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H. M. v a n M e e u w e n 
Roodborststraat 63, Leiderdorp. 

Aantekeningen over de systematische positie 
en de biologie van Gymnodactylus antillensis 
Lidth deJeude, 1877 

lngezonden december 1973. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - de originele beschrij
ving - Gymnodactylus of Gonatodes? - beschrij
ving van de levende dieren - observaties in de na
tuur - terrariumervaringen 1, 2 en 3 - conclusies -
summary - literatuur. 

IN LEIDING 

Wanneer men er een gewoonte van maakt 
zijn terrariumdieren nauwkeurig op naam 
te brengen door de literatuur over de be
wuste soort te raadplegen, stuit men soms 
op onverwachte problemen. Als voorbeeld 
hiervan de volgende historic. 
Een kennis, die tijdelijk op Cura~ao ging 
werken, had beloofd voor enkele exempla
ren van Gonatodes albogularis te zullen 
zorgen. Om deze soort doelgericht te kun
nen vangen was hij voorzien van een nauw
keurige beschrijving van kleur en formaat 
van de soort, waarbij bet grote verschil in 
kleur tussen d' d' en S?S? duidelijk was 
aangegeven. Hct voorkomen van de soort 
op Ccra~ao werd gemeld door V a n z o -
I i n i en W i 1 I i a m s (1962). P e t e r s en 
D o n o s o - B a r r o s ( 1970) baseren zich 
op deze publikatie wanneer zij bet voorko
men van Gonatodes albogularis op Cura~ao 
in hun catalogus van neotropische Squama
ta opnemen. 
Vol verwachting werden de toegezegde die
reo tegemoet gezien. Bij aankomst her
kenden we met vreugde de d' d' met de 
kenmerkende gele koppen en de <?S? met 
de overwegend bruine tekening, sommige 
met veelbelovende uitbochtingen van bet 
Iichaam, die de aanwezigheid van eieren 
deden vermoeden. 

Toen de dieren uitgepakt waren en ver
zorgd in bet terrarium zaten, ontstond er 
twijfel aan hun identiteit. Ze waren veel 
doorschijnender dan reeds in mijn bezit 
zijnde Gonatodes albogularis, en verder 
hadden ze een pupil die bij belichting zich 
duidelijk vertikaal spleetvormig vernauwde 
(foto voorpagina), terwijl de pupil van 
Gonatodes ook bij samentrekken rond blijft. 
Raadpleging van de Iiteratuur leerde, dat de 
nu aangekomen soort door L i d t h d e 
J e u de in 1877 was beschreven als Gym
nodactylus antillensis, door P e t e r s en 
D o n o s o - B a r r o s (1970) tot bet ge
slacht Gonatodes gerekend. Deze laatste 
opvatting zou betekenen dat het een aan
winst voor mijn Gonatodes-collectie zou 
zijn. We r m u t h (1965) en, blijkens een 
artikel van K as tIe (1971), ook de Duitse 
herpetoloog K I e m m e r echter rekenen de 
soort tot bet geslacht Gymnodactylus. 
Het leek nu interessant om de argumenten 
voor beide opvattingen te leren kennen. 
Een geillustreerd artikel in Lacerta van 
W ij f f e I s ( 1966) over Cu ra~aose rep tie
len bevatte geen commentaar op het pro
bleem, en bleek bovendien twee fouten te 
bevatten: de afgebeelde pega-pega, die in 
bet artikel Gymnodactylus antillensis wordt 
genoemd, is in werkelijkheid een exemplaar 
van Plzyllodactylus martini L i d t h d e 
J e u de, en de verderop als Gonatodes a/-
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bogularis beschreven dieren kunnen op 
grond van de beschreven nachtelijke levens
wijze geen Gonatodes zijn. De 'echte' Go
natodes albogularis heeft W ij f f e l s helaas 
niet gevonden. 

DE ORIGINELE BESCHRIJVING 

Alvorens wat nader in te gaan op bet pro
bleem in welk geslacht de soort thuis hoort, 
bier eerst iets over de oorspronkelijke be
scbrijving. Gymnodactylus antillensis werd 
door L i d t b d e J e u d e bescbreven van 
de eilanden Cura~ao en Aruba. De be
schrijving, vertaald uit bet Engels, luidt als 
volgt: 
Kop een vierde van de lengte van bet li
cbaam :zonder staart, ooropening ovaal, 
snuit even lang als de doorsnede van de 
oogkas, pupil vertikaal. De rug is bedekt 
met gelijkvormige, naast elkaar geplaatste 
ronde knobbelscbubben die aile even groot 
zijn met uitzondering van de scbubben over 
de mediaanlijn, die kleiner zijn. Het rostrate 
is groot, breder dan boog, met een spteet 
in bet midden. Acbter het rostrate staan 
twee tamelijk grote scbubben, die door een 
klein ongedeeld scbild net achter de spteet 
van bet rostrate van etkaar gescbeiden wor
den. Het neusgat is omstoten door bet 
rostrate, bet grote scbild daaracbter, twee 
kleinere nasalia en bet eerste tabiale. Er 
zijn 6 hoven- en 4 of 5 onderlipscbilden; 
bet eerste onderlipschild is zeer groot, de 
taatste lipscbilden zijn altijd klein. Het kin
scbild is groot, bijna ktokvormig, bet wordt 
gevolgd door een tamelijk groot scbild dat 
omringd wordt door korrelscbubben die 
geleidelijk in grootte afnemen om over te 
gaan in de zeer kteine scbubben van de 
keel. De schubben op de buik staan in 16 
rijen, ze zijn rond, liggen dakpansgewijs 
over elkaar en zijn groter dan de rugscbub
ben. Er zijn geen femoraat of preanaalpo
rien. De staart is zeer breekbaar, cylin
drisch, bedekt met kleine ronde dakpans
gewijs over etkaar liggende scbubjes; de 
schubben van de middelste rijen aan de 
onderkant van de staart zijn veel groter dan 
de rest. 
De kteur is van hoven bruin, met donkere 
vlekken die banden vormen over de rug. Er 
zijn twee donkere U-vormige lijnen van 
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oog tot oog, waarvan de eerste en bovenste 
over de kruin loopt, de tweede, lager, over 
de nek. De onderkant is witacbtig. 
De maten: totale lengte 70 mm, kop 9 mm, 
voorpoot 11 mm, achterpoot 14 mm, 
staart 33 mm. 
Tot zover de bescbrijving van L i d t h d e 
J e u de. In deze beschrijving ontbreken: 
de beschubbing van de onderkant van de 
tenen, bet verschil in kleur tussen manne
lijke en vrouwelijke dieren (de beschrijving 
is die van een wijfje) en verder aanwijzin
gen betreffende de leefwijze van de hage
dis: is bet een dag- of een nacbtdier? 

