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M. S. H o o g m o e d 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Raamsteeg 2, 
Leiden. 

De hagedissen en wormhagedissen van Suriname 
1: Inleiding, de gekko's 

lngezonden juni 1974. Deze samenvatting van het 
proefschrift van dr. H o o g m o e d bestaat uit 4 
delen, waarvan er elke 3 maanden een zal ver
schijnen. Het tweede deel zal handelen over de 
leguanen en de skinken. de twee laatste delen over 
de teju's en de wormhagedissen. 
lnhoudsoverzicht: afbakening - inleiding - verzame
laars en expedities - fysiografie van Suriname - de 
Surinaamse hagedissenfamilies - de gekko's - sub
familia Gekkoninae - subfamilie Sphaerodactylinae -
summary - literatuur. 

AFBAKENING 

Deze serie artikelen is gedeeltelijk een be
knopte versie van mijn in 1973 bij de uit
uitgeverij Junk in Den Haag verschenen 
bock 'Notes on the herpetofauna of Surinam 
IV. The lizards and amphisbaenians of Su
rinam'. Uit de titel blijkt al dat het hier gaat 
om een groter project dan aileen maar de 
hagedissen en wormhagedissen. Het is nl. de 
bedoeling om uiteindelijk een compleet over
zicht van de totale herpetofauna, dus zowel 
reptielen als amfibieen, te maken. Enkele 
kleinere bijdragen hiertoe zijn in de loop 
der jaren verschenen (H o o g moe d 1967; 
1969 a, b, c; 1971 a, b; 1972 a, b), terwijl 
verschillende andere, die voornamelijk over 
kikkers zullen gaan, in voorbereiding zijn. 
AI deze artikclen zijn het resultaat van een 
onderzoek dat in 1966 begonnen werd, 
maar waarvan het eind voorlopig nog niet 
in zicht is. AI spoedig bleek de noodzaak 
om naast materiaal dat at vele jaren in 
musea bewaard werd, ook vers vcrzameld 
materiaal te onderzoeken. Daartoe was het 
nodig om zelf in het veld te gaan verzame
len, zodat naast de kleuren van de levende 

dieren ook notities gemaakt konden worden 
over biotoop, voedsel en gedrag van de 
dieren. Door bijdragen van verschillende 
fondsen werd ik hiertoe in staat gesteld. 
Het onderzoek richtte zich in eerste instan
tie op de slangen, maar aangezien het erg 
moeilijk is om gericht slangen te verzame
len, was daarvan maar weinig materiaal be
schikbaar en was het niet mogelijk een goe
de indruk van de variatie te verkrijgen. Het 
accent van het onderzoek werd toen ver
schoven naar de hagedissen en wormhage
dissen, waarbij de gedachte in het achter
hoofd gchouden werd dat gedurende het 
onderzock wei meer slangen zouden bin
nenkomen en dat bleek ook inderdaad het 
geval tc zijn. Het beeld van de slangen
fauna wordt daardoor steeds completer, 
maar van zeer veel soorten is nog steeds 
zeer weinig materiaal, soms niet meer dan 
een exemplaar, beschikbaar, om over ecolo
gische en ethologische gegevens maar niet 
te spreken. Als gevolg daarvan bleek het 
na voltooiing van het werk aan de hagedis
sen en wormhagedissen toch maar beter de 
slangen weer een tijdje te Iaten rusten en 
eerst te trachten wat meer van de kikkers 
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te weten te komen. Oat is namelijk een 
groep die kleiner is dan de slangen (onge
veer 70 soorten kikkers tegen 100 soorten 
slangen) en waarvan althans een deel van 
de soorten eenvoudig in tamelijk grote aan
tallen te verzamelen is. Het eerstvolgende 
project dat zodoende in bet kader van bet 
onderzoek naar de Surinaamse herpeto
fauna verricht zal worden zal een onder
zoek zijn naar de Ievenscycli van de in 
Suriname voorkomende boomkikkers. 
De lezer zal in dit overzicht van bet reeds 
verrichte en nog te verrichten werk de 
scbildpadden en kaaimans gemist bebben. 
Daar zijn twee redenen voor. Allereerst 
speelt bier weer betzelfde motief als bi.i bet 
uitstellen van bet onderzoek naar de slan
gen, er is betrekkelijk weinig materiaal be
scbikbaar. Als tweede reden kan genoemd 
worden dat altbans de scbildpadden redelijk 
bekend geacbt mogen worden door bet 
werk van P r it c bard (1964) en vooral 
de zeescbildpadden door dat van P r i t -
c bard (1969) en S c h u 1 z (1964, 1969). 
Veel beboefte aan een totaaloverzicbt be
staat er dus voorlopig nog niet. 

Aangezien deze samenvatting bedoeld is 
voor een lezerspubliek dat voornamelijk uit 
terrariumbouders bestaat is vooral aandacbt 
besteed aan de gegevens betreffende bio
toop, verspreiding, voedsel, vijanden, voort
planting en gedrag voor zover ze bescbik
baar zijn. Dit in tegenstelling tot bet origi
nele werk, waar de nadruk veel meer ligt 
op de gedetailleerde morfologiscbe bescbrij
vingen. Ook zal bier minder aandacbt be
steed worden aan de verzamelaars van rep
tielen en ambibieen en aan verscbillende 
expedities die bet binnenland in trokken. 
Wei zal tamelijk diep worden ingegaan op 
de biogeografiscbe conclusies die uit bet 
onderzoek voortkwamen. 

IN LEIDING 

De studie van de Surinaamse berpetofauna 
is al tamelijk oud, als we tenminste bereid 
zijn een aantal populaire boeken mee te tel
len. De eerste die dan iets zegt over Suri
naamse reptielen is Key e (1659) die over 
zeescbildpadden scbrijft dat ze zo goed te 
eten zijn en dat van bet scbild van de 
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'Corett . . . bet allerfijnste Camwerck en 
voorts allerley diergelyke goedt gemaeckt' 
wordt. De volgende auteur die zicb met de 
berpetofauna bezig boudt is W a r r e n 
(1667, 1669), die in zijn hoek spreekt over 
zeescbildpadden (bet is niet gebeel duidelijk 
welke soort), over landscbildpadden (Geo
chelone denticulata en G. carbonaria), over 
slangen 'die dertigb voet langb zijn' (Eunec
tes murinus) en over andere 'die:: sijn 
knoopigb en bebben boorens aen baren 
staert en slagbtanden aen 't gebemelte van 
de beck die twee duymen breet en lang 
zijn' (Crotalus durissus) en verder noemt bij 
nog 'Crocodillen', 'Kreuten' en 'Kick-vor
sen' die niet nader te determineren zijn. 
Hierna verscbijnen nog enkele boekjes die 
grotendeels zijn overgescbreven uit de hoe
ken van K e y e en W a r r e n, dus die zijn 
bier verder niet van belang. 
Het eerste werkelijk belangrijke hoek waar
in bagedissen worden bescbreven en tevens 
afgebeeld is dat van M e r i a n (1705). Al
boewel dit werk zicb voornamelijk bezig
bield met insecten en de planten waarop ze 
te vinden waren, werden er tocb in dit hoek 
terloops twee soorten bagedissen genoemd 
en afgebeeld, namelijk de 'Sauvegard' (Tu
pinambis nigropunctatus S p i x) en de 
'blauwe Hagedis' (Cnemidophorus I. lem
niscatus). Verder worden in dit hoek nog 
twee slangen en twee kikkers afgebeeld en 
bescbreven die eveneens zijn te determi
neren. Bebalve de afbeelding en een korte 
bescbrijving worden er bij de 'Sauvegard' 
ook enkele gegevens over de biologie van 
de soort gegeven, o.a. dat ze eieren legt 
en dat ze zicb voedt met 'doode bees
ten', maar ook met vliegen en mieren. 
Bij de 'blauwe bagedis' wordt ook weer ge
zegd dat ze zicb door middel van eieren 
voortplant en bier wordt tegelijkertijd bet 
aantal gegeven. M e r i a n vond namelijk 
een nest dat vier eieren bevatte. 
In 1734 verscbijnt een volgend belangrijk 
hoek, nl. dat van S e b a. Onder de vele 
soorten reptielen die bij behandelt en af
beeldt zijn drie uit Suriname afkomstige 
bagedissen, nl. A. a. ameiva, Tupinambis 
nigropunctatus en /. i. iguana. 
Een zeer belangrijk werk, dat voor die tijd 
uitstekende bescbrijvingen van Surinaamse 
bagedissen bevatte was dat van G r o n o
v i u s (1756). Aile acbt de door hem ge-



