern 
Africa', van f 41,00 voor 1 30,00. J. Crompton: 'The 
Snake van 1 12,30 voor 1 7,50. J. A. Peters: 'Dictionary 
of Herpetology' van 1 53,50 voor 1 40,00. R. Mertens 
und H. Wermuth: 'Die Amphibian und Reptilian 
Europas' van 1 15,40 voor 1 10,00. G. Nietzke: 'Die 
Terrarientiere', Teil I, van 1 48,95 voor 1 37,50. Te 
bevragen bij W. Hulsebos, Oosterstraat 3, Gasselter
nijveen, telefoon 05999 - 24 94. 

De menlngen van auteurs zljn nlet noodzake
Jijkerwljs die van de redactie. De auteur bliJH 
verantwoordelljk voor de lnhoud van zlln ar
tlkelen. Red. 



In memoriam H. A. L. Menne 

De huidige voorzitter o·verhmtdigde zijn voorganger l.g.v. 
het 25-jarig jubileum van Lacerta in 1966 de oorko11de 
behoreude bij het lidmtuttschap van verdienste. 

Het Bestuur heeft bericht ontvangen dat op 15 december 1969 de beer H . A. L. Menne is overleden. 
D e beer Menne was sinds 1946 lid van onzc vereniging. In 1954 nam hij het sekretariaat voor zijn 
rekening. Na vier jaren verwisselde hij dat voor de functie van voorzitter. 

Bij die gelegenheid schreef de toenmalige redactie van Lacerta over hem: 

' In de heer Menne hebben \vij een ongetwijfeld zeer ter zake kundig herpetoloog, die zij n rijke 
ervaring op het gebied van terrariumkunde paart aan rij ke ervaring in bestuurszaken. Hij was 
mede-oprichter van de Nederlands-Indische Aquarium- en Terrariumvereniging 'Aquaterra·. In het 
begin der dertiger jaren organiseerde de heer Menne jaarlijks een grote aquarium- en terrarium
tentoonste lling in Batavia. I n deze periode verzond hij vele reptielen en aquariumvissen naar de 
Rotterdamse Diergaarde. Van 1946 tot 1948 verzamelde hij reptielen in Suriname, d e Antillen en 

de U.S.A., onder meer in opdracht van de Diergaarde Blijdorp om de door de oorlog ingekrompen 

collecties weer op peil te brengen .' 

H et voorzitterschap bekleedd e Menne tot 1966 . In deze periode, vooral de laatste jaren daarvan, 
liet zij n gezondheid nog al eens te wensen over. En dit was juist het tijdvak waarin voor het eerst 
door het organiseren van de jaarvergaderingen !eden en bestuur en zo ook de voorzitter meer met 
elkaar in kontakt kwamen. Zo kan ik mij voorstellen dat vooral d e jongere !eden niet zo onder 
d e indruk zijn gekomen van de kwaliteiten van onze oud-voorzitter. O at is jammer, want behalve 
de verdiensten op herpetologisch gebied , die hierboven reeds geschilderd zijn, heeft Menne vooral 
a ls sekretaris Lacerta door een vrij kritieke periode geloodst. Een periode waarin door gebrekkige 
medewerking, ook van bestuursleden, op een bestuursvergadering nog al eens de stemming heerste 
van ophouden of doorgaan. Hier was het Menne d ie door zijn rustige Ieid ing ervoor zorgde dat 
onze vereniging deze moeilijke situatie te boven kwam. Tenslotte schi ep hij een bestuur om zich 
heen dat in goede harmonie Lacerta verder ging leiden. Het lidmaatschap van verdienste dat aan 
hem weed uitgereikt was dan ook wei heel erg op zij n plaats. 

Menne, ge zijt heengegaan. Wij van de Nederlandsche vereniging voor herpetologie en terrari um
kund e zullen u niet vergeten ! 