GYMNODACTYLUS OF GONATODES? 

In de recente literatuur is er nu onenigheid 
over de vraag of de beschreven soort in
derdaad thuis hoort binnen bet geslacht 
Gymnodactylus S p i x, 1825. U n d e r
w o o d (1953) splitste dit genus op in vier 
verschillende genera: Gymnodactylus, Phyl
lurus, Cyrtodactylus en Wallsaurus, waarbij 
hij bet geslacht Gymnodactylus opnieuw 
definieerde. Verderop in dezetfde publika
tie betwijfelt hij, of Gymnodactylus antil
lensis tot dit gestacht gerekend mag wor
den. Zijn definitie van bet gestacht Gym
nodactylus luidt: 
- vingers en tenen stank, met ktauwen 
- de distate kootjes vormen een scherpe 
hoek met bet basate deet van vingers en 
tenen 
- de ktauw ligt tussen twee schubben, waar
van de onderste ingekeept is 
- pollux en hallux zijn recht 
- aan de zijkanten van vingers en tenen 
slechts een of twee rijen schubben 
- onder vingers en tenen een rij dwars
schubben 
- pupil vertikaal, recht 
- mentale raakt gularia, of is er door een 
enkel postmentale van gescheiden 
- rug met of zonder grote knobbelschub
ben 
- op de staart geen knobbelschubben, doch 
in dwarsrichting vergrote knobbelschubben 
aan de onderkant 
- beperkt tot Brazilie, ten zuiden van de 
Amazon e. 
Op te merken valt, dat die kenmerken wel
ke L i d t h d e J e u d e noemt, overeen-



komen met deze dcfinitie; slechts de ver
spreiding wijkt af. 
Rivero Blanco (1964) kwam, steu
nend op U n d e r w o o d maar zonder ar
gumenten te noemen tot de conclusie dat 
Gymnodactylus antillensis thuishoorde in 
het geslacht Gonatodes. In 1967 laa t dezelf
de auteur weten, de kwestie aan de hand 
van een groot materiaal te willen uitzoeken. 
Peters en Dono so -Barr o s (1970) 
Iaten zich door deze nieuwe twijfel niet 
weerhouden de eerdcre mening van R i v e -
r o- B Ian co over te nemen in hun cata
logus en de soort daar onder Gonatodes te 
vermelden. In hun determinatiesleutel noe
men zij als onderscheidingskenmerk tussen 
de genera Gonatodes en Gymnodactylus, 
dat laatstgenoemde heterogene rugschubben 
heeft, en Gonatodes daarentegen homogene. 
Yolgens dit kenmerk zou de door Lid t h 
d e J e u d e beschreven soort echter toch 
tot Gymnodactylus behoren. 
W e r m u t h (1965) en K a s t I e (1971 ), de 
laatste zich beroepend op K I em mer, 
plaatsen de soort in het geslacht Gymno-

Fig. 1. Volwassen mannetje. Du idelijk is de afschei
:ling te zien tussen de gele kop en de grijsachtige 
ongetekende rug. Foto: Van M e e u wen. 

dacty lus. Noch Rive r o -B I a nco, noch 
Van z o I in i, die blijkens U n de r
w o o d ( 1953) en R i v e r o - B I a n c o 
(1967) ook met dit probleem bezig was, 
heeft voor zover mij thans bekend al een 
uitspraak gedaan betreffende deze kwestie. 
Afgezien van de reeds geciteerde punten 
lijken mij nog de volgende gegevens van 
belang: 
- antillensis is een schemerings- en nacht
dier; aile Gonatodes-soorten zijn dagdieren. 
- Bij de d d van het geslacht Gonatodes 
vindt men een gebied met vergrote schub
ben op de buik, voor de anus. De d d van 
antillensis missen dit. 
Op grond van al deze fei ten lijkt voorlo
pig de opvatting van Wermuth (1965), 
die de soort bij het geslacht Gymnodactylus 
indeelt, het meest te verdedigen. 

BESCHRIJYING VAN DE LEVENDE 
DIEREN 

Mannetjes (fig. 1). De rug is vrijwel een-
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kleurig grijsbruin. Yoor de voorpoten gaat 
deze kleur, soms met een dunne Iichte 
scheidslijn, over in bet dooiergeel van de 
kop. Ook de kop is vrijwel ongetekend, met 
uitzondering van een iets donkerder vlek 
middenop. De lippen zijn vuilwit tot vuil
geel, meestal Iichter dan de rest van de kop. 
De keel is lichtgeel, welke kleur achter bet 
oor soms in een of twee strepen omhoog
straalt. De staart is van dezelfde kleur als 
de rug, met een dwarstekening van zeer 
kleine Iichte vlekjes, die de staart een enigs
zins gebandeerd aanzien geven. De achter
poten zijn grijsbruin, met een onregelmatig 
patroon van witte spikkels, de voorpoten 
zijn geligbruin, de tenen zijn Iichter. De te
nen van de achterpoot zijn gebandeerd. De 
onderkant van het Iichaam is vuilwit, welke 
kleur op de flanken zonder scherpe over
gang vervloeit in bet grijsbruin van de rug. 
De onderkant van de staart is donkerder 