noemde soorten zijn te determineren. 
In 1758 beschreef Linn a e us 12 soorten 
hagedissen waarvan we nu weten dat ze o.a. 
in Suriname voorkomen, maar deze vind
plaats werd door L i n n a e u s voor geen 
enkele van die soorten aangegeven. Toch is 
het zeer aannemelijk dat de type-exempla
ren, de exemplaren dus waarop de beschrij
ving van de soort gebaseerd is, uit Suriname 
afkomstig waren. Op · deze plaats is het niet 
van belang verder op deze zaak in te gaan, 
maar voor systematici is de vraag, waar de 
type-exemplaren vandaan kwamen, van 
groot belang. 
Na het werk van Linn a e us verschij.1en 
er eerst een aantal populaire werken waarin 
weliswaar over verschillende hagedissen ge
sproken wordt, maar die verder niet van 
belang zijn. Pas in 1802 is er weer wat 
vooruitgang wat betreft de kennis van de 
Surinaamse hagedissen. In dat jaar versche
nen namelijk twee boeken die o.a. een aan
tal Surinaamse soorten behandelden. Aller
ecrst is daar het werk van D a u d i n die in 
totaal 12 soorten, waaronder een tweetal 
nieuwe, uit Suriname noemde. L a t r e i II e 
(1802) noemt slechts een viertal soorten, 
die aile reeds eerder bekend waren. Ook het 
volgende werk dat bier van belang is werd 
door Fransen geschreven. D u m e r i I & 
B i b r o n (1836-1839) noemden 10 hage
dissen uit Suriname, waaronder een nieuwe 
soort. 
Zeer belangrijk voor onze kennis van de 
herpetofauna, en eigenlijk voor die van de 
hele fauna, was het werk van K a p p I e r 
(1854 a; 1881; 1885; 1887). K a p pIer 
was een Duitser die reeds als jonge man 
dienst nam in het Nederlandse Ieger en uit
gezonden werd naar Suriname. Net twintig 
jaar oud kwam hij daar aan en bleef er 43 
jaar lang. Dit verblijf werd slechts onder
broken voor een drietal reizen naar Europa 
en enkele zakenreizen in het Caribische ge
bied. Tijdens zijn dienstperiode hield 
K a p p I e r zich bezig met het verzamelen 
van dieren, terwijl hij tevens aantekening 
hield over alles wat met de natuurlijke 
historic te maken had. N a afloop van zijn 
diensttijd, nadat hij van zijn eerste bezoek 
aan Europa was teruggekeerd, voorzag hij 
enkele jaren in zijn levensonderhoud door 
het verzamelen van 'naturalien'. Later ging 
hij zich met de handel bezighouden, maar 

verwaarloosde in die tijd zeker de natuur
lijke historic niet. In zijn verschillende pu
blikaties staan heel wat gegevens over de 
biologic van reptielen en amfibieen, vooral 
de artikelenserie in 'Das Ausland' (1885) is 
bier van groot belang. 
Vanaf ongeveer 1900 werd de exploratie 
van het binnenland energiek ter hand ge
nomen door bet Nederlandse Gouverne
ment, in samenwerking met bet Koninklijk 
Nederlandsch Aardrijkskundig Genoot
schap. Aan elke expeditie namen )eden van 
de Nederlandse strijdkrachten deel; de 
meeste van hen waren topografen die bet 
binnenland in kaart moesten brengen, maar 
aan iedere expeditie was ook een arts ver
bonden, die naast zijn medische taak tevens 
als opdracht had om botanische en zo
ologische collecties te maken. Alhoewel de 
op deze manier verkregen verzamelingen 
verre van ideaal waren, leverden ze toch 
voldoende nieuwe gegevens op. Op grond 
van dit materiaal, dat zich voornamelijk in 
bet Rijksmuseum van Natuurlijke Historic 
bevindt, baseerde V a n L i d t h d e J e u d e 
(1904) de eerste publikatie die zich uitslui
tend met de Surinaamse herpetofauna bezig 
hield. In deze publikatie werden drie voor 
de wetenschap nieuwe soorten hagedissen 
beschreven, waarvan er later een een syno
niem van een reeds beschreven soort bleek 
te zijn. In totaal noemde Van Lid t h de 
J e u d e ( 1904) 17 hagedissen. Enkele jaren 
later was, o.a. door de na 1904 gehouden 
expedities, onze kennis van de hagedissen
fauna weer wat uitgebreid en noemde V a n 
L i d t h d e J e u d e (1917) 24 soorten, 
waarbij echter een drietal synoniemen, zo
dat er een totaal van 21 soorten overbleef. 

Sinds die tijd is er geen totaal overzicht van 
de Surinaamse herpetofauna gemaakt. Wet 
verschenen er vele publikaties die zich met 
een enkel in Suriname voorkomende soort 
bezighielden. De enige poging in de richting 
van een samenvatting is de in 'Lacerta' ver
schenen serie artikelen 'Aantekeningen over 
amfibieen en reptielen in Suriname' van 
D' Au d ret s c h (1960-1968). Zoals de 
titel van de serie reeds aangeeft was er niet 
de pretentie compleet te zijn; de auteur 
geeft voornamelijk biologische waarnemin
gen die soms zeer moeilijk te plaatsen zijn, 
omdat hij geen of onjuiste namen geeft, 
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niet zo verwonderlijk gezien de hem ter 
beschikking staande literatuur. 

VERZAMELAARS EN EXPEDITIES 

Zoals hierboven reeds kort is vermeld, werd 
bet binnenland van Suriname pas vanaf 
1900 min of meer grondig geexploreerd en 
vanaf dat moment kwam er een constante 
stroom van materiaal uit Suriname naar 
musea in Europa (vnl. Nederland) en de 
Verenigde Staten. Voor die tijd echter was 
er ook al heel wat naar Nederland ge
stuurd. Dat was vooral bet geval in de ze
ventiende en achtiende eeuw, de bloeitijd 
van de rariteitenkabinetten. Het meeste van 
dit materiaal was echter voorzien van fou
tieve of geen vindplaatsgegevens, zodat bet, 
voor zover bet niet aan geldige beschrijvin
gen ten grondslag ligt, niet van veel belang 
is. Het meeste van dit materiaal is onder
tussen verloren gegaan. 
De eerste die geregeld en op wat grotere 
schaal voor bet Rijksmuseum van Natuur
lijke Historic in Leiden verzamelde was H. 
H. D i e p e r i n k, een apotheker, die tus
sen 1824 en 1836 minstens 13 zendingen 
naar Leiden verzorgde (H o I t h u i s, 1959). 
AI dit materiaal was vermoedelijk uit bet 
kustgebied afkomstig, er zijn althans geen 
aanwijzingen voor bet tegendeel. 
Een ander belangrijk verzamelaar van rep
tielen was K a p p I e r, waarover eerder 
reeds meer gezegd werd. Zijn materiaal is 
verdeeld over verschillende musea, de be
langrijkste collectie is die in Stuttgart. 
Zoals hierboven reeds kort aangestipt wa
ren de expedities van bet Koninklijk Neder
landscb Aardrijkskundig Genootscbap van 
groot belang, aangezien hierdoor materiaal 
uit bet binnenland werd meegebracht dat 
gedeelteliik nieuw voor de wetenscbap bleek 
te zijn. Ook na afloop van deze expedities 
ging de exploratie van bet binnenland door. 
Nu ecbter waren de expedities ·veel meer 
opgezet met bet doel de botaniscbe, zoolo
giscbe en geologiscbe kennis van bet bin
nenland te vergroten. Belangrijk in dit op
zicbt was de in 1926 gebouden expeditie 
naar bet Wilbelmina-gebergte. Alboewel bet 
aantal meegebracbte reptielen en amfibieen 
niet groot was, bleken er zicb interessante 
exemplaren onder te bevinden. In 1938 be-
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reisde E. R. B I a k e bet Acarai-gebergte 
met als voornaamste doel bet verzamelen 
van vogels, maar daarnaast werd ook een 
aanzienlijk aantal reptielen en amfibieen 
verzameld, waaronder een voor de weten
schap nieuwe gifslang. 
In hetzelfde jaar arriveerde in Paramaribo 
D. C. G e ij s k e s, die tot 1965 in Suriname 
zou blijven. Als bioloog in overbeidsdienst 
maakte bij vele tocbten bet binnenland in, 
waarbij bij vee) materiaal verzamelde dat 
zicb nu in de musea in Paramaribo en Lei
den bevindt. 
Zonder meer bet belangrijkst voor de ber
petologie was .de in 1948 en 1949 gehouden 
natuurwetenscbappelijke expeditie die in 
vier gebieden, waarvan drie in het kustge
bied en een in bet binnenland, uitgebreid 
verzamelde. Dankzij de aanwezigheid van 
P. H. C r e u t z b e r g als deelnemer werd 
bij bet verzamelen bijzondere aandacbt be
steed aan de reptielen en amfibieen. 
Het resultaat was dat daardoor een goede 
basiscollectie aanwezig was om de studie 
van de Surinaamse berpetofauna ter hand 
te nemen. Sinds 1962 werden er door per
soneelsleden van bet Rijksmuseum van Na
tuurlijke Historic regelmatig bezoeken aan 
Suriname gebracbt, waardoor de collecties 
met recent materiaal werden aangevuld. 
In 1968 kon ik zelf een eerste bezoek aan 
Suriname brengen, en dit was eigenlijk de 
eerste keer dat er gedurende een lange pe
riode uitsluitend reptielen en amfibieen 
werden verzameld. 

