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

De hagedissen en wormhagedissen van Suriname 
II: de leguanen, de skinken 

Ingezonden juni 1974. Deze samenvatting van het 
proefschrift van dr. H o o g m o e d bestaat uit 4 de-
len. Het eerste deel (inleiding, de gekko's) is decem-
ber 1974 verschenen, het derde en vierde deel (de 
teju's, de wormhagedissen, zobgeografie) zullen juni 
en September 1975 verschijnen. 
Inhoudsoverzicht: familie Iguanidae - familie Scinci-
dae - summary - literatuur. 

FAMILIE IGUANIDAE 

Er is tamelijk veel overeenkomst in lichaams-
bouw in deze familie, zo hebben bijv. alle 
Ieden goed ontwikkelde poten, nergens 
treedt reductie op zoals we bij verschillen-
de andere families zien. Op de nek en rug 
kunnen kammen staan, de dieren kunncn 
een keelwam of een keelzak hebben of een 
combinatie van deze kenmerken. De schub-

ben op de kop zijn over het algemeen klein, 
en onregelmatig van vorm, terwijl de gro-
tere schubben die aanwezig zijn er zeer 
verschillend uitzien. De rugschubben zijn 
altijd klein, behalve boven de ruggegraat, 
waar ze wat groter kunncn zijn en in het 
geval van een rugkam zelfs zeer veel groter. 
De buikschubben zijn groter dan de rug-
schubben, maar ze vormen nooit regelma-
tig gerangschikte rijen. 

Fig. 15. Anolis auratus. Foto: G e ij s k e s. 
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Alle soorten zijn dagdieren die eieren leg-
gen. De meeste in Suriname voorkomende 
soorten zijn boomdieren, maar er is ook 
een soort die voornamelijk op rotsen leeft, 
twee soorten zijn min of meer aan het leven 
in en langs water aangepast, terwijl twee 
soorten zich voornamelijk op de grond op-
houden. 
De familie heeft het zwaartepunt van zijn 
verspreiding in Amerika, waar vertegen-
woordigers voorkomen van Canada tot in 
Vuurland, verder leven er nog leguanen op 
Madagascar en op Fiji en Tonga in de Stille 
Oceaan. 
Tabel voor het determineren van de in Su-
riname voorkomende Iguanidae: 

1. Femoraal (= op de dljen) porien aanwezig 2 
Femoraal porien afwezig 3 

2. Derde en vierde teen even lang; lichaam sterk 
samengedrukt, geen nek- of rugkam, wel een keelzak; 
ogen voor het grootste gedeelte met huid bedekt .. 

Polychrus marmoratus. 
Vierde teen langer dan de derde teen, lichaam 

cylindrisch, een good ontwikkolde rugkam aanwezig, 
een zeer grote keelwam; onder het oor een grote 
schub; ogen normaal Iguana iguana iguana. 

3. Tenon min of meer verbreed of afgeplat, met aan 
onderkant dwarsgeplaatste hechtlamellen, laatste deel 
teen smaller dan eerste, cylindrisch of samengedrukt 

4 (Anolls). 
Tenen niet verbreed, zonder hechtlamellen, over 

hun hele lengte even breed 8 
4. Basale deel van vingers en tenen slechts weinig 
verbreed; aantal schubben random het midden van 
het lichaam minder dan 88; 10-14 lengterijen van dui-
delijk vergrote, gekielde rugschubben 

Anolls auratus. 
Basale deel van vingers en tenen duidelijk ver-

breed, aantal schubben random het midden van het 
lichaam minstens 104; minder dan 10 rijen vergrote 
rugschubben of alle rugschubben klein 5 

5. Minstens twee rijen rugschubben enigszins ver-
groot en gekield; de tibia (— onderbeen) van vol-
wassen dieren langer dan de afstand tussen de punt 
van de snuit en de achterrand van het oor 

Anolls chrysolepls chrysolepls. 
Alle rugschubben klein en glad; tibia van volwas-

sen dieren korter dan de afstand tussen de punt van 
de snuit en de achterrand van het oor 6 

6. Schubben op bovenkant snuit glad 
Anolls ortonii. 

Schubben op bovenkant snuit gekield 7 

7. Snuit steekt voor de mondopening uit, weinig bij 
wijfjes, sterk bij mannetjes; maximale snuit-anus 
lengte 85 mm; aantal schubben random het midden 
van het lichaam 137-181; nek en rug met lage. door 
een huidplooi gevormde richel; lichaam groen of 
paarsachtig met blauwe vlekjes: buikschubben glad .. 