Fig. 2. Volwassen wijfje in irrilatiehouding. De staarl 
is maximaal gekromd, he! lichaam raakt nergens de 
grond. Mel beida ogen kijkl he! dier naar de bedrei
gende factor, in dlt geval de elektronische flitser die 
rechts boven he! dier gehouden word!. De tekening 
verschilt sterk van die van he! mannetje. Foto: V a n 
Me e u wen. 
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dan de buik. De dieren zijn duidelijk door
schijnend, vooraf vanaf de buikzijde kan 
men de inwendige organen zien liggen. Hct 
kleurpatroon is veranderlijk: de dieren heb
ben een Iichte en een donkere kleurfase, af
hankelijk van stemming en verlichting. De 
buikschubben zijn a ile even groot, midden 
over de rug loopt een band van zeer kleine 
schubben. 
Wijfjes (fig. 2 en voorpagina). De grond
kleur van het lichaam (in de Iichte fase) is 
lichtbruin, van de snuit naar het oog loopt 
een donkere lijn; achter bet oog staan twee 
donkerbruine banden die eerst uitstralen 
naar achteren, vervolgens naar het midden 
van de nek lopen om daar dwarsbanden te 
vormen. Ook over de rug staan donkerbrui
ne dwarsbanden, aan de voorkant voorafge
gaan door iets lichtere bruine vlekken. Deze 
tekening zet zich voort op de staart. Op de 
flanken staan donkerbruine vlekken. De 



voorpoten zijn lichtbruin met spikkels, de 
achterpoten lichtbruin met donkere banden. 
De tenen van voor- en achterpoten zijn ge
bandeerd, van voren minder duidelijk dan 
van achteren. De onderkant van de keel is 
wit, die van bet lichaam en de staart vuil
geel. 
De habitus van de cJ cJ maakt de indruk 
wat slanker te zijn dan die van de <¥<¥· 

OBSERVATIES IN DE NATUUR 

Tijdens een reis naar de N ederlandse An
tillen in mei-juni 1973 had ik de gelegen
heid kennis te maken met Gymnodactylus 
antillensis in zijn natuurlijke biotoop. 

Wat betreft de verspreiding: op Cura~ao 
vond ik talrijke exemplaren, op Bonaire 
zeer talrijke en op Aruba geen. Dit komt 
overeen met het verspreidingsgebied zoals 
We r m u t h (1965) dit opgeeft: Noorde
lijk Venezuela (de eilanden Cura~ao, Klein 
Cura~ao, Bonaire, Klein Bonaire, Las Aves 
en Orchila), al zou men uit zijn beschrijving 
moeten opmaken dat de dieren ook op het 
vasteland van Venezuela voorkomen. Mijns 
inziens is bier sprake van een staatkundige 
misvatting van genoemde auteur, die be
doeld zal hebben: 'de eilanden aan de 
noordkust van Venezuela'. Van de genoem
de eilanden(groepen) behoren de laatste 
twee bij Venezuela. 

Op Cura~ao werden de dieren meestal gc
vonden onder stenen, bij voorkeur bij ru
ines of andere steenhopen. Het leek geen 
uitgesproken ·cultuurvolger. W ij f f e I s 
(1966) beschrijft hun voorkomen tussen vrij 
vochtige hopen afval. Op Bonaire zaten de 
dieren in grote aantallen tangs de huizen, 
terwijl ze ook regelmatig gevonden werden 
onder de stenen die op beschaduwde plaat
sen lagen, bv. onder born en. In het alge
meen leken de plaatsen waar ze voorkwa
men wat vocbtig, ofscboon dit niet met de 
hygrometer werd nagegaan, zodat bet 
slechts een indruk is. 
Overdag werden de dieren nooit waargeno
nomen; observaties van 's ochtends vroeg, 
direct na zonsopgang, ontbreken evenwel. 
Bij bet vallen van de schemering kwamen 
de dieren in grote getale tevoorschijn. Op-

vallend was, dat men eer~t aileen wijfjes 
zag, later op de avond ook mannetjes. 
In bet begin van de avond zijn de dieren 
zeer actief, men ziet ze overal rondlopen. 
Zo trof ik een exemplaar aan toen ik om 
22.00 uur op bet punt stond te gaan zwem
men en reeds met een been in zee stond. 
Het diertje zat op de punt van een steen, 
direct hoven bet water. 
Om twaalf uur 's nachts was er geen dier 
meer te vinden. 
Vrijwel aile dieren die's avonds en 's nachts 
bij hun activiteiten werden waargenomen 
zaten vlakbij de grond. Ik kreeg niet de in
druk, dat ze vrijwillig op muren of in bo
rneo klimmen. Bij onraad vluchtten ze 
meestal in spleten van de muur, tussen wor
tels van bomen of onder stenen. Wanneer 
men overdag zo'n steen optilt blijven ze 
eerst even beduusd zitten, doch zodra men 
naar ze grijpt rennen ze onder een andere 
steen. 
Een maal vond ik twee eieren van de soort, 
tussen twee koraalstenen, in de scbaduw 
van een boom. De eieren waren niet inge
graven. Ze werden meegenomen en kwa
men voorspoedig uit. 
Van bet imponeer- en baltsgedrag werd in 
de natuur niets waargenomen, waarschijn
lijk bij gebrek aan observatietijd. Eert dui
delijke paarvorming bestond bij deze soort 
niet. 

TERRARIUMERVARINGEN 1 

De dieren waren bij verschillende mensen 
ondergebracbt; bieronder drie verscbillende 
ervaringen. 