FYSIOGRAFIE VAN SURINAME 

Alvorens nu over te gaan tot een bespreking 
van de Surinaamse hagedissen en worm
hagedissen lijkt bet me wenselijk om wat 
meer te zeggen over de Jigging van Suri
name, over de bodemgesteldbeid, over de 
vegetatie en over bet klimaat. 

Allereerst de ligging. Suriname ligt in Zuid
Amerika, aan de noord-oostkust, tussen 54° 
en 580 WL en tussen 20 en 6° NB. In bet 
oosten grenst bet aan Frans Guiana, in bet 
zuiden aan Brazilie, in bet westen aan 
Guyana terwijl bet in bet noorden door de 
Atlantiscbe Oceaan begrensd wordt. De 
zuidgrens valt samen met de waterscbeiding 



tussen rivieren die hun water naar de Ama
zone afvoeren en rivieren die direct in de 
Atlantische Oceaan uitmonden. De oost en 
de westgrens volgen de loop van rivieren, 
respectievelijk die van de Marowijne en van 
de Corantijn. Zowel met Guyana als met 
Frans Guyana bestaat er onenigheid over 
het juiste verloop van deze grenzen in de 
buurt van de bovenloop van de rivieren. In 
het zuidwesten wordt het gebied tussen 
Boven-Corantijn (= New River), Coeroeni 
en Brazilie door Guyana betwist. In het 
zuidoosten bet wist Frans Guiana het .gebied 
tussen de rivieren Litani en Marowini. In 
deze artikelenserie zal, als gesproken wordt 
over Suriname, steeds het gebied bedoeld 
worden zoals dat gezien wordt door de 
Surinaamse regering, nl. inclusief beide be
twiste stukken. In dat geval is het totale op
pervlak van Suriname ongeveer 180.000 
km2, dat is ruim vijf keer de oppervlakte 
van Nederland. Het aantal inwoners is on
geveer 385.000, waarvan bovendien het 
grootste dee! in een tamelijk smalle zone 

Fig. 1. Bigisanti. zandstrand aan de kust met be
groeiing van Ipomoea pes-caprae, Canavallla mariti
ma en Avlcennla. Tussen de op de grond liggende 
uitlopers van Ipomoea en Canavallla Ieven grote aan
tallen Cnemldophorus I. lemnlscatus, terwijl in de 
hier en daar aanwezige grassen Anolls auratus leeft. 
Foto: H o o g m o e d. 

fangs de kust leeft. In het binnenland Ieven 
slechts enkele duizenden mensen, Bosnegers 
en Indianen. 

Suriname is een tamelijk vlak land, waar de 
hoogste berg slechts 1280 m is. 
De kust bestaat voornamelijk uit mangrove
bossen, die zich op moeilijk toegankelijke 
slikplaten bevinden. Slechts hier en daar 
zijn zandstranden aanwezig, maar daarvan 
is de positie nooit gelijk. Onder invloed 
namelijk van de schuin op de kust staande 
golfslag en de van oost naar west langs de 
kust gaande Guyana-stroom, vindt er con
stant afslag plaats. Het afgeslagen materiaal 
wordt verder naar het westen getranspor
teerd en daar weer afgezet. De invloed van 
de Guyana-stroom is ook te herkennen in 
de vorm van de riviermonden die a ile in 
hun benedenloop een knik naar het westen 
vertonen. Direct achter de kustlijn, of hij 
nu bestaat uit een zandstrand (van belang 
voor de zeeschildpadden die hier hun eieren 
komen leggen) of uit mangrovebossen, volgt 
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een uitgestrekt moerasgebied. Het water in 
dit moerasgebied varieert van brak tot zoet, 
afhankelijk van de afstand tot de kust. In 
het hele gebied zijn zgn. ritsen aanwezig 
die nog in twee types verdeeld kunnen 
worden, nl. de zand- en de schelpritsen. 
Ritsen zijn min of meer oost-west (even
wijdig aan de kust) verlopende langwerpige 
verhogingen van het terrein, soms enkele 
kilometers lang, maar altijd aanzienlijk min
der breed. De vegetatie op de ritsen wijkt 
zoals te begrijpen nogal sterk af van die 
van het omliggende zwampgebied en kan 
soms zelfs savanneachtig aandoen. Ritsen 
zijn de resten van de oude kustlijn, ze ste
ken maximaal slechts een meter of twee 
boven het omliggende terrein uit. 
Ten zuiden van deze zwampen en ritsen 
zone volgt een zone van regenbos die op 
zijn beurt gevolgd wordt door een smalle 
zone van zgn. kustsavannes. Deze kust
savannes liggen in het oosten op een af
stand van 25 km van zee, in het westen op 
ongeveer 80 km. De bodem bestaat uit zgn. 

Fig . 2. Kustsavanne met zandige bodem in het Coe
sewijne-gebied. Foto: H o o g m o e d. 

Fig. 3. Savanna met leemachtige bodem in het 
binnenland, de Sipaliwinl-savanne op de grens van 
Suriname en Brazilie. Verspreid in de savanna staan 
Curatella en Salvertla-boompjes. rechts is een stuk 
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wit zand. De kustsavannes vormen geen on
onderbroken gordel, maar meer een reeks 
van min of meer samenhangende kleinere 
savannes. De begroeiing in dit gebied kan 
bestaan uit zgn. savannebos, een laag en 
open type bos, maar ook uit een echte sa
vannevegetatie die vln. uit grassen en zeg
gen bestaat met hier en daar struiken en 
kromgegroeide boompjes, terwijl zich langs 
de kreeklopen maurisiepalmen (Mauritia 
flexuosa) bevinden. Het water van de kre
ken in dit gebied is bruin en lijkt wei wat 
op een bekende frisdrank, vandaar een 
naam als Cola-kreek. De bruine kleur wordt 
veroorzaakt door de in het water opgeloste 
humuszuren. De pH van deze kreken is dan 
ook beduidend lager dan die van de zgn. 
witwaterkreken of de grote rivieren. Ook 
bevinden zich in dit gebied open plassen 
met een bodem van wit zand. 
Ten zuiden van de savannegordel volgt het 
binnenland, dat geheel met regenbos bedekt 
is. Slechts op enkele plaatsen komen na
tuurlijke kleine savannes voor, terwijl in het 



uiterste zuiden, op de grens met Brazilie 
een uitgebreide savannc, de Sipaliwini-sa
vanne aanwezig is. De Sipaliwini-savanne 
verschilt duidelijk van de savannes in het 
kustgebicd. In de eerstc plaats is daar de 
samenstclling van de bodem, die hier nict 
uit zand bestaat (alhoewel er wei op enkele 
plaatsen zand is aangetroffen) maar uit la
tosolen, cen meer kleiachtig type bodem. 
Dit verschil in bodemsamcnstelling wordt 
uiteraard weerspiegeld in de vegetatie. Hier 
is het grootste dee! van het terrein begroeid 
met grassen, op hellingen wordt een op
merkelijke Cyperaceae, Bulbostylis spndicen, 
die er als een scheerkwast uit ziet, aange
troffen. Het gehele gebied is heuvelachtig, 
met tussen de heuvels brede, vlakke, voch
tige valleien waarin slechts hier en daar wat 
maurisiepalmen staan. Op de heuvels staan 
ver verspreide, !age, kromme boompjes die 
zodoende een soort parklandschap vormcn. 
Verspreid in dit savannegebied liggen bos
eilanden waarin flora en fauna niet of nau
welijks afwijken van die in het aaneenge-

maurisie-zwamp (Maurltla llexuosa) zichtbaar. op de 
heuvel in het midden st,.an enkele bo~re•ten_ In dit 
biotoop vinden we Kentropyx strlatus en Anolls aura
Ius als typische savannebewoners, maar daarnaast 
zijn ook Amelva a. amelva, Tuplnambls nlgropuncta
tus en Mabuya m. mabouya aanwezig_ Foto: H o o g
m o ed. 