— Anolls punctatus punctatus. 
Snuit steekt niet voor mondopening uit; maximale 

snuit-anus lengte 49 mm; aantal schubben random 
het midden van het lichaam 122-154; geen huidplooi 
op rug en nek; lichaam bruin, buikschubben gekield 

Anolls fuscoauratus kuglerl. 

8. Staartschubben groot en stekelig. gerangschikt in 
ringen Uracenlron azureum. 

Staartschubben klein, niet stekelig, niet in ringen 
gerangschikt 9 

9. Schubben op bovenkant kop klein, ongeveer even 
groot, pyramidevormig .. Uranoscodon superclliosa. 

Schubben op bovenkant kop groter, van verschil-
lend formaat, niet pyramidevormig 10 

10. Interparietale (= midden op achterste deel van 
kop gelegen schub) erg groot, groter dan de oor-
opening, veel breder dan de afstand tussen de oog-
kassen; 5-7 ongeveer even grote subocularia (= 
schubben tussen oog en lipschilden) 11 (Plica). 

Interparietale kleiner, kleiner dan de ooropening, 
slechts weinig breder dan de afstand tussen de oog-
kassen; 2-3 subocularia, waarvan het laatste erg lang 
is Tropidurus torquatus hispidus. 

11. Lichaam sterk afgeplat; op nek groepjes stekel-
schubben; een duidelijke huidplooi op de fianken, in 
het gebied tussen neus en oog 5-8 horizontale rijen 
schubben; aantal schubben random het midden van 
het lichaam 117-144 Plica plica. 

Lichaam cylindrisch; groepjes stekelschubben 
ontbreken; geen huidplooi op de fianken; in het ge-
bied tussen neus en oog 3-4 horizontale rijen schub-
ben; aantal schubben random het midden van het 
lichaam 52-65 Plica umbra umbra. 

Anolis auratus D a u d i n 

Een kleine anolis met op de rug minstens 
tien lengterijen gekielde schubben, de kielen 
vormen lengterichels. Maximaal gemeten 
kop-romp lengte voor wijfjes 54 mm, voor 
mannetjes 49 mm, de staart is 2,5 tot 2,8 
keer zo lang. De tenen verbreden zich vanaf 
de basis slechts zeer weinig en naar de top 
toe worden ze ook zeer geleidelijk weer 
smaller. Aan de onderkant bevindt zich een 
ononderbroken rij lamellen van de basis tot 
aan de top. Het aantal schubben rondom 
het midden van het lichaam is 69-88. De 
kleur varieert van lichtbruin tot goudbruin. 
Middenop de rug kan een brede beige verte-
braalstreep aanwezig zijn, aan weerszijden 
begrensd door een zwarte lijn. Van het oog 
loopt via het oor een witte streep tot op 
de fianken. De onderkant is wit, soms met 
een bruine lengtestreep midden op de buik. 
De keelwam van de mannetjes is tamelijk 
groot, van de wijfjes is hij klein; bij beide 
geslachten is hij grijs- tot groenblauw met 
witte schubben er op. 
Van deze soort komen in Suriname twee 
ondersoorten voor, waarvan de ene alleen 
bekend is van de Sipaliwini-savanne in het 
uiterste zuiden van het land. Er zijn wat 
verschillen in grootte en kleur, hier verder 
niet van belang. 
Deze kleine anolis is een bewoner van open 
terrein en is te vinden op begroeide stuk-
ken strand, in tuinen en op erven in dorpen 
en in Paramaribo, in de kustsavannes, op 
enkele kleine savannes in het binnenland 
en op de Sipaliwini-savanne. Het is een echt 
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Fig. 16. Anolis chrysolepis chrysolepls, 
vrouwtje, onder mannetje. Foto: H o o r n. 