E. v a n E ij s d e n huisvestte de dieren in 
een bakje van 40 bij 20 bij 45 em. De in
ricbting bestond uit een 15 em boge laag 
plantaardig afval, benevens wat looptakken, 
terwijl de achterwand door middel van 
palmbast begaanbaar was gemaakt. Een met 
betzelfde materiaal gevulde polystyreenbak 
werd dagelijks met handlauw water be
sprenkeld, waarbij ook een paar poreuze 
kalkstenen niet werden overgeslagen. 
Gevoerd werd vanuit een in bet terrarium 
staande kweek van mini-meelwormen. Bei
de gekko's bielden zicb bij voorkeur in de 
omgeving van dit bakje op, wacbtend op 
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zich blootwoelende meelwormpjes. In bet 
seizoen werd gemiddeld eenmaal per week 
een portie weideplankton of kleine tuin
vliegen gegeven, terwijl de gekko's ook wei 
eens van de in bet terrarium aanwezige pis
sebedden snoepten. 
De dagtemperatuur bedroeg gemiddeld 22° 
C. Een op bet terrarium aangebrachte lamp 
deed de temperatuur onder de kap tot meer 
dan 27° C oplopen. 
In genoemd terrarium werd bet wijfje ge
durende de zomermaanden vier keer dracb
tig gezien. Eitjes werden niet gevonden, 
ook niet na uitmesting van de bak. Mis
schien heeft bet vochtig-zure milieu de ei
schaal aangetast, of zijn de pissebedden aan 
een en ander debet. Van bet inmiddels om
gekomen wijfje werd evenmin een spoor ge
vonden. Het lijkt ook niet uitgesloten dat 
de pas uitgekomen jongen door de ouder
dieren om hals werden gebracht. Voor de 
terrariumpraktijk is te stellen dat in 
beperkte ruimten de onverdraagzaamheid 
van Gymnodactylus toeneemt. Het is V a n 
E ij s d e n niet mogelijk gebleken soort
vreemde gekko's van dezelfde grootte met 
hen samen te houden. 
In genoemd terrarium was nu en dan iets te 
merken van de territoriumdrift van bet 
wijfje (zie ook K as t 1 e, 1971). Paringen 
of de inleiding daartoe werden niet waarge
nomen. 

Een volgende. groep Gymnodactylus werd 
ondergebracht in een terrarium, dat door 
middel van glasplaten in drie gelijke com
partimenten was verdeeld. Zij waren gehuis
vast in de buitenste ruimten. Beschikbare 
ruimten 40 bij 26 bij 50 em per paartje, in
richting iets soberder dan van bet bovenbe
schreven terrarium. De territoriumnijd van 
de wijfjes ten opzichte van de man leek 
bier groter. Van enige uitwisseling van 
agressief gedrag tussen Gymnodactylus en 
in bet tussenvak verblijvende Phyllodacty
lus reissii werd niets bemerkt, terwijl de 
paartjes Gymnodactylus zelf misschien te 
ver van elkaar af zaten om nog op sexege
noten te reageren. In deze terrariums ge
droeg Gymnodactylus zich als een schuw, 
verborgen levend dier, wat des te opvallen
der was omdat de naar V a n E ij s d e n 's 
mening nocturne Phyllodactylus reissii zich 
vrijwel steeds lieten zien, zowel bij dag- als 
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bij lamplicht. De ~~ van Gymnodactylus 
maakten op hem de indruk wat schuwer 
te zijn dan de cfcf. 

TERRARIUMERVARINGEN 2 

J. Koster hield zijn dieren, twee paartjes, 
in bakken van 65 bij 35 bij 35 em; een 
paartje per bak. De temperatuur van de 
Iucht varieerde van 20 tot 26° C, waarbij 
de dieren de gelegenheid hadden zich meer 
te verwarmen direct onder de Iichtbak. De 
vochtigheid bedroeg 60 tot 85°/o. De bak
ken waren ingericht met een bodembedek
king van fijn grind, waarop wat losse bla
deren en ander plantaardig afval lag. Tegen 
de achtergrond waren stukken turf en 
schors gelegd, verder was met enkele tak
ken en stenen een oppervlaktevergroting 
bereikt. In iedere bak stond een kleine 
plant in een potje. 
Als voedsel kregen de dieren fruitvliegen 
en diverse insectenlarven, 's zomers bijna 
uitsluitend weideplankton. In deze terraria 
werd driemaal een paring waargenomen. 
Hieraan ging steeds bet in de Iiteratuur 
(K as t 1 e, 1971) beschreven gedrag met 
'dreigen' en 'bolle rug' vooraf. 
Er werden 5 eieren uit import verkregen, 
waarvan er 2 respectievelijk 85 en 87 dagen 
na ontvangst uitkwamen. In gevangenschap 
werden 6 eieren gelegd, waarvan er 4 vrij
wel zeker in gevangenscbap bevrucht zijn. 
De eieren werden stuk voor stuk gelegd, 
dus niet met twee tegelijk zoals bij som
mige andere gekko-soorten. Het waren eie
ren met een harde schaal. De eieren die 
bijtijds gevonden werden, werden uitge
broed in een broedstoof gemaakt van een 
houten kistje, waarin met een thermostaat 
en een klein gloeilampje een constante tem
peratuur van 27 ± 1° C gehandhaafd 
werd. De vocbtigheid was tussen 60 en 
80°/o. De eieren lagen in kleine bakjes op 
een zand onderlaag. Ze werden niet spe
ciaal bevochtigd. Tijdens bet broedproces 
werden ze meerdere malen bewogen en 
gekeerd. Van 4 eieren, in gevangenschap 
gevonden, kwamen er drie uit na resp. 80, 
81 en 98 dagen. Het tijdstip van bet vinden 
van de eieren kan niet later zijn geweest 
dan drie dagen na bet leggen ervan. De 
jongen waren bij geboorte 18 mm lang, na 



3 maanden waren ze gegroeid tot ongeveer 
40 mm; na 7 maanden tot 60 mm. Het 
voedsel van de jongen was gelijk aan dat 
van de ouders, alleen kleiner van formaat. 
Twee van de jongen stierven na 3 maanden, 
een derde na 4 maanden. Een exemplaar is 
na 7 maanden volgroeid, twee andere zijn 
na 6 maanden nog halfwas. 