~ 
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sloten regenbos. De kleinere savannes die 
zich rondom de airstrip Kayser-gebergte be
vindcn zijn vochtig en een dee! van het jaar 
staan ze onder water. 

Het gebied vanaf de kust tot en met de 
savannegordel is vlak. Het gebied ten zui
den van de savannegordel is tamelijk sterk 
geaccidenteerd. We trcffen hier een aantal 
vn l. noord-zuid verlopende bergketens aan. 
In het westen ligt het Bakhuis-gebergte, 
waarvan het hoogste punt zich op 1 020 m 
bcvindt. In het zuiden is dit gebergte ver
bondcn met het oost-west vcrlopende Wil
helmina-gebergte, waar zich het hoogste 
punt van Suriname bevindt. de Juliana-top 
(1280 m). Aan de oostkant staat dit geberg
te in verbinding met het Emma-gebergte 
(1 080 m) en het Van Asch/van Wijck-ge
bcrgtc (820 m), die allebei min of meer 
riaar hct noorden !open, terwijl hiervandaan 
het Eilerts de Haan-gebergte (1 020 m) naar 
het zuiden gaat. Deze laatste keten staat 
via het Grens-gebergte (730 m) in verbin-

37 



Fig. 4. Kaart van Suriname met daarop de belang
rijkste bergketens. De gestippelde gebieden zijn sa
vannas, de gestippelde lijnen langs de kust ritsen, 
sterretjes stellen bergtoppen voor, streepjes dwars 
op rivieren stroomversnellingen, de horizontaal ge
arceerde gebieden zijn gebergten. De grens tussen 
de verschillende districten wordt aangegeven door 
de uit punten en strepen bestaande lijnen, de grens 

ding met bet Toemoek Hoemak-gebergte 
(740 m) op de grens met Brazilie. Van bet 
Eilerts de Haan-gebergte splitst zicb naar 
bet westen nog bet Kayser-gebergte (780 m) 
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met Brazilie door een uit kruisjes en streepjes be
staande lijn. 1. Bakhuis-gebergte, 2. Emma-gebergte, 
3. Van Asch van Wijck-gebergte, 4. Browns-berg, 5. 
Nassau-gebergte, 6. Lely-gebergte, 7. Tafel-berg, 8. 
Wilhelmina-gebergte, 9. Kayser-gebergte, 10. Eilerts 
de Haan-gebergte, 11. Grens-gebergte, 12. Oranje
gebergte, 13. Toemoek Hoemak-gebergte, 14. Voltz
berg, 15. Paramaribo. 

af .. Verder zijn er in bet binnenland nog een 
aantal geisoleerde granietbergen (zgn. inset
bergs) zoals de Voltz-berg, de Van 
Stockum-berg en de Hebiweri; en een aan-



tal plateau's waarvan de bovenkant zich be
vindt tussen de 500 en 700 m: Browns-berg 
(514 m), Nassau-gebergte (560 m) en Lelie
gebergte (692 m). Ongeveer in bet centrum 
van bet land, op bet punt waar Emma-ge
bergte, Van Asch van Wijck-gebergte en 
Wilhelmina-gebergte bij elkaar komen, be
vindt zich een uit zandsteen van de Rorai
ma-formatie bestaande tafelberg (de Tafel
berg, 1080 m), met een vlakke top die van 
de lager gelegen hellingen gescheiden is 
door loodrechte wanden zonder begroeiing. 
Aileen in bet noordwesten ontbreken de 
verticale wanden. 

Vanwege de noord-zuid richting van de 
meeste gebergten I open' de rivieren ook min 
of meer in deze richting. Van west naar 
oost zijn de belangrijkste rivieren de vol
gende: Corantijn, Coppename, Saramacca, 
·Suriname, Commewijne en Marowijne. On
geveer een derde deel van Suriname be
hoort tot bet stroomgebied van de Coran
tijn, een ander derde deel tot dat van de 
Marowijne, bet resterende, centrale deel 
wordt door de andere rivieren ontwaterd. 
De rivieren zijn in hun bovenloop smal en 
vertonen talrijke stroomversnellingen. AI 
snel worden ze breder, maar de stroomver
snellingen blijven en als gevolg daarvan zijn 
er maar weinig delen van de rivieren met 
rustig water. Ongeveer op bet punt waar ze 
de 5e breedtegraad passeren bevinden zich 
de laatste stroomversnellingen. De beneden
loop van de rivieren is breed en rustig en 
ze vormen daar dan ook grote bochten. Zo
als reeds eerder opgemerkt vertonen aile 
riviermondingen, die overigens zeer breed 
zijn, een knik in westelijke richting. De in
vloed van de getijden is merkbaar tot 100 
km landinwaarts, zout of brak water komt 
niet verder dan 30 tot 40 km landinwaarts 
(Boese man, 1968). 

Geologisch gezien behoort Suriname tot bet 
Guiana-schild (Put z e r, 1968). II z e r
man (1931) verdeelt bet land in drie delen: 
1. de kustvlakte, 
2. bet pre-Palaeozoiscbe binnenland, 
3. een zandsteenformatie, een restant van 

de Roraima-formatie. 
De kustvlakte bestaat uit sedimenten van 
holocene en pleistocene oorsprong. De 
dikte van de sedimenten is aanzienlijk. De 

kustvlakte kan nog verdeeld worden in twee 
delen, evenwijdig aan de kust. In bet noor
den zijn de sedimenten van fluvio-mariene 
oorsprong en bestaan uit zware kleien en 
zand gemengd met schelpen, dit is de zgn. 
jonge kustvlakte. De oude kustvlakte die 
bier zuidelijk op aansluit bestaat uit conti
nentale alluvia bestaande uit klei, zand en 
grind. Het zuidelijke deel van deze zone is 
bedekt met savanne's en savannebossen, bet 
noordelijke deel met regenbos. Het grootste 
deel van bet binnenland bestaat uit granito
diorieten, bebalve in bet noordoosten waar 
we parascbisten vinden. Over de Tafel-berg 
heb ik bet al gehad. 

Het klimaat in Suriname is tropisch. De 
regenval die over bet hele jaar gemeten 
aanzienlijk is en ruim 2 m kan zijn, valt niet 
gelijkelijk over bet hele jaar verdeeld. Het 
jaar valt te verdelen in vier perioden, nl. 
de lange regentijd van mei tot juli, de lange 
droge tijd van augustus tot november, een 
korte regentijd in december en januari en 
een korte droge tijd van februari tot april. 
De gemiddelde temperaturen vertonen in de 
loop van bet jaar weinig variatie (ongeveer 
27° C), alboewel bet in de lange droge tijd 
wat warmer is. De dagelijkse maxima en 
minima liggen echter ver uit elkaar (15°-
380 C), waaruit dus maar weer blijkt dat 
ook in de tropen 's nachts een flinke afkoe
ling kan plaats vinden, die bij de verzorging 
van tropische terrariumdieren van groot be
lang kan zijn. Deze extremen worden echter 
aileen gemeten op open plekken, in bet ge
:;Joten regenbos is de variatie veel geringer; 
22° C 's ocbtends vroeg, omstreeks bet mid
daguur 27° C en 's avonds om acht uur 
24°C. 
S c b u I z (1960) geeft uitstekende en uit
gebreide informatie over bet klimaat in ver
scbillende Surinaamse bostypes. De rela
tieve vochtigbeid in bet bos is hoog en va
rieert van 950fo in de vroege ocbtend tot 
820/o omstreeks bet middaguur, terwijl hij 
's avonds weer 950/o bedraagt. Op open 
plekken is de vochtigbeid veel lager en kan 
daar om een uur 's middags tot 400/o ge
daald zijn. De temperatuur van bet water 
in kreken in bet regenbos is tamelijk laag 
(24° tot 25° C), in de rivieren is de tempe
ratuur boger (27° tot 31° C), maar kan na 
een flinke regenbui wei daten tot 25o C 
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(Boese man, 1968). 