boven 

bodemdier dat altijd te vinden is op de 
grond of in lage vegetatie, meer dan 50 cm 
boven de grond heb ik deze soort nooit ge-
zien. De meeste exemplaren werden overdag 
gezien terwijl ze een zonnebad namen. En-
kele 's nachts verzamelde exemplaren sliepen 
op grashalmen of op dunnc twijgjes. 
Over de voortplanting is niet veel bekend. 
Wijfjes met eieren in het lichaam werden 
aangetroffen in de maanden januari, febru-
ari, mei en augustus. Dit zou kunnen be-
tekenen dat voortplanting het hele jaar door 
plaats vindt, maar ook dat de eieren ajleen 
maar gedurende de regentijd worden gelegd. 

Per wijfje werden twee eieren aangetrof-
fen. 
Uit maagonderzoek bleek dat het voedsel 
bestaat uit mieren, termieten, kevers, kre-
kels, sprinkhanen, cicaden, rupsen en spin-
nen. 
Deze soort komt in Surniame alleen voor 
op plaatsen met open vegetatie, maar daar 
dan ook overal. Het is een tamelijk alge-
mene soort. Zijn verspreidingsgebied reikt 
van Panama tot aan de Amazone, maar ook 
in dat gebied weer alleen op plaatsen met 
een open vegetatie. Als gevolg voor zijn 
voorkeur voor open terrein is hij vaak in 
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de buurt van menselijke nederzettingen te 
vinden. 

Anolis chrysolepls chrysolepls D u m e r i l 
& B i b r o n 

Een kleine anolis met duidelijk verbrede 
tenen. Maximaal gemeten kop-romp lengte 
voor wijfjes 60 mm, voor mannetjes 64 mm, 
de staart is 1,6 tot 2,0 keer zo lang. Midden 
op de rug bevindt zich een zone van gro-
tere, gekielde schubben die naar de fianken 
toe geleidelijk in grootte afnemen; de kielen 
vormen geen lengterichels. Het aantal schub-
ben random het midden van het lichaam 
is 104-154. De tenen nemen vanaf de basis 
duidelijk in breedte toe en worden dan ab-
rupt weer smaller. Aan de onderkant be-
vindt zich een rij lamellen die van de basis 
naar de top toe steeds breder worden en 
aan het einde van het verbrede stuk teen 
ophouden; onder het laatste deel van de 
teen bevinden zich kleine schubben met 
meerdere kielen. Tussen mannetjes en 
vrouwtjes is er een duidelijk verschil in 
kleurpatroon. De mannetjes hebben een 
brede grijze vertebraalband van de punt van 
de snuit tot op de staart; vlak achter de 
punt van de snuit en tussen de ogen wordt 
deze band doorbroken door donkerbruine 
dwarsbandjes. Op de rug kunnen in deze 
band donkerbruine V-vormige vlekken aan-
wezig zijn, boven iedere achterpoot be-
vindt zich een driehoekig tot half-cirkel-
yormig donkerbruin vlekje, beide vlekjes 
kunnen elkaar raken en dan een zandloper-
vormige figuur vormen, ze kunnen ook los 
van elkaar staan. De fianken zijn geelbruin, 
de onderkant is wit tot lichtbruin. De keel-
wam is kobaltblauw. Bij de wijfjes is de 
rug goudbruin met een smalle grijsbruine 
of zilvergrijze vertebraalstreep die zich bo-
ven de voorpoten verbreedt tot een ruit-
vormige figuur, boven de achterpoten 
wordt hij weer breder en beslaat de gehele 
bovenkant van de staart. Tussen voor- en 
achterpoten kunnen er korte zijtakjes aan 
de vertebraalstreep zitten, of er kunnen en-
kele vlekjes van dezelfde kleur naast liggen. 
De bovenkant van de kop heeft dezelfde 
kleur als de vertebraalstreep en is er mee 
verbonden. Onder ieder oog bevindt zich 
een cremekleurige vlek. De buik is oranje-
geel, de keelwam is geel. 
Deze anolis is een bodembewoner in regen-