TERRARIUMERVARINGEN 3 

Bij H. M. v a n M e e u w en werden de 
dieren gehouden in vier verschillende soor
ten terraria. Enkele paartjes werden apart 
ondergebracht in kleine geheel glazen bak
jes van 40 bij 25 bij 25 em. De inrichting 
bestond uit een stuk boom met schors, een 
plant in een potje en een bodem bedekt met 
grind. De verlichting geschiedde met een 
TL-buis, een gedeelte van de bodem werd 
verwarmd tot 30° C met een onder de 
bakjes lopende loodkabel. 
Enkele dieren werden ondergebracht in een 
terrarium van 100 bij 40 bij 50 em. De 
bodem was deels bedekt met zand, waarop 
enkele samengestelde stukken baksteen la
gen ('ruim:-gedeclte'), deels met grind, 
waarop dode bladeren lagen, en deels met 
aarde met veel planten. Enkele stukken 
schors en een grillige boomstronk voltooi
den de inrichting. De temperatuur werd be
paald door een element van de centrale ver
warming, waar de bak met een kant tegen
aan stood. De bak werd aan die kant 27o 
C, aan de andere kant was de temperatuur 
gelijk aan die van de kamer, d.w.z. schom
melend tussen 18 en 22° C. Verlichting ge
schiedde met van buiten komend natuurlijk 
Iicht (vrijwel geen zon) en verder zo nodig 
met een TL-buis. 
Een derde terrarium mat 80 bij 40 bij 25 
em; de helft van de bodem was bedekt met 
een dikke laag aarde, waarin enkele planten 
stonden, de andere helft met zand en een 
paar stenen. Een stuk schors en een stronk
je voltooiden de inrichting. 
De algemene indruk was, dat de dieren bet 
beter deden naarmate bet terrarium groter 
was. Vochtigheid leek voor hun welbevin
den een belangrijke factor te zijn, de dieren 
die in de kleine, vrij droge bakjes gehou
den werden zijn stuk voor stuk doodge
gaan, die in beide grotere terraria deden en 

doen bet nog uitstekend. 
De dieren vertonen een nachtelijke levens
wijze, maar komen overdag ook tevoor
schijn als er gevoerd of gesproeid wordt. 
Opvallend is, dat ze graag drinken. Voor 
gekko's is dit iets ongewoons. Ze likken de 
kleine druppeltjes van bet sproeien op. 
Als in de vroege ochtend de zon heel even 
bet terrarium raakt, kan men de gekko's 
daar zien zitten; korte tijd later zijn ze vrij
wel allemaal verdwenen, om in de meeste 
gevallen weer tevoorschijn te komen als bet 
buiten donker is geworden. De indruk be
staat, dat de dieren in bet terrarium gelei
delijk aan wat meer overdag tevoorschijn 
gaan komen. Of ze hierbij wellicht invloed 
ondervinden van hun medebewoners (in 
bet ene terrarium Gonatodes humeralis, in 
bet andere Gymnophthalmus lineatus) is 
niet vast te stellen. 
De mannetjes lijken schuwer dan de wijfje~. 
Van bet imponeergedrag, zoals Kastle 
dat in zijn zeer lezenswaardige artikel (1971) 
vermeldt, was slechts in de beide grotere 
terraria iets te zien. In de kleine bakjes was 
steeds slechts een paartje ondergebracht, 
waarbij van territoriumvorming niets te 
merken was. De typische irritatiehouding 
van de dieren (fig. 2 en 4), waarbij de ·staart 
in een fraaie boog ver omhoog wordt ge
bogen, wordt niet door K a s t I e vermeld. 
Zowel mannetjes en wijfjes als pasgeboren 
dieren tonen deze houding, die zowel bij 
schrik (plotseling openen van de schuil
plaats) als bij andere opwinding (zien van 
soortgenoten) wordt aangenomen. Bij bet 
zien van een prooi, soms ook bij bet be
sluipen ervan, wordt de staart in horizon
tale richting slangachtig bewogen, bet 'kwis
pelen' dat bij vele gekko's maar ook bij an
dere hagedissoorten beschreven is. 
Door de plaatsing van de ogen kunnen ·de 
dieren met beide ogen tegelijk naar voren 
kijken. Ze fixeren een prooidier dan ook 
altijd met de neus er naar toe voor ze toe
bijten. Grappig is ook te zien hoe ze met 
beide ogen vrij ver naar hoven kunnen kij
ken zonder de kop op te tillen. 
Eieren vond ik aileen in bet Iaatste beschre
ven terrarium. De eieren werden in een 
potje met sphagnum geplaatst in een zeer 
vochtig terrarium (luchtvochtigheid ca. 
lQQO/o), temperatuur ca. 25° C. Geen van 
de eieren kwam uit. 
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In bet tweede beschreven terrarium zag ik 
regelmatig wijfjes met eieren, de inrichting 
van bet terrarium stood echter niet toe de 
eieren op te zoeken. Wellicht zal t.z.t. blij
ken dater jonge dieren rondlopen! 