DE SURINAAMSE HAGEDISSEN
FAMILIES 

De hagedissen vormen een onderorde van 
de orde Squamata. Aangezien ook de beide 
andere onderordes van de Squamata, nl. de 
slangen en wormhagedissen, in Suriname 
voorkomen lijkt hct wei gewenst een deter
minatietabel te geven op grond waarvan 
de drie groepen te scheiden zijn. Door 
overeenkomstige leefwijze komen er nogal 

Fig. 5. Open plek in regenbos, op de grond is hier 
Amelva a amelva aanwezig, op de omgevallen boom
stammen en in de ondergroel er omheen Kenlropyx 
calcaratus. Foto : H o o g m o e d. 
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wat soorten voor die op het eerste gezicht 
moeilijk tot een bepaalde groep zijn te 
brengen. 

1. Polen aanwezig, ogen goed ontwikkeld, niet door 
een halfdoorzichtige schub bedekt ....... ... . ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sauria (hagedissen) 

Polen ontbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 

2. Lichaam bedekt met rechthoekige schubben die 
In rlngen gerangschikt zijn ; ogen slecht ontwikkeld, 
bedekt door een halfdoorzichtige schub . ... ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amphisbaenia (wormhaged issen). 

Schubben op het llchaam nooit rechthoekig, maar 
rultvormig, niot in ringen gerangschikt; ogen slecht 
tot goed ontwi kkeld, bedekt door een halfdoorzlch-
tige tot transparante schub . ... .. Serpentes (slangen). 

In Suriname komen vier families van hage-



dissen voor die met behulp van de volgende 
determinatietabel onderscheidcn kunnen 
worden. 

1. Kop bedekt met kleine korrelvormige schubben : 
het onderste ooglid i s doorzichtig en onbeweeglijk 
over het oog gegroeid . .... . . . Gekkonidae (Gekko's). 

Op de kop bevinden zich tenminste enkele grotere 
schubben: ogen gewoonlijk met beweeglijke onderste 
oogleden: indien het onderste ooglid onbeweeglijk 
en geheel doorzich ti(:l is dan is de kop geheel be-
dekt met g rots schubben .. . . ................ . ..... 2. 

2. Meer dan vier supraocularia (= grate schubben 
op de bovenkant van de kop boven het oog): er is 
61 een nekkam, 61 een keelwam, 61 een keelzak, 
61 een combinatie van deze kenmerken aanwezig 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lguanidae (Leguanen). 

Er zijn hoogstens vier supraocularia: geen nek-
kam, geen keelwam, geen keelzak aanwezig .... . . 3. 

Fig. 6. Lijn door regenbos op de oever van de 
Coeroeni-ri vier. Langs het pad is Amelva a. amelva 
aanwezig . In het bladstrooisel versch illende bewo
ners van de bosgrond. Foto : H o o g m o e d . 

3. Schubben op de kop liggen tegen elkaar aan: 
op kin grate en klei ne schubben; onder de schubben 
op het lichaam bevinden zich geen beenplaatjes 
. ... .. . ...... . ........ ... . . . Teiidae (Teju hagedissen). 

Schubben op de kop overlappen elkaar; schubben 
op de kin klein, allemaal even groat; onder de 
schubben op het lichaam li ggen beenplaatjes ..... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scincidae (Skin ken). 

DE GEKKO'S 

De Ieden van de fami lie Gekkonidae zijn 
bijna altijd te berkennen aan het feit dat 
het onderste ooglid onbeweeglijk is en over 
het oog gegroeid is, het bedekt het oog als 
een grote, ronde, doorzichtige schub. Aileen 
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enkele primitieve soorten bezitten nog be
weeglijke oogleden, maar geen van deze 
soorten komt in Suriname voor. Aile in Su
riname voorkomende soorten hebben op z'n 
minst gedeeltelijk verbrede tenen. De fami
lie is verspreid over de gehele wereld, al
thans in de tropen en subtropen. De meeste 
soorten zijn 's nachts actief, maar de leden 
van een subfamilie zijn echte dagdieren. 
De twee in Suriname voorkomende onder
families kunnen met de volgende tabel on
derscheiden worden: 

1. Pupil verticaal, met gelobde randen; tenen aan 
basis of over hun gehele lengte stark verbreed 
. . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . Gekkonlnae. 

Pupil rond, tenen slechts welnig verbreed aan de 
basis . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Sphaerodactyllnae. 

SUBFAMILIE GEKKONINAE 

De gekko's die tot deze onderfamilie be
horen zijn de enige Surinaamse hagedissen 
met een verticale pupil, dus op grond daar
van zijn ze gemakkelijk van aile andere Su
rinaamse hagedissen te onderscheiden. In 
Suriname komen twee genera en drie soor
ten voor. Met behulp van de volgende tabel 
zijn ze te determineren. 

1. Tenen over hun gehele lengte verbreed, onder de 
tenen dwarse lamellen in twee rljen; de klauwen 
kunnen In een schede worden teruggetrokken; de 
tenen zijn aan hun basis verbonden door huid; de 
rugschubben zijn klein, korrelvormlg, aile van de
zelfde grootte • • . . . . . . . . . . . . Thecadactylus raplcauda. 

Tenen aileen aan hun basis verbreed, het laatste 
stuk lang, cylindrisch boven het verbrede deal uit· 
springend; tenen niet verbonden door huid; lamellen 
onder de tnnen rond, in twee series; rug bedekt met 
korrelvormi~e schubben waartussen grotere conlsche 
schubben hggen . . . . . . . . . . . . • • . . . . 2. (Hemldactylus). 

2. Onder de vierde teen acht grotere lamellen die 
op enige afstand van de basis van de teen beginnen; 
conische schubben op rug klein ................... . 
. .. .. .. .. .. . . . • .. .. .. .. .. .. .. . Hemldactylus maboula. 

Onder de vierde teen tien grotere lamellen die 
direct aan de basis van de teen beginnen; conlsche 
schubben op rug groot • . Hemldactylus palalchthus. 

Thecadactylus rapicauda (H o u t t u y n) 

Dit is een middelgrote hagedis met afge
platte kop en lichaam. De maximale kop
romp lengte is 121 mm, de complete staart 
is 0,8 keer zo lang. De tenen zijn over hun 
gehele Iengle verbreed en aan de onder
kant voorzien van twee rijen lamellen die 
samen de hele breedte van de teen beslaan. 
Aan de basis van de teen raken beide rijen 
elkaar, maar naar de top toe raken ze ge-
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scheiden door een diepe groef. De klauwen 
kunnen worden ingetrokken en opgeborgen 
in een schede die duidelijk hoven de rest 
van de teen uitsteekt. Deze schede komt uit 
in de groef aan de onderzijde van de teen, 
zodat de klauwen als ze uitgeslagen worden 
niet voor de teen uitsteken, maar er aileen 
aan de onderkant buiten steken. De poten 
zijn kort en stevig. De rugschubben zijn 
korreJvormig, allemaal even groot. Aileen 
bij dieren met geregenereerde staarten is 
duidelijk hoe ze aan hun wetenschappelijke 
naam (knolstaart) komen. Hier is nl. de ba
sis van de staart enorm opgezwollen om 
vervoJgens langzaam in een punt uit te to
pen. De kleur van dit dier is licht tot don
kergrijs op de rug met daarop witte en 
zwarte vlekjes en streepjes. Een duidelijke 
witte band van oog naar oor. De lippen 
zijn wit, vaak met zwarte strepen tangs de 
grenzen van de schubben. De tong is blauw, 
de binnenkant van de bek is oranje. 
Wordt deze soort bedreigd, dan opent hij 
de bek waardoor de fel contrasterende tong 
zichtbaar wordt, misschien werkt dat af
schrikwekkend op aanvallers. Het is moge
lijk dat hij de slechte naam die hij in Suri
name heeft juist aan dit gedrag te danken 
heeft. Het dier wordt er nl. kwakwasnekie 
genoemd en door iedereen voor hoogst gif
tig aangezien. Over de manier waarop bet 
gif zou worden toegediend lopen de me
ningen uiteen. Volgens bet ene verhaal is 
de beet giftig, volgens bet andere een steek 
met de staart. Het behoeft bier nauwe1ijks 
betoog dat dit bijgeloof op niets berust, 
gekko's zijn nooit giftig. 
T. rapicauda is een boombewoner die ik 
in Suriname aileen in bet regenbos heb aan
getroffen. Hij is daar vaak te vinden op bet 
onderste deel van boomstammen met plank
wortels, maar ook hogerop komt hij voor, 
aJhoewel niet precies bekend is tot hoe 
hoog. Verder is hij ook te vinden in houten 
en stenen woningen in bet bos, bewoond of 
verlaten. In Venezuela schijnt deze soort 
ook op savannes voor te komen . (D o n o -
so- Barros; 1968; Marcuzzi, 1954). 
Alhoewel bet een nachtdier is wordt deze 
soort ook overdag zonnend op boomstam
men in de buurt van spleten aangetroffen. 
Over de voortplanting van deze soort is 
weinig bekend. Het aantal eieren bedraagt 
twee, ze worden echter niet tegelijk gelegd, 