bos die slechts zelden op het onderste deel 
van boomstammen en in bosjes wordt aan-
getroffen. Ik heb nooit een exemplaar ge-
zien dat zich meer dan 50 cm boven de grond 
bevond. De bosgrond moet wel bedekt zijn 
met een dikke laag dode bladeren en takjes, 
kale bosgrond wordt door deze soort ver-
meden. De dieren komen door het hele bos 
voor, er is geen voorkeur voor de nabijheid 
van kreken. Ook dit is weer een dagdier dat 
werd waargenomen van 's ochtends 7 uur 
tot 's middags half zes. Alle waargenomen 
exemplaren bevonden zich in de schaduw, 
zodat het er op lijkt dat deze soort geen 
liefhebber van fel zonlicht is. De dieren be-
wegen zich op een zeer typische manier; 
ze maken nl. korte sprintjes over de bos-
grond en blijven dan plotseling volledig on-
beweeglijk zitten, daardoor worden ze prak-
tisch onzichtbaar. Door het disruptieve pa-
troon, dat vooral bij de wijfjes zeer sterk 
ontwikkeld is, is de omtrek van het lichaam 
nog maar nauwelijks waar te nemen; alleen 
de opvallende rugstreep blijft zichtbaar en 
dat is net een takje waarvan er al zoveel op 
de grond liggen. Als ze zo onbeweeglijk 
zitten volharden ze in die positie tot het ge-
vaar (in dit geval een hand) vlakbij is en 
nemen-dan weer een spurt. Het hele gczoek 
kan nu weer opnieuw beginnen. 
Wijfjes hebben maximaal twee rijpe eieren 
tegelijk in het lichaam; wijfjes met eieren 
werden aangetroffen in de periode januari 
tot april, maar pas uit het ei gekomen jongen 
werden aangetroffen in februari, maart, mei 
tot September en december. 
Uit maagonderzoek bleek dat deze anolis 
zich voedt met spinnen, miljoenpoten, kre-
kels, cicaden, mieren, rupsen, termieten, 
muggen, maden. Waarschijnlijk gaat de 
voorkeur uit naar orthoptera (sprinkhanen, 
krekels) want daarvan werden de meeste 
exemplaren aangetroffen. 
In Suriname is dit een algemene soort die 
overal waar regenbos staat ten zuiden van 
de noordrand van de kustsavannes voor-
komt. Het verspreidingsgebied van deze on-
dersoort omvat behalve Suriname nog de 
staten Para en Amapa in Brazilie, Frans 
Guyana en het zuiden van Guyana. In het 
noorden van Guyana en in het aangrenzende 
deel van Venezuela komt een andere onder-
soort, Anolis chrysolepls^ planiceps T r o s -
c h e I, voor die misschien ook in het noord-
westen van Suriname voorkomt. Deze on-

90 



dersoort verschilt van d& hier behandelde 
in verschillende beschubbingskenmerken en 
in de kleur van de keelwam, die hier rood 
is. 

Anolis fuscoauratus kugleri R o u x 

Alweer een kleine anolis met verbrede te-
nen. De maximale kop-romp lengte is 49 
mm, de staart is 1,6 tot 2,0 keer zo lang. 
De schubben op de rug zijn alle even groot, 
random het midden van het lichaam zitten 
122-154 schubben. De buikschubben zijn 
gekield, evenals die op de bovenkant van de 
snuit. De tenen zijn tamelijk sterk verbreed, 
het laatste stuk is weer normaal van vorm. 
Deze soort is niet erg kleurrijk, er is een 
duidelijk verschil in kleurpatroon tussen de 
beide geslachten. Wijfjes zijn lichtbruin, met 
op de fianken kleine witte vlekjes. Midden 
op de rug bevindt zich bij een deel van de 
wijfjes een geelbruine vertebraalstreep die 