Een tweetal op Bonaire gevonden eieren 
kwam tijdens en direct na de reis uit. De 
jonge dieren werden gehouden in een ge
lijmd glazen bakje van 40 bij 25 bij 25 em, 
met als inrichting een stuk schors en een 
stuk steen op de overigens onbedekte glas
bodem. Ze kregen kleine wasmotlarven en 
fruitvliegen, alles bestrooid met gistocal. 
Beide dieren hadden soms dagen dat ze niet 
wilden eten zonder dat ik daarbij een ver
velling waarnam. Ze groeiden goed op, 
waarbij een van de dieren duidelijk een 
voorsprong nam. Dit dier werd in een van 
de grotere terraria gezet, waar het aanvan
kelijk goed gedijde, doch opeens verdwenen 
bleek. Ret andere jong ging het allengs 
minder goed doen, weigerde voedsel en 
stierf nog geen twee maanden oud. 

CONCLUSIE 

Gymnodactylus antillensis is een aantrekke
lijk terrariumdier, zeker voor mensen die 
voor hun hobby overwegend 's avonds de 
tijd hebben. Het houden en kweken van 
deze soort zal weinig problemen bieden, 
wanneer men de beschikking heeft over 
goed lopende voedselkweken van tenminste 
een, liever twee soorten voldoende kleine 
voedseldieren. 
Ret verdient aanbeveling de volwassen die
reo in kleine groepjes in ruime terraria te 
huisvesten. De eieren moeten worden weg
gehaald, of men moet de jonge dieren 
wegvangen, om hen in aparte terraria tot 
ruim halfwas te doen opgroeien. 

SUMMARY 

The author discusses the generic position of 
the Antillean gecko Gymnodactylus antil
lensis L i d t h d e J e u d e, which species 
has been assigned to Gonatodes by R i v e -

194 

r o - B 1 a n c o (1964) and by P e t e r s & 
Dono so-Barr o s (1970). From the 
cited literature no arguments for this place
ment could be gleaned, and so far the here 
collected evidence does not support it 
either. The mainly nocturnal habits of the 
species and the lack of enlarged preanal 
scales in the males are mentioned as new 
arguments to maintain the original place
ment in Gymnodactylus, as do We r m u t h 
(1965) and K as tIe (1971). 
The colour of living animals from Cura~ao 
is discribed in detail, and the author reports 
on his field observations on this island and 
on Bonaire (both Dutch Antilles) in June 
1973. 
Finally attention is given to the experiences 
with the species in captivity. Gymnodactylus 
antillensis seem to prefer rather big cages, a 
moderately wet atmosphere and a tempera
ture between 22 and 28° C. Breeding oc
curred and some of the hatchlings, separa
ted in time from their parents, grew up 
well. The eggs were laid one by one. 
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A. J. Z w I n e n b e r g 
Borneostraat 23, Vlaardingen. 

Australische reptielen XII (slot): Scincidae, 
literatuurlijst 

lngezonden december 1973. Dit is de laatste afleve
ring in de serie van de heer Z w i n e n b e r g over 
Australische reptielen. Toegevoegd is een literatuur
lijst die betrekking heeft op de gehele reeks. 
lnhoudsoverzicht: inleiding • algemene kenmerken -
enkele soorten • verwarring • summary - literatuur
lijst van de gehele reeks. 

IN LEIDING 

Het lijkt mij zinvol om dit laatste artikel in 
de serie 'Australische Rep tiel en' te begin
nen met een overzicht van de herpetofauna 
van bet Vijfde Werelddeel, zoals die tot dus
ver bekend is. 
In totaal bestaat de reptielenwereld van 
Australie uit 414 soorten, ondergebracht in 
14 families. 
Zee- en zoetwaterschildpadden: 
Cheloniidae 4 soorten 
Dermochel yidae 1 soort 
Chelyidae 12 soorten 
Hagedissen: 
Gekkonidae 50 soorten 
Pygopodidae 15 soorten 
Scincidae 130 soorten 
Agamidae 40 soorten 
Varanidae 18 soorten 
Slangen: 
Typhlopidae 26 soorten 
Boidae 9 soorten 
Colubridae 12 soorten 
Elapidae 70 soorten 
Hydrophiidae 25 soorten 
Krokodillen: 
Crocodylidae 2 soorten 

In voorgaande 11 afleveringen heb ik van 
een aantal van deze families enkele ver
tegenwoordigers besproken, opdat men enig 
idee zou krijgen van de enorme soortenrijk
dom aan reptielen in dit werelddeel. Ook 

van de Scincidae kan maar een klein ge
deelte van de soorten genoemd worden. Uit 
vorenstaand overzicht blijkt, dat deze fami
lie in Australie meer vertegenwoordigers 
heeft dan de andere hagedissenfamilies bij 
elkaar. In totaal telt de familie ongeveer 
600 verschillende soorten. 

ALGEMENE KENMERKEN 

De Australische Scincidae zijn aangepast 
aan allerlei biotopen. We kunnen ze dan 
ook overal op het vasteland aantreffen, zo
wel in de vochtige regenwouden in bet noor
den als in de bergachtige streken in het 
oosten en zuiden en de woestijngebieden in 
het centrum en westen. De meeste soorten 
Ieven terrestrisch en in een enkel geval sub
terrestrisch. Het zijn nagenoeg aile dagdie
ren met een rolrond lichaam en gladde 
schubben, die als dakpannen over elkaar 
liggen. Zij hebben een spitse staart. De ex
tremiteiten zijn goed ontwikkeld, rudimen
tair of ontbreken geheel. Met uitzondering 
van het geslacht Cryptoblepharus hebben 
aile skinks beweegbare oogleden. Bij ge
noemd geslacht zijn de ogen, evenals bij 
slangen, met een doorzichtig vlies bedekt. 
De grotere soorten zijn omnivoor, terwijl 
de kleinere hoofdzakelijk op insecten en · 
spinnen jagen. De dieren stoten bij gevaar 
zeer snel een groot gedeelte van hun staart 
af (autotomie). Er lopen daarom vrij veel 
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skinks met een geregenereerde staart rond. 
Soms groeien op de breukplaats twee, drie 
of zelfs vier nieuwe staarteinden, wat ove
rigens ook bij andere families voorkomt, 
o.a. bij de gekko's. 