D. P. van W ijk, voorzitter 
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Phrynome••us hifaciatus 
d o or 1 •. t ; l rrau•·n , J11i}drcelat Kltureuplaal: R et Aquarium 

Er bestaan hcdcn ten dagc verscheidcne groepen 
van kikkers waarvan de fossiele voorgangers nooit 
zij n ontdekt en waarvan d e rclatie tot and ere kik
ke rs ni ct duidcl ijk is. Ecn voorbecld h iervan is de 
fa milie d er Ph rynom eridae, di e slechts een enkel 
gcslacht telt, te weten Phrynomerus. Van dit 
genus is ongcvecr cen ha lf dozijn soorten gevon
dc::n in Afri ka, ten Zuiden van de Sahara. A ldus 
Dorris M . Cochran in Living Amphibians of the 
world 1962 (p . 176}. 
De cnigc soon d ie voorzovcr mij bekend wei eens 
werd gcimpon eerd is d e hi erbovcn afgebeelde 
P. bi/(/Jri(l/111. De Duitscrs noemen bet diertje, 
dat hoogstens 5 em g root wordt, heel roepasselijk 
d raaihalski kkcr. Het is namelijk d e enige kikker 
d ie zijn kop duidelijk enigermate kan draaien, 
hetgecn ecn mcrkwaard ige indruk opleven. Een 
verdere bijzonderheid is dat deze kle ine k ikker, 
zoals overigens de fellc klcurcn al doen vermoe
dcn, bijzondcr giftig is. Volgens de literatuur zelfs 
een der allergiftigstcn, die ook de mens huidont
stekingen kan bezorgen a ls hij met onbeschermde 
ha ndcn word t aangepakt. A ileen als het dienje 
z ich duid elijk bedrc igd voelt scheidt zijn huid ecn 
relatief grote hoeveelheid g iftig secreet af. 
Vo lgcns somrn ige schrijvers is de afscheiding do
delijk voor andere kikkers - behalve blijkbaar 
G'ttstrotbec(/ 1//(//'JII/Jirllrl - waarmede hij word t 
sarncngchoudc::n. 
lk heb c&n cxc::m plaar rui m een jaar in een vrij 
groot terra rium, althans groot voor dit diertje 
( 1 20h x I OOb x 50 em), met verscheidene andere 
kleine kikkertjes (Phylomedusa, H yperol ius, Den
drobatus} en enkelc /luolis rttrolineusis. Van ver
gi ft igingsverschij nselen heb ik ech ter tot dusverre 
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foto: A . ·vau den Nieuweubuizeu 

ni ets gemerkt. 
Nu moet ik zeggcn dat P. bi/ttsci(I/IIJ het daar ook 
n iet erg naar maakt. Het d ier leid t namelijk een 
bijzonder verborgen levenswijze, is aileen 's nachts 
actief en gaat ook dan zccr omzich tig tc werk. 
Het ziet er nogal log uit en kan zich soms bij na 
kogelrond opblazen; o f dit laatste iets speciaals 
te betekenen hccft, heb ik tot nu toe n iet kunnen 
ontdekken. 
Meestal bev indt de k ikker zich in of op de bo
dem, maar soms gaat hij plo tseling aan het kl im
men, hetgecn mogelij k is door de tot schijfjes 
verbrede teentoppen, d ie goedc hechtmogelijk
heden blijken te biedcn o p steile wanden die niet 
al te g lad zijn. Langs g las heb ik het kikkenje 
nooit omhoog zicn komcn. Verder zit hij 's nachts 
graag in bet water met de kop juis t boven de 
oppervlakte. 
Eten doet dit d ien je a llcs wat beweegt en niet te 
groot is en ook overigcns worden geen bijzondere 
eisen gesteld. Ecn gemakkelijk terrariumdier dus, 
maar verder is er vo lgens mijn ervaringen wei
nig mee te beleven. De fraaie kleur van d e af
beelding kan onder inv loed van (teveel ?) Iicht 
s terk vcrbleken, waarbij d e rode steepen oranje 
tot geelach tig worden en de zwarte klcur g rijs. 
Volgens Cochran zijn niet a ileen de oge'n maar 
ook de huid van dit dier gevoelig voor Iicht, het
gecn dan de derdc bijzonderheid is. 
Mijn exernplaar ( Q) is volgens de importeur af
komstig uit Kenya, waar het in bananenbomen 
zou voorkomcn, zowel als in termietenhopen. Op
vallend is tcnslottc nog dat hct kikkertje tamelijk 
snel kan !open - springen doet het niet - en wei 
'hoog op de poten'. 