aan weerszijden begrensd wordt door een 
oranjebruine en een zwarte streep. Deze sa-
mengestelde vertebraalstreep begint net ach-
ter het parietale en loopt door tot op de staart, 
waar hij langzaam verdwijnt. Een ander deel 
van de wijfjes mist de vertebraalstreep, hier 
bevindt zich middenop de rug een rij don-
kerbruine, rechthoekige vlekken, terwijl de 
rest van de rug lichtbruin is. Tussen de ogen 
bevindt zich meestal een lichtbruine dwars-
band die aan de achterzijde door een donker-
bruine band begeleid wordt. De hele onder-
zijde is bruin, grijs en wit gevlekt. De kleine 
keelwam is rood met witte schubben. De 
mannetjes zijn bruin met een brede, niet 
scherp begrensde donkerbruine vertebraal-
streep. Voor iedere voorpoot bevindt zich 
een zwarte vlek. De streep tussen de ogen en 
de onderkant zijn als bij de wijfjes, alleen 
de onderkant van de staart verschilt enigs-
zins: aan de basis is hij geel, verder naar 
achteren is hij bruin en cremekleurig ge-

Fig. 17. Anolls fuscoauratus kugleri, a. zijaanzicht 
kop, b. bovenaanzlcht kop. Tokening: H o o g m o e d . 
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bandeerd. De keelwam is buitengewoon tot maximaal 3 m boven de grond. Altijd 
groot en reikt tot halverwege de buik. Er zaten ze op dunne takjes en stammetjes, 
bestaat een verschil in kleur van de keel- nooit op dikke bomen. De meeste exempla-
wam tussen verschillende vindplaatsen. ren werden in de buurt van kreken waarge-
Twee mannetjes uit de omgeving van de air- nomen. Ook dit zijn weer dagdieren die 
strip Kayser-gebergte hebben een paarsrode cchter directe zonnestraling uit de weg schij-
keelwam met daarop blauw-witte schubben; nen te gaan, aangezien ik al mijn exempla-
een mannetje van Sipaliwini had een gele ren in de schaduw verzamelde. Bij gevaar 
keelwam met daarop witte schubben. Een trachten de dieren te ontsnappen door aan 
in december 1974 in het Lely-gebergte ge- de van de waarnemer afgewende kant van 
vangen mannetje vertoonde beide kleuren de stam of tak waarop ze zich bevinden 
in de keelwam: het voorste deel. en de on- naar boven te rennen. Deze in Suriname 
derrand zijn oranje-geel, het achterste deel gedane waarnemingen stemmen geheel over-
is paarsrood. Jammergenoeg zijn er geen een met die van R a n d & H u m p h r e y 
gegevens bekend over mannetjes van andere (1968), C r u m p (1971 and V a n z o 1 i n i 
vindplaatsen. (1972) in Brazilie. 
Dit anolisje is een bosbewoner die zich in Deze anolis is in staat snel van kleur te 
de lagere regionen schijnt op te houden. veranderen. 
Dieren werden zowel op de bosgrond aan- Vier wijfjes, verzameld in maart, augustus, 
getroffen als op lianen en kleine boompjes September en december, bevatten ieder een 

Fig. 18. Anolls ortoni, a. zljaanzicht kop, b. boven-
aanzicht kop. Tokening: H o o g m o e d . 
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Fig. 19. Anolis punctatus punctatus. Foto: G e ij s-
k e s . 

rijp ei. Uit deze magere gegevens kunnen 
we voorlopig afleiden dat dc voortplanting 
gedurende het gehele jaar plaats vindt. 
Uit maagonderzoek is gcbleken dat deze 
dieren spinnen, miljoenpotcn, rupsen, dea-
den, termieten en kevers etcn. 
In Suriname komt deze soort overal voor 
waar bos is, zowel ten noorden als ten zui-
den van de kustsavannes, tot op een hoogte 
van minstens 700 m. Hij is echter nergens 
algemeen. De rest van het verspreidings-
gebicd omvat Guyana, Frans Guyana, noor-
delijk Brazilie eh Venezuela. De nominaat-
vorm van deze soort lecft op de naar het 
Amazonebekken gekeerde hcllingen van de 
Andes in Colombia, Ecuador, Peru en Bra-
zilie. 