ENKELE SOORTEN 

Erg bekend, zowel binnen als buiten Austra
lie, zijn de verschillende vertegenwoordigers 
van het geslacht Tiliqua. In Nederland 
wordt de blauwtongskink, Tiliqua scincoi
des, nogal eens in een terrarium gehouden. 
Deze forse, ongeveer 60 em lang wordende, 
grijs tot geelbruin gekleurde bagedis ver
toont belaas enige gelijkenis met de gevrees
de doodsadder, waardoor veel dieren onno
dig gedood worden. Zijn licbaam en staart 
zijn getooid met een aantal donkere banden. 
Hij komt in geheel Australie voor en be
woont diverse landschapstypen. Men onder
scbeidt enkele ondersoorten. Oat is ook bet 
geval bij Tiliqua occipitalis, die een lengte 
van 45 em bereikt. De westelijke blauwtong
skink (T.o. occipitalis), die van zuidwest 
Nieuw Zuid Wales tot zuidelijk West
Australie verspreid is, brengt doorgaans 3 
tot 5 levende jongen ter wereld. Zijn li
cbaam vertoont een aantal donkerbruine of 
zwarte banden. De ruimte tussen de banden 
is beldergeel met vaag zicbtbare bruine 
vlekken. Kenmerkend is de zwarte streep 
acbter bet oog. 
Een nog opvallender verscbijning is de don
kerkleurige stompstaartskink, Tiliqua rugo
sus, van Centraal-Australie. Deze ca. 35 em 
lange skink beeft een zeer dikke en stompe 
staart, welke op een tweede kop lijkt. Tij
dens perioden van schaarste teert bet dier 
waarscbijnlijk op bet in deze staartstomp 
opgeslagen vet. Hij heeft een ruwe bescbub
bing en wordt daarom ook wei denappel
bagedis genoemd. Hij leeft in bosgebieden, 
docb is ook in graslanden geen onbekende. 
Hij kan beboorlijk bijten. In tegenstelling 

. tot de vorige twee soorten, die een diep
blauwe tong bezitten, is bij deze soort dit 
lichaamsdeel zwart. 
De slakkenskink, Tiliqua gerardii, beeft 
een roodachtige tong en is een der weinige 
Australische skinken die ook 's nacbts ac
tief is. Zijn voedsel, dat vooral uit slakken 
bestaat, zoekt hij vaak in bomen en strui-
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ken. Zijn lichaamsvorm wijst dan ook op 
een meer arboreale levenswijze. Hij heeft 
flinke klauwen en wordt zo'n 50 em lang. 

Een andere belangrijke groep Australiscbe 
skinken beboort tot bet geslacbt Egernia. 
Niet minder dan 21 soorten onderscbeidt 
men momenteel. Men neemt aan dat de 
voorouders van dit geslacht Australie vanaf 
Nieuw Guinea bereikt hebben, waarschijn
lijk in bet Piocene tijdvak (12 miljoen jaar 
geleden). Vanuit Queensland hebben ze 
zicb in verscbillende ricbtingen over Austra
lie uitgebreid, waarbij, als gevolg van onder
meer natuurlijke barrieres en van isolatie, 
steeds meer soorten ontstonden. Men kan 
de soorten dan ook in groepen onderbren
gen met elk hun eigen levenswijzen en li
cbaamskenmerken, docb met daarnaast ook 
Egernia-karakteristieken (Horton, 1972). 
De grote skink, Egernia major, die langs de 
oostkust van Queensland voorkomt, wordt 
ca. 60 em lang en beboort tot de bodem
bewoners. Hij is omnivoor en graaft boJen 
onder stenen en boomwortels. Egernia whi
tii wordt slecbts 30 tot 35 em lang, bewoont 
rotsacbtige gebieden aan de kusten van 
Nieuw Zuid Wales, Victoria en Zuid
Australie (komt ook op Tasmanie voor), 
voedt zicb ecbter met insecten en bessen, 
maar leeft eveneens in holen en onder ste
nen. 
Egernia cunninglzamii is een typische ver
tegenwoordiger van weer een andere groep 
uit dit geslacbt. Zijn lengte kan meer dan 
35 em bedragen. Hij bewoont ook rotsacb
tige gebieden, vanaf Zuid-Queensland tot 
Zuid-Australie, maar leeft niet onder stenen, 
docb in rotsspleten. Hij kan zicb bierin vast
zetten met behulp van zijn stekels. op rug 
en staart. Met zijn voedsel is hij niet kies
keurig: in gevangenscbap at bij zelfs pud
ding. Hij is zeer donker van kleur, soms 
zwart, met een groot aantal witte vlekjes. 
Egernia striata wordt gekenmerkt door zijn 
elliptiscbe pupilvorm. De meeste Scincidae 
bebben ronde pupillen. Hij is voornamelijk 
in de scbemering en 's nacbts actief. Hij 
bewoont de woestijngebieden in bet centrale 
gedeelte van Australie. 
Egernia striolata, de boomskink, leeft in 
beboste gebieden in bet oosten en zuidoos
ten. Men kan hem zowel .in vocbtige, als 
ook in droge streken aantreffen, waar bij 



zich onder loszittend schors van borneo op
houdt. Hij wordt maar 20 em lang en is 
do·o.rga.ans grijsachtig tot bruin van kleur 
met donkere strepen. 
De stekelskink, Egernia stokesii, die ook 
20 em wordt en in Centraal-Australie voor
komt, woont onder stenen en rotsen. De 
grote warmte, welke zijn aride biotoop mee
brengt, kan hij goed verdragen. Hij wordt 
gekenmerkt door een afgeplatte, korte en 
met forse stekets bezette staart. Ook hij kan 
zich in rotsspleten vastzetten. Het donker
bruine lichaam is met een groot aanta! geel
achtige vlekken getooid. 