maar cr zit cen aanzienlijke periode, mis
schien een maand, tussen het moment waar
op het eerste ei gelegd wordt en het mo
ment waarop het tweede gelegd wordt. De 
eieren zijn rond en voorzien van een kalk
achtige schaal. Er zijn slechts enkele wij fjes 
met cieren verzameld, allemaal in de pe
riode augustus-september. Op grond van 
deze gegevens zouden we onder het nodige 
voorbehoud kunnen veronderstellen dat de 
periode van ei-afzetting beperkt is tot de 
lange droge tijd, maar nogmaals, deze con
clusie is slechts op de gegevens van drie 
wijfjes gebaseerd. Uit maagonderzoek bleek 
dat deze soort zich voedt met sprinkhanen 
(in vijf van de zeven magen aanwezig) , kak
kerlakken, kevers, termieten, cicaden, rup
sen en spinnen. Uit andere bronnen 
(Beebe, 1 944) blijkt dat het menu nog 
veel uitgebreider kan zijn. 
Het verspreidingsgebied van deze soort 
strekt zich uit van Mexico tot midden-Bra
zilie en van Ecuador tot noordoost-Brazilic. 
In aile buurlanden van Suriname. in Ve
nezuela, Bolivia, Colombia en Peru komt 
de soort dus voor, terwijl hij ook op cen 
aantal Antillcn voorkomt, o.a. op Aruba, 

Fig. 7. Thecadactylus raplcauda. Foto: War r e n. 

Bonaire en Cura9ao. In Suriname komt de 
soort in het hele land voor. 

Hemidacty lus mabouia 
(M o r e a u d e J o n n e s) 

Een kleine hagedis met een duidelijk afge
platte kop en Iichaam. De maximale snuit
anus lengte bedraagt voor wijfjes 63 mm, 
voor mannetjes 55 mm. De onbeschadigde 
staart is ongevecr net zo lang als de snuit
anus lengte. Aileen het eerste deel van de 
tenen is verbreed, het laatste deel is lang 
en slank, en ontspringt als het ware uit het 
laatste deel van het verbrede stuk. Onder 
het verbrede deel van de teen bevinden zich 
ronde lamellen die gedeeltelijk in twee rijen 
gerangschikt zijn, op enige afstand van de 
basis van de teen ligt een enkele lamel ge
volgd door zes paar lamellen, die op hun 
beurt weer door een enkele lamel worden 
gevolgd. De klauwen zijn niet intrekbaar, 
terwijl de tenen niet door huid verbonden 
zijn. De poten zijn goed ontwikkeld en ta
mclijk lang. De rug is bedek.t met korrel
vormige schubben waartussen zich grote co
nische schubben bevinden die in 13-1 6 Ieng-
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Fig. 8. Rugaanzicht van Hemtdectylus palatchthus. 
Foto: H o o r n. 

terijen zijn gerangschikt. De kleur varieert 
van grijs-wit tot grijs-bruin met vier min of 
meer duidelijke donkerbruine dwarsbanden, 
waarvan de eerste zich op het achterste 
deel van de kop bevindt, de andere drie op 
het lichaam. 
Deze soort is in Suriname een bewoner van 
huizen, zowel in Paramaribo als in het 
regenbos, alhoewel hij beperkt is tot de 
noordelijke helft van het land en daar ai
leen maar Jangs rivieren. (Oktober 1974 trof 
ik deze soort aan op plaatsen waar hij in 
1968 niet voorkwam. Kennelijk verspreidt 
hij zich van de Suriname-rivier af Jandin
waarts). Over de biologic van deze soort is 
weinig bekend, er werd geen maagonder
zoek verricht. Eieren van deze soort wer
den in augustus gevonden, pas uit het ei 
gekomen jongen in maart en augustus, zo
dat over de voortplantingsperiode weinig te 
zeggen valt. 
Buiten Suriname heeft deze soort een grote 
verspreid ing: Afrika ten zuiden van 10° 
NB, Madagascar, Kleine Antillen, een smal
lc strook tangs de oost- en noordkust van 
Zuid-Amerika van Uruguay tot aan de 
Orinoco-delta met een uitloper langs de 
Amazone tot diep in het centrum van het 
continent. 

Hemidactylus pa/aichthus K I u g e 

Deze soort die pas onlangs (K I u g e, 1969) 
bcschreven werd lijkt sterk op de vorige en 
werd daar dan ook tot 1969 mee verward. 
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Het belangrijkste verschil met H. mabouia 
is te vinden in het aantal Jamellen onder 
de vierde teen. Hier beginnen de verbrede 
Jamellen direct aan de basis van de teen, 
eerst drie enkele lamellen, vervolgens zes 
paren en uiteindelijk weer een enkele lamel. 
Verder zijn de conische schubben op de 
rug groter, bij het enige bekende exem
plaar uit Suriname staan ze in 16 rijen. 
Over de ecologic van deze soort is niets 
bekend. 
Het verspreidingsgebied omvat Suriname, 
Guyana, midden- en noordoost-Venezuela, 
Trinidad, St. Lucia en noord-Brazilie. Bij 
importen van Hemidactylus-soorten uit dit 
gebied is het goed zaak op te letten welkc 
soort men voor z ich heeft. 

ONDERFAMILIE 
SPHAERODACTYLINAE 

Deze gekko's nemen binnen de familie een 
bijzondere positie in doordat ze ronde pu
pillen hebben, hetgcen wijst op een activi
teitsperiode die overdag vall. De tenen zijn 
in deze groep slechts weinig verbreed en 
aan de onderkant bevindt zich slechts een 
enkele rij verbrede lamellen. Aile soorten 
leggen slechts een ei tegelijkertijd. 
Sleutel voor de Surinaamse Sphaerodacty
linae: 

1. Schubben op de rug liggen dakpansgewijs, rul t
vormig ; klauwen kunnen worden teruggetrokken in 
een asymmetrische schede bestaande uit vier schub
ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coleodactylus amazonlcus. 



Schubben op de rug liggen tegen elkaar aan, kor· 
relvormig. klauwen kunnen worden ingetrokken in ~en 
symmetrische schede of ze kunnen noet worden on· 
getrokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2. 

2. K lauwen kunnen worden teruggetrokken in een 
symmetrische schede bestaande uit vijf schubben 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pseudogonatodes gulanensls. 

Klauwen kunnen niet worden teruggetrokken, ze 
zitten tussen twee schubben. een klein schubje aan 
de bovenkant en een grate aan de zijkanten en de 
onderkant ...... ... . ... ....... . ......... . ... ... . . . .. 3. 

3. Lamellen onder het verbrede deel van de vierde 
teen even breed a is de teen, 17·21 ; aantal schubben 
random het midden van het lichaam 108·135; 53--61 
buikschubben tussen de voorpoten en de anus ; 
schubben op de snuit grater dan die op het achterste 
deel van de kop ; een Iichte verticale streep, at of 
niet voorat gegaan door een zwarte vlek, is altijd 
aanwezig voor de voorpoten .............. .. . ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gonatodes humeralls. 

Lamellen onder het verbrede deel van de vierde 
teen smaller dan de teen. 24-30; aantal schubben 
random het midden van het lichaam 90·99; 40·48 
buikschubben tussen de voorpoten en de anus ; 
schubben op de snuit even groot als die op het 
achterste deel van de kop een Iichte verticale streep 
voor de voorpoten kan aanwezig zijn .. . ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gonatodes annular ls. 