Phyllomedusa 
door A. Tlo . l~cijst, Cn8trleum 

Een van de Maki-k ikvorsen of g rijpkikkers van 
hetzelfde geslacht als waarover R. Meijer ge
schreven heeft in Lacerta 19e jaargang biz. 4 en 
de 20e jaargang biz. 65. Thans is er een gekleurde 
afbeelding van dit f raaie diertje op de omslag van 
het pas uitgekomen boek: 'DIE TERRARIEN
T IERE' Deel I - van Gunther N ietzke. Deze om
slag hebt U allen bij het dubbelnummer 10-11 
(juli-augustusnurnmer) van de 27e jaargang ont
vangen en kan ik U aanraden die fraaie plaat te 
voegen bij d it artikel of anders bij de genoernde 
jaargangen 19 of 20. Het leek rnij daarorn ook niet 
ondienstig, om bij die plaat een artikeltje te plaat
sen - voornamel ij k ontl eend aan wat daarc.ver in 
opgemeld prachtige bock door Nietzke geschreven 
is. 
Behalve de soon Pb. robdei, worden daari n 
ook genoemd de soonen Ph. iheringii, Pb. bur
meisteri en Ph. hyfJOcboudrialis - en dit is dan 
eigenlijk de kikker waarover de heer Meijer ge
schreven heeft. 
Bij nader onderzoek bleek immers - dank zij de 
voorlichting van ons erelid, Prof. Dr. Robert Mer
tens - dar het hier een ander lid van her zelfde ge
slacht, nL Ph. h;•fJocholldrialis betrof. Nietzke 
noemt de gedaanten van deze fraaie kikkers van 
een angstwekkend uiterlijk, zo schijnbaar verma
gerd zien ze eruit. D eze indruk wordt nog ver
hoogd door de krachteloos lijkende dunne lange 

Ph. hypochoudrirtlis 

Foto's .M. vau Rekum 

Ph. byfJocboudrialis 

ledematen. De eerste vinger en de eerste teen staan 
tegenover de andere vingers en tenen, zo ongeveer 
als de duimen en de wijsvingers van een mensen
hand, tegcnover e lkaar. Daardoor zijn zij in staat 
om bi jv. een takje te omklemmen en a ldus hun 
klirnpartijen te volvoeren. Vandaar de naam grijp
kikker ( zie de gekleurde afbeelding); zwemvlie
zen ontbrekcn. 
Een verdere bijzonderheid is de bedachtzame ma
nier om zich voort te bewegen. Net a ls bij de 
chameleons wordt poot voor poot voorzichtig neer
gezet; springen doen ze dan ook maar zelden. D e 
kop is heel kort en de pupillcn staan loodrecht. 
De rnannetjes hebben een keelzak om bij het kwa
ken het geluid te versterken. T erwij l de kleur van 
de rug groen is, zijn de onderzijden van de armen, 
de dijen en van de l iezen oranj e gekleurd. Zwarte 
strepen en vlekken brengen deze kleur nog meer 
tot uitd rukking. De buik is wit. Bij bet afzetten 
der eieren worden de randen van een blad - zoals 
ook de heer Meijer beschrcven heeft - van af de 
punt van dat blad geleidelijk tegen e lkaar aan ge
bogen, waarbij de kleverige dri l van de afgezette 
eieren de bladranden bij elkaar houdt. 
Het houden van de maki-kikker is niet zo heel 
eenvoudig en daarom ook niet zo geschikt voor 
beginnelingcn . Het dier komt voor in Paraguay en 
omgeving. Als biotoop worden moerassige streken 
met boom- en struikvegetatie genoemd, waar de 
kikkers, vaak ieder afzonderlijk, de trechters van 
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de bromelias a ls slaapplaats uitzoeken. Ze zijn 
vooral · s nachts zeer actief en verlangen in het 
terrarium een luchttemperatuur van 24 tot 26° C. 
Gewenst is dus een warm en vochtig terrarium, dat 
meer hoog dan lang of breed dient te zijn, wegens 
de klimtak. D e bodemvulling bestaat dan uit blad
aarde, vermengd met turfmolm, waarbij een water
bakje niet mag ontbreken. Voor bodembegroeiing 
neme men verschillende marantha-soorten, zoals 
l\1arantha le/lcone11ra var. kerchoveana en een 
Philodendron eleganJ als klimplant. De klimtak 
wordt dan met trechters vormende bromelia"s, zo
als A echmea faJCiata en VrieJea Jp lendenJ alsook 
door Cryptantheus (CryfJ/tmtheiiJ bir•italttJ, C. zo
naiiiJ) bezel. 
Voor verwarming gebruike men een infrarode 
straallamp, die ·s nachts uitgeschakeld wordt. Wat 
Iicht betreft is de Maki-kikker, ondanks zijn nach
telij ke levenswijze, lang n iet afkerig van een beetje 
zonneschij n. Een plaatsje in de late namiddagzon 