De waterskink, Sphenomorphus quoyii, kan 
men langs rivieren, beekjes en meertjes in 
het oosten en zuiden van Australie vinden. 
Het is een koperkleurig dier van zo'n 20 em, 
dat bij gevaar onmiddellijk in het water ver
dwijnt. Hij is zeer snel en voedt zich met 
insecten en bessen. Ook snel is Ctenotus 
/esueurii, de gestreepte skink, die in geheel 
Australie voorkomt en ook ongeveer 20 em 
bereikt. Zijn olijfkleurige lichaam vertoont 
een aantal donkere en Iichte lengtestrepen, 

tcrwijl lateraal witte vlekjes zichtbaar zijn. 
Hij houdt zich op in zandige gebieden. 

Ophioscincus frontalis is een skink uit de 
regenwouden van noordelijk Queensland. 
Zijn voorextremiteiten zijn geheel verdwe
nen, terwijl van de achterpoten nog slechts 
kleine uitsteeksels zonder functie resteren. 
De rugzijde is uniform bruin van kleur, de 
buik witachtig. Hij scharrelt tussen en onder 
bladeren en ander afval zijn voedsel bij el
kaar. Zijn lengte komt nooit boven de 
30 em. Nog slanker is de ongeveer even
lange Saiphos verreauxii, die het oostelijke 
grensgebied tussen Queenland en Nieuw 
Zuid Wales als woonplaats heeft uitgezocht. 
Hij leidt een subterrestrische levenswijze, is 
donkerbruin van kleur met een Iichte band 
achter de kop en voedt zich met insecten en 
insectenlarven. Van zijn poten resteren nog 
slechts nauwelijks zichtbare rudimenten. 
Beide soorten, die e rg op slangen lijken, 
worden vaak onnodig gedood. 

De meest voorkomende hagedissen van het 
Vijfde Werelddeel zijn Lampropholis gui-
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chenoti, de grasskink, en Lampropholis de
/icata, die beide slechts 12 em lang worden. 
Eerstgenoemde soort komt door geheel 
Australie voor, terwijl de tweede alleen in 
noordelijke streken te vinden is. Beide zijn 
grijsbruin van kleur met donkere vlekjes en 
lengtestrepen over de liehaamszijden. Men 
vindt de grasskink dikwijls op tuinpaden en 
op rouren van gebouwen, waar ze zitten te 
zonnen. Ze zijn ovipaar, een legsel bestaa t 
uit 2 tot 3 eitjes. 

Tenslotte nog iets over de tweeteen-woes
tijnskink Rlzodona bipes, die geen voorpo
ten beeft en naar verhouding lange, doeh 
dunne aehterpoten met sleehts twee tenen, 
waarvan er een zeer lang is. Het dier wordt 
maar 10 em lang en leeft verborgen onder 
stenen in de warme woestijnaehtige gebie
den van Centraal-Australie. Het is. Iieht
bruin met donkere lengtestrepen, die vooral 
lateraal goed ziehtbaar zijn. Het is meer 
een nacht- dan een dagdier. Het menu be
staat voornamelijk uit inseeten. Tot dit ge
slaebt behoren nog een aantal soorten, die 
aile geredueeerde ledematen hebben en in 

Fig. 2. Ophlosclncus frontalis. Foto: Australian News 
and Information Bu 
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uiterlijk veel op slangetjes gelijken. Ze voe
ren over het algemeen een verborgen levens
wijze en bewonen vaak de droogste en 
warmste gebieden van Australie. 

VERWARRING 

Bij een dergelijke soortenrijke familie is het 
natuurlijk begrijpelijk dat de herpetologen 
onderling soms van inzieht versehillen wat 
betreft geslacht en soort. Bij de Australisehe 
Seineidae is dat mijns inziens wei wat ver 
gegaan. Zo heeft bijvoorbeeld het geslaeht 
Lygosoma, door uitbreiding van bet aantal 
daartoe behorende soorten met weer eigen 
kenmerken, een vijftal ondergeslaehten toe
gewezen gekregen. Dat was nog niet zo erg, 
als men deze ondergeslaehten op een gege
ven ogenblik maar niet als aparte geslach
ten was gaan gebruiken, want dit heeft tot 
gevolg gehad dat een flink aantal soorten 
onder iwee geslaehtsnamen in de Iiteratuur 
voorkomt. Het geslaeht Splzenomorplzus is 
er daar een van. In 1964 kwam S to r r, 
aan de hand van nieuwe onderzoekingen, 



tot de overtuiging dat enkele skinken van 
dit geslacht bij een nieuw geslacht Ctenotus 
ondergebracht moesten worden. Dus weer 
meer verwarring, want nu waren er soorten 
met drie geslachtsnamen. En zo zijn er 
legio voorbeelden. Een mooi voorbeeld is 
ook de reeds genoemde tweeteen-woestijn
skink Rhodona bipes. Deze soort kan men 
ook vinden onder de geslacl:tsnamen Lygo
soma, Lerista en Scelotes. Het ware toe te 
juichen als eens een diepgaand en omvang
rijk onderzoek verricht wordt, opdat aan 
deze naamsverwarringen een einde komt. 
Mogelijk gebeurt dit spoedig: ik ontving 
zojuist -eind 1973 - bericht van de be
kende herpetoloog H. C o g g e r, curator 
van bet Australische Museum te Sydney, dat 
een geheel nieuw hoek op stapel staat be
treffende de herpetofauna van Australie. 
Hij heeft hieraan enkele jaren gewerkt en 
wit met veel misvattingen en onjuistheden 
afrekenen. 

SUMMARY 

Based on existing literature a review is given 
of Australian Scincidae. 
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