Coleodactylus amm:.onicus (A n d e r s s o n) 

Een zeer kleine gekko met een cylinder
vormig lichaam, korte pootjes en een korte 
staart. De maximale kop-romp lengte be
draagt 24 mm ; de staart is 0,8-0,9 keer zo 
lang. De tenen zijn niet verbreed, aileen 
aan de top zijn ze wat breder. Daar bevindt 
zich een asymmetrische schede, bestaande 
uit vier schubben, waarin de klauwen kun
nen worden terug getrokken. Aan de bui
tenzijde en onderkant van de teen bevindt 
zich een groot, rond infero-Iaterale, aan 

Fig. 9. Coleodactylus amazonlcus. Foto: H o o g • 
moe d. 

de binnenkant van de teen een klein infero
Iaterale en een groot supero-Iaterale, ter
wijl zich aan de bovenkant een klein, in het 
midden gelegen dorsale bevindt. De poten 
zijn kort maar stevig. De rugschubben zijn 
ruitvormig en liggen dakpansgewijs over 
elkaar, de buikschubben zijn groter dan de 
rugschubben, liggen eveneens dakpansge
wijs over elkaar, maar zijn ronder van 
vorm. Het aantal schubben rondom het li
chaam bedraagt 40-48. De bovcnkant is 
Iicht tot donkerbruin, met of zonder witte 
vlekjes op de flanken , met onregelmatig 
verspreide zwarte vlekjes midden op de rug. 
Op het achterste dee! van de rug is een 
geelbruine dorsolaterale streep aanwezig die 
doorloopt op het begin van de staart. Knie 
en onderbeen met oranje dwarsbanden. Op 
de achterkant van de dijen een witte streep 
die op de zijkant van de staart doorloopt. 
K eel en buik wit, onderkant staart donker
bruin met op het eerste gedeelte een brede 
witte lengtestreep. Van de mondhoek loopt 
een zwarte streep naar de inplanting van 
de voorpoten. 
Coleodactylus amazonicus is een dagdier 
dat zich ophoudt in het bladstrooisel op de 
bosgrond. De dieren verwijderen zich niet 
ver van de bodem. Ze zijn aileen gevon
den in regenbos op plaatsen met een dikke 
laag bladeren op de grond. De bodem moet 
droog zijn, in de buurt van kreken worden 
ze niet gevonden. Alhoewel de dieren over-
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Fig . 10. Biotoop van Coleodactylus amazonlcus, de 
dieren waren aanwezig tussen de afgevallen bladeren 
op de grond en tussen de daar liggende lianen. Foto: 
H o o g moe d. 

dag actief zijn werden ze no01t m de zon 
aangetroffen, altijd in de schaduw. Bij ge
vaar trachten ze zich te verbergen onder en 
tussen de bladeren, maar niet in spleten in 
de grond. Bij het vangen van peze dieren 
moet men zeer voorzichtig te werk gaan 
omdat ze zeer gemakkelijk stukken huid 
verliezen. Of de hierdoor ontstane wonden, 
waarbij de spieren komen bloot te liggen, 
in gevangenschap gemakkelijk helen is mij 
niet bekend. Bij het door mij onderzochte, 
in het wild gevangen materiaal waren geen 
aanwijzingen te vinden dat de huid over 
grote stukken geregenereerd was. Wijfjes 
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met eieren werden aangetroffen in augustus, 
september, november, januari en februari. 
We moeten hierbij echter wei bedenken dat 
het grootste deel van het onderzochte mate
riaal in de periode augustus-november en 
januari-februari verzameld werd. Uit onder
zoek van maaginhouden ontstaat de indruk 
dat er een voorkeur voor Collembola 
(springstaarten) bestaat. Daarnaast eten ze 
pissebedden, duizendpoten, pseudoschor
pioenen, mijten, termieten, kevertjes, want
sen en rupsen. 
Deze soort komt in Suriname plaatselijk tal
rijk voor in het regenbosgebied ten zuiden 



van de kustsavannes, zelfs in bosei landen 
midden in de Sipaliwini-savanne. Hij is 
nog maar van enkele ver verspreide vind
plaatsen in Venezuela, Brazilic, Guyana, 
Suriname en Frans Guiana bekend, maar 
vermoedelijk zal zijn verspreidingsgebicd 
blijken samen te vallen met dat van het 
Amazonische regcnbos. 

Gonatodes annularis B o u I eng e r 

Een kleine, stevig gebouwde gekko met een 
tamelijk korte staart. De maximale snui t
anus lellgte die voor 22 gemeten werd be
droeg 55 mm, voor cJ' cJ' 50 mm. De staart 
is 1,1 tot 1,2 keer zo lang. De tenen zijn 
niet verbreed, de klauwen zitten onbeweeg
lijk tussen twee schubben, a ileen onder het 
begin van de tenen een serie verbrede !a
mellen die echter smaller zijn dan de teen. 
Voor andere beschubbingskenmerken zie de 
label. Wat betreft het kleurpatroon zijn er 
verschillen tussen cJ' cJ' en 22. De eerste 
zijn meestal donker chocolade-bruin op de 
kop, terwijl de rug en staart wat Iichter van 
kleur zijn. Op kop en rug onregelmatige 
geelgroene vlekken, die naar achteren toe in 

Fig. 11. Kop van mannetje Gonalodes annularls. 
Foto: H o o g m o e d . 

aantal afnemen. De keel is oranje met oker
gelc vlekken, de buik is oranje tot paars
brum. Er komen echter ook cJ' cJ' voor die 
een geheel bruine bovenkant hebben, zon
der vlekken, terwijl de onderkant bruin
achtig wit is. Ook bij 22 treden twee kleur
patronen op. De meeste zijn Iicht bruin met 
een cremekleurige vertebraal streep die aan 
weerszijden door een onregelmatige, gol
vende donkerbruine streep worden be
grensd. Op de nek bevinden zich twee 
smalle. gele dwarsstrepen en op iedere flank 
twee gele vlekjes. De onderkant is bleek 
oranje. Sommige 22 en jonge dieren heb
ben weer een ander patroon. Ze zijn licht
bruin met aan weerszijden van de wervel
kolom een rij donker bruine vlekken, die 
Ievens dwarsrijen vormen; op de nek twec 
paar vlekken, op de rug vier paar, tussen de 
achterpoten en op de staart ieder een paar, 
terwijl de vlekken verder naar achteren op 
de staart met elkaar in verbinding s taan en 
daar een drietal dwarsbanden vormen. Op 
de zijkant van de hals voor de voorpoten 
cen smal, Iicht gcel, verticaal st.reepje. De 
keel is vui l-wit met V-vormige, grijs!)ruine 
strcpen, de ouik is vuil-wit. Onderkant van 
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Fig. 12. Mannetje van Gonatodos humeralls. Foto: 
H o o g moe d. 

de staart met zeven danker bruine dwars
banden ; de ruimte er tussen is in het begin 
vuil-wit, meer naar achteren toe helder wit. 
De punt van de staart is eveneens helder 
wit. 
Ook dit is weer een dagdier, echter geen 
gronclbewoner, maar een dier dat zich op
houdt op het onderste deel van bomen met 
goed ontwikkelde stelt- of plankwortels. 
Een dier werd gevonden in een rotsspleet. 
Deze gekko komt a ileen voor in regenbos. 
Over voeding en voortplanting zijn geen 
gegevens beschikbaar. In Suriname is hij 
aileen bekend uit het binnenland ten zuiden 
van de kustsavannes, waar hij minstens tot 
op 500 m hoogte voorkomt. 
Het verspreidingsgebied omvat oostelijk Ve
nezuela, Guyana, Suriname, Frans Guiana 
en het aangrenzende deel van Brazilie. 

Gonatodes hum era/is (G u i c h e n. o t) 

Een kleine, slanke gekko met een tamelijk 
lange staart. De maximale kop-romp lengte 
is 38 mm, de staart is 1,1-1,4 keer zo lang. 
De tenen zijn niet verbreed, aileen onder 
het begin van de tenen zit een serie vcr-
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brede lamellen die net zo breed zijn a ls de 
tenen. Voor andere beschubbingskenmerken 
zie de tabel. Evenals bij de andere lcden 
van het genus Gonatodes bestaat ook hier 
een uitgesproken sexuele dimorfie in kleur
patroon tussen de beide geslachten. Ook 
hier zijn de d d het bontst gekleurd, hun 
rug is grijs-bruin, een kleur die ontstaat 
doordat de schubben van de rug bruin, 
zwart, grijs en geel zijn en door elkaar 
liggen. Op deze bruin-grijze ondergrond 
verlopen op iedere flank twee rijen rode 
vlekjes. terwijl er ook op de rug enkele 
verspreide rode vlekjes aanwezig kunnen 
zijn. Van de punt van de snuit loopt een 
gele of grijs-witte band naar het oog, via de 
kruin staat hij in verbinding met de band 
van de andere kant. Aan de onderkant van 
deze streep loopt een rode streep van de 
snuit naar het oog en van daar in de rich
ling van het oor, halverwege de slapen 
houdt hij op. Het koppatroon is niet bij aile 
mannetjes zo bont, soms is er op de punt 
van de snuit aileen maar een witte vlek 
aanwezig. Aile mogelijke overgangen ko
men voor. Een vert icale, blcek gele tot wittc 
streep voor de voorpotcn. Bovenkant van 