is bevorderlijk voor hun welzijn. Als voedsel geve 
men vliegen en weide plankton, ongeveer van de
zelfde grootte als de vliegen. Het zijn verdraag
zame, rustige diertjes. 

Voor l iteratuur word! o.a. aangegeven : 
Berndt, Th.: Kleine Terrarlenkunde; Die Falkenbiiche· 
rei, Bd. 225. 
Brahms Tierleben : Die Lurche und Kriechtiere. Neu
bearbeitet von Werner. 
Fr. Bd. 4: Amphibian. Bibliogr. Ins!. Leipzig und Wien 
1913. 
Cochran, D. M.: Amphibian. In Knauers Tierreich in 
Farben. 
Klingelhofler, W. und Scherpner Chr.: Terrarienkunde. 
Bd. II, Lurche. 
Noble, K.: Biology of the Amphibia. New York 1931. 
Wermuth, H.: Lisle der rezenten Amphibian und Rep
tilian. Das Tierreich Lieferung 80. Verlag W. de Gruy
ter, Berlin 1964. 
Sachs, W. B. und Oeser, R.: Terrarienpflege Ieicht 
gemacht. 
Vogel, Zd.: Wunderwelt Terrarium, Urania Verlag, 
Leipzig . 

Phelsuma 
door 11. J . .,. d. Bru~:, 1l b c o u d e 

Pbelsuma quadriocellala 

Op 21 juni 1969 kocht ik voor het eerst twee 
volwassen Phelsuma, een ~ linea/a chloroJCeliJ en 
een 2 qt~adrioce/Jata welke ik onderbracht in een 
terrarium van 72 x 50 x 50 em. 
D e ~vee Phelsuma g ingen het in dit terrarium 
goed doen, wat mij verheugde doch ook wat ver
wonderde, daar ik een hard nekkige voorkeur heb 
voor droge goed verwarmde terraria , waar het 
ook bij dit terra rium weer op uitgedraaid is. 
D e bod emgrond bestaat uit bacterievrij gekookt 
fijn grint, een luchttemperatuur van 30° C en een 
vochtigheidsgraad van 50 tot 60 % overdag en 
van 70 to t 80 % ·s nachts. 
Hct levende voedsel van de rwee Phelsuma be
staat hoofdzakelijk uit spinnen met een romp van 
3 a 4 milimeter, grotere worden niet gegeten. 
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m el [olo's vm r de scbrijver 

Verder eten ze duizendpoten, kle ine uilt jes, vlie
gen, jonge sprinkhaantj es en zo nu en dan een 
meelworm. 
In het terrari um is ook pe.rmanent aanwezig een 
blkje met fijn gemalen eierschaal, voedingssuiker 
(Dextropur) en Gistocal, doch zelden heb ik ze 
hiervan zien l ikken. 
Op 12 augustus 1969 vond ik op aarde van een 
Bromelia twee eitjes van het 2 qt~adrioce/Jaltr. 
Ze zaten aan elkaar geplakt, en waren a l half ver· 
droogd, zodat ik ze ui t het terrarium nam, en 
weggegooid heb. 
W ie schetst dan ook mijn verbazing, toen ik op 
26 augustus een Phelsuma jong door het terra rium 
zag klimmen. 
Hieruit bleek dat toch een eirje ( ik had het niet 



gevonden) op een gunstige plaats gelegd was qua 
vochtigheid en temperatuur, waardoor het uitge
komen is. 
H et jong moest volgens mij pas geboren zijn, daar 
het midden onder zijn buik nog een soon navel
strengetje had hangen, wat er nog de zelfde dag 
afviel. 
Zijn lengte bedroeg van puntj e-neus tot puntje
staart 4,4 em, en het enige dat hem nog onder
scheide van zijn ouders buiten zijn lengte, was 
zijn klcur die nog vrijwel egaal groen was, a ls
med e de vrij grote kop in verhoud ing to t zijn 
overige lichaamsdclen. 
lk heb het jong direct in een klein terrarium van 
20 x 20 x 30 em gedaan. 
De eerste twee maanden voerde ik hem uitslui
tend met heel kleine vlasdunne spinnetjes en daar
na ook jonge sprinkhaantj es en een enkel meel
wormpje. 
Ook in dit terrarium stood het bakje met de ge· 
malen eierschaal , Dextropur en Gistoca l. 
Hij groeide prima wat volgens mij uit bet volgen· 
de staatj e mag bl ijken: 

26 augustus 4,4 em 
17 september 4,9 em 

3 oktober S, 3 em 
14 oktober S, 7 em 

november 6, S em 
25 november 7,6 em 

Nu de Phelsuma ± drie maanden oud is, en zij n 
kleuren al beter gaan doorkomen, gaat de vraag 
zich voordoen tot welke soon behoort hij, 
lilletlla rhlorosrelis of quadriocellala. 
Wat d e l ichaamsbouw betreft zijn beide soorten 
vrijwel hetzelfde, zodat ik met mijn beperkte ken· 
nis moet afgaan op k leur en tekening. 

Pbelsuma cbloroscelis 

Pbelsumfl liuea/a cbloroscelis 

Nu heeft hij van de ~ lilletlhl chloroscelis de rode 
langwerpige vlekken op bovenkant bek, en zij het 
niet zo scherp, de bruine en gele streep op de zij
kanten van zijn lichaam, doch de grote rode p ick
ken achter op de rug, en de blauw-ach tige kleur 
van stalrt ontbrekcn. 
Van de '? quadriocellala heeft hij e igenlijk alleen 
de groep rode p lekj es midden-boven op rug, en 
mist de duidelijke herkenningstekens van qlla· 
driocellala n l. de twee blauwe plekken (bijnaam 
pauwoogje) vlak achter de voorpoten. 
Reken inghoudende met d e mogelijkheid dat zijn 
kleuren nog kunnen vervagen, verscherpen of er 
bijkomen, bijv. dat zijn staart d ie nu nog in een 
tere huid steekt, later blauw kleurt, krijgt hij voor
lopig van mij de naam ·Phelsuma lineata-ch loros
celis·. 
lk wil nog vermelden dat ik duidelijk heb waar
genomen , door de lichaamsvorm van de '? qua
driorellala voor en na bet leggen van de eitjes, 
(op 13 november 1969 weer ec;n) dat het deze 
haged is geweest is die de eitjes gelegd heeft . 
Wat ik ook vermelden w il, is dat beide volwassen 
Phelsuma omstreeks eind augustus, pal achter hun 
kop aan beide kan ten van de hals verdikkingen 
kregen, welke op de foto te zien zijn. 
De enige verk laring die ik voor deze verdikkingen 
heb, is dat ze ontstaan zijn, door een misschien 
te overdadig voeren in d e afgelopen zomermaan
den. 
Tot slot nog dit, ik heb deze onwerkelijk mooie 
haged issen leren kennen als levendige en vrij 
tamme di eren, die met een beetje moeite en aan
dacht goed in het terrarium te houden zijn. 
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Erva••ingen met Anolis carolinensis 