de staart met donker bruine dwarsbanden. 
Keel geel of grijs, buik grijs, onderkant 
staart oranje. De vrouwtjes zijn bruin met 
een onduidelijke, lichtere vertebraalstreep, 
terwijl er dwarsserics van zwarte en beige 
vlekjes aanwezig kunnen zijn. De voor de 
voorpoten staande verticale streep is smaller 
dan bij de mannetjes, de kleur is hetzelfde. 
Bovenkant van de kop met schuin verlo
pende donkerbruine strepen. De keel is wit 
met veel bruine vlekjes die soms schuine 
strepen vormen. Onderkaak met een duide
lijke zwarte streep, evenwijdig aan de 
mondopening. Buik wit, onderkant staart 
oranje. 
Ook deze gekko is overdag actief en werd 
gevonden tussen 8 uur 's ochtends en 5.30 
uur 's middags, echter nooit in de felle zon; 
's nachts werden aileen slapende exempla
ren aangetroffen, de meeste op hoven het 
water hangende bladeren, maar dat kan 
toeval geweest zijn aangezien ik 's nachts 
juist in de buurt van water op zoek was 
naar kikkers. Deze soort is een bosbewoner, 
maar wat voor bos schijnt er niet erg toe te 
doen, zo vond ik hem in regenbos, in rits
bos, in boseilanden omgeven door savanne, 
maar ook in een cacao-plantage. De dieren 
worden meestal gevonden op bet onderste 
deel van dikke boomstammen niet meer 
dan een a twee meter hoven de grond, maar 
ik heb ook een exemplaar in een boomtop 
aangetroffen, dus hogerop komen ze ook 
voor, alhoewel vermoedelijk in kleinere 
aantallen. Ook op dunne takjes vlak bij de 
grond, op rotsblokken en zelfs op de bui
tenmuren van huizen worden ze gevonden. 
Deze gegevens stemmen overeen met wat 
er over het biotoop van deze soort in om
liggende gebieden bekend is (R a n d & 
Humphrey, 1968; Van z o I in i 1972; 
Crump, 1971). In geval van gevaar vluch
ten de dieren in de richting van de grond, 
waar ze zich trachten te verbergen tussen 
bladafval en wortels, terwijl ik er nooit een 
heb gezien die in een spleet trachtte weg te 
kruipen. Ook deze soort kan bij bet vangen 
stukken huid verliezen (evenals de voor
gaande}, maar het gaat niet zo gemakkelijk 
als bij Coleodactylus. Wijfjes met eieren 
werden het hele jaar door aangetroffen, 
meestal met een rijp ei, soms met nag een 
zeer klein onrijp ei. De eieren worden afge
zet aan de voet van bomen tussen strooisel 

en achter losse stukken schors. Zelf vond ik 
nooit meer dan een ei op dezelfde plaats, 
maar B e e b e ( 1944) en H a g m a n n 
( 1906) vonden respectievelijk vier en twee 
tot drie eieren bij elkaar. In gevangenschap 
duurde het 110 dagen voor een ei uitkwam, 
over de incubatietijd onder natuurlijke om
standigheden zijn geen gegevens beschik
baar. De jonge dieren hebben bet zelfde pa
troon als de wijfjes. Er treedt bier paarvor
ming op, er worden althans regelmatig 
exemplaren van verschillend geslacht op de 
zelfde boom aangetroffen. Bij maagonder
zoek bleek bet voedsel te bestaan uit pisse
beden, spinnen, pseudoschorpioenen, schor
pioenen, miljoenpoten, kevers, rupsen, vlin
ders, wespen, vliegen, deaden, bidsprinkha
nen en landslakjes, een zeer gevarieerd 
dieet. 
In Suriname is de soort in het hele land 
aanwezig, overal talrijk, van zeeniveau tot 
minstens 700 m. Het verspreidingsgebied 
omvat verder Guyana, Frans Guiana, noor
delijk Brazilie, Venezuela, Peru, Ecuador 
en Bolivia. 

Pseudogonatodes guianensis P a r k e r 

Een andere kleine daggekko, met een cy
lindrisch lichaam en een korte konische 
staart. De maximale snuit-anus lengte die 
voor wijfjes gemeten is bedraagt 30 em, die 
voor mannetjes 27 mm, de staart is 0,8 keer 
zo lang. De tenen zijn nauwelijks verbreed. 
aan de onderkant bevindt zich een serie van 
zes (in het geval van de vierde teen) grote 
ronde lamellen die bijna zo breed zijn als 
de tenen. Aan het uiteinde van de tenen 
bevindt zich een symmetrische schede waar
in de klauwen kunnen worden terug ge
trokken. De schede bestaat uit vijf schub
ben: twee grote infero-lateralia, een binnen
ste en een buitenste, twee grote bovenschil
dcn, eveneens een binnenste en een buiten
ste en een klein eindschildjf? .. De tenen en 
vingers zijn opvallend kort. Het aantal 
ventralia tussen de voorpoten en de anus 
varieert tussen 37 en 44. De rugschubben 
zijn korrelvormig en liggen tegen elkaar 
aan, de buikschubben zijn ruitvormig met 
afgeronde hoeken en liggen dakpansgewijs 
over elkaar. De bovenkant is donker bruin 
tot grijs, op de kruin een Iicht bruine. hoef
ijzer- tot W-vormige vlek, op het achterste 
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dee! van de rug een H-vormige vlek be
staande uit twee korte dorsolateraal strepen 
die via een dun streepje met elkaar verbon
den zijn. De keel is wit met enkele bruine 
lengtestrepen. De buik is vuil-wit en Iicht 
bruin gevlekt, de onderkant van de staart 
is zwart met in het midden een onregel
matige, onderbroken witte streep. Van het 
oog loopt een schuine witte streep naar de 
keel. Deze streep wordt aan weerszijden 
begeleid door een zwarte streep; die aan de 
achterkant loopt door tot op de bovenarm. 
Zelf heb ik deze soort maar een keer aan
getroffen. Oat was midden overdag, in een 
droge kreekbedding waarin hier en daar 
nog poelen water stonden. De kreekbedding 
bestond uit grof, wit zand dat in de diepere 
delen van de bedding aan de oppervlakte 
lag, maar meer naar de oevers toe bedekt 
was met een laag afgevallen bladeren. In 
deze laatste zone, die aan de steile vegeta
tieloze oevers waar vee! wortels uitstaken 
grensde, was deze daggekko te vinden. Het 
is een echt bodemdier dat ik nooit op enige 
afstand boven de bodem heb gezien. De 
dieren schijnen de felle zon te mijden, er 
werden althans geen dieren gezien die zich 

Fig . 13. Pseudogonatodes gulanensls. Foto: H o o g
moe d. 
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aan het zonnen waren. Bij verontrusting 
trachtten de dieren zich tussen de uit de 
oever stekende wortels of in spleten in de 
oever te verstoppen. Ze bleven dus niet 
tussen de bladeren zitten zoals Coleodacty
lus. Ook deze soort verliest bij onvoorzich
tig hanteren stukken huid. Opvallend is dat 
waar deze soort werd aangetroffen C. ama
zonicus ontbreekt en omgekeerd. Het lijkt 
erop dat deze twee soorten elkaar in ver
schillende, aan elkaar grenzende biotopen 
vervangen, waarbij Pseudogonatodes de 
voorkeur geeft aan vochtiger situaties en 
Coleodactylus aan drogere. Over voort
planting en voedsel is niets bekend, maar 
dat is niet zo verwonderlijk aangezien er 
in totaal nog maar 15 exemplaren van deze 
soort bekend zijn, 7 uit het uiterste zuiden 
van Suriname, . 2 uit het noorden van 
Guyana en 6 uit het zuiden van dat land. 
Waarschijnlijk is het dier niet zo zeldzaam 
als uit deze gegevens afgeleid zou kunnen 
worden, maar is het meer een kwestie van 
over het hoofd gezien zijn door zijn for
maat. Tot voor kort waren er bijv. van 
Coleodactylus amazonicus ook nog maar 
een tiental exemplaren bekend, waarvan 



Fig. 14. Droge kreekbedding in regenbos, biotoop · 
van Pseudogonatodes gulanensls en Arthrosaur11 re
tlculata versteegll. Foto: H o o g m o e d. 

een uit Suriname. Teen ik er in 1968 zelf 
speciaal naar ging zoeken bleek al snel dat 
de soort helemaal niet zeldzaam was, maar 
plaatselijk zelfs algemeen genoemd kon 
worden. Ook dit dier was door niet-herpe
tologische verzamelaars gewoon over het 
hoofd gezien. 

SUMMARY 

The author summarises his book on the 
lizards and amphisbaenians of Surinam (M. 
S. H o o g mo e d: ,The Herpetofauna of 
Surinam IV. The lizards and amphisbae-

nians of Surinam". Junk, Den Haag, 1973). 
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