Het is nu anderhall jaar geleden dat ik met het hou
den van Anolls carollnensls ben begonnen en ze 
hebben mij tot nu toe veer plezier verschaft. 
lk houd deze dieren in een terrarium van 75 x 50 x 
40 em. De aehterwand is beplakt met turfmolm. hier
voor gebrulkte lk houtlijm. De inriehting is eenvoudig. 
Wat klimtakken en als beplanting , hang- en klim
planten, verder wat eriptanten. 
Momenteel heb lk 3 mannetjes en 2 vrouwtjes. De 
mannetjes jagen veel achier elkaar aan. Het beperkt 
zich hier nlet aileen tot schijngevechten, daar ze el
kaar nog wei eens bijten. 
Een mannetje Is de baas, deze is meestal mosgroen, 
de andere mannetjes ziJn overdag meestal bruin van 
kleur. Maar als ze begonnen te vech ten dan draaien 
ze om elkaar heen als een paar kemphanen. De 
kleur verandert hierbij meteen naar donkerbruin met 
zwarte vlekken achter de ogen en een 2 mm hoge 
kam op de rug, terwijl het lichaam enigszins zijde
lings word! afgeplat, dlt gaat zo door tot de vlucht 
van een der mannetjes. 
Het vrouwtje word! gelokt door het opzetten van de 
keelwam en hierbij knikt het mannetje met de kop. 
Toont het vrouwtje belangstelling door terug te 
knikken , dan gaat het mannetje er naar toe door 
steeds vaker zijn keelwam op te zetten en steeds 
hevioer met zijn kop te knikken, hierbij worden de 
voorpoten gestrekt. Is hij dan vlak bij het vrouwtje 
dan vlucht deze meestal, dit gaat zo enige keren 
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door totdat de paring plaats vindt. Zoals ik kon
stateerde duurde een paring 15-20 minuten. 
De eit jes worden bij mij niet aileen in het zand ge
legd, maar ook in de planten. Eerst werden de 
eitjes er door mij uitgehaald en onder gebracht in 
een broedbakje, maar nadat dit een paar keer mis
lukt is, laat ik ze nu liggen en dit geeft bij mij een 
beter resultaat, zodat ik nu vier maal een jonge 
Anolls gehad heb. Maar na een 4 a 6 weken ver
toonden ze plotseling ver lammingsverschijnselen en 
glngen dood. 
Het voedsel van mijn Anolis bestaat uit: v liegen, 
krekels, meelwormen en larven van de Amerikaanse 
treksprinkhaan (Schlstocerca gregarla). 
Verder dien lk regelmatig levertraan toe vermengd 
met vitamlne E. 
Het voedsel word! altijd zo in de bak geworpen. 
Aileen als de dieren Gistocal krijgen, worden de 
meelwormen In een bakje gedaan. 
Me de bewoners van Anolls carollnensls zijn: An oils 
llneata; Phelnuma latlcauda; Phelsuma llneata; Sto
rerla dekayl en Anguls fragllls. 
Verder dient nog even te worden vermeld dat Anolls 
carollnensls blj mij graag van wat pudding of honing 
snoopt. 
De temperatuur bedraagt overdag ± 32° C en 
's nachts ± 18° C. 
De vochtigheidsgraad is overdag 85% en 's nachts 
95'1o. 
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