Anolis ortonii C o p e 

Een kleine anolis met duidelijk verbrede 
tenen en een cylindrisch tot enigszins sa-
mengedrukt lichaam. De maximale kop-
romp lengte is 52 mm, de staart is 1,6 tot 
1,7 keer zo lang. De schubben op de rug 
zijn korrelvormig, allemaal even groot, 
rondom het midden van het lichaam zitten 

140-173 schubben. De buikschubben zijn 
glad, evenals die op de bovenkant van de 
snuit. De kleur van Ievende dieren is slecht 
bekend, zodat de volgende beschrijving, ge-
baseerd op een wijfje, onder voorbehoud 
gegeven wordt. De rug is geel-grijs, met een 
niet scherp begrensde donkerbruine tot 
zwarte zone middenop, een bruine streep 
tussen de ogen, bovenkant kop enigszins 
roze, fianken met een netwerk van donker-
bruine lijntjes, staart grijs met bruinachtigc 
dwarsbanden. Buik grijs, keelwam okergeel 
met witte schubben. De keelwam van de 
mannetjes is volgens V a n z o l i n i (1972) 
donkeroranje tot donkerrood met grijze 
schubben. 
Ook deze anolis is weer een bewoner van 
het regenbos, waar hij te vinden is op het 
onderste deel van dikke bomen in de buurt 
van open plekken in het bos. Deze genera-
lisatie, gebaseerd op slechts vier waarnemin-
gen, komt overeen met een uitspraak van 
V a n z o l i n i en W i l l i a m s (1970), maar 
V a n z o l i n i (1972) is wat voorzichtiger 
en schetst de plaats waar hij de soort waar-
nam voor ieder exemplaar afzonderlijk. Uit 
zijn gegeven blijkt echter eveneens dat er een 
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voorkeur bestaat voor open situaties. Een 
waarneming die zeker niet voor Suriname 
opgaat is dat de soort vaak in de buurt van 
menselijke bewoning wordt aangetroffen, 
meestal op fruitbomen. Het is een dagdier, 
maar of het een liefhebber van zon is of 
niet is niet duidelijk. 
Een wijfje, dat op 30 juni verzameld werd 
bevatte twee rijpe eieren. Over het voedsel 
is niets bekend. 
In Suriname is de soort slechts van een viertal 
vindplaatsen bekend, maar vermoedelijk 
komt hij in het gehele land voor waar regen-
bos is. Het is een zeldzame soort. 

Anolis punctatus punctatus D a u d i n 

Een middelgrote anolis met een enigszins 
samengedrukt lichaam en sterk verbrede te-
nen. De maximale kop-romp lengte van 
wijfjes bedraagt 77 mm, van mannetjes 85 
mm, de staart is 1,9 tot 2,6 keer zo lang. 
De snuit van de mannetjes is verdikt en 
steekt voor de mondopening uit. De schub-
ben op de rug zijn korrelvormig, allemaal 
even groot, random het midden van het 
lichaam 137-181 schubben. De buikschub-
ben zijn glad. Op de nek en op de rug heb-
ben mannetjes een lage huidplooi die bij 
wijfjes ontbreekt. Meestal zijn de dieren 
grasgroen van boven met hemelsblauwe 
vlekjes, de oogleden zijn paarsachtig, de ran-
den geel. Kin blauwachtig, keel groen, buik 
wit tot paars-groen. Keelwam bij mannetjes 
okergeel met witte schubben, bij de wijfjes 
okergeel met gele schubben. De dieren kun-
nen verrassend snel van kleur veranderen, 
bijvoorbeeld wanneer ze gewond zijn worden 
ze onmiddellijk paars met hemelsblauwe 
vlekjes, een kleur die ze ook hebben wan-
neer ze een zonnebad nemen. 
Deze hagedis is overdag actief, maar de 
meeste exemplaren mijden directe zonne-
stralen, slechts eenmaal werd een exemplaar 
waargenomen dat een zonnebad nam. Ook 
R a n d & H u m p h r e y (1968) constateer-
den dat deze anolis geen heliotherm was. De 
soort komt voor in regenbos op stammen en 
takken van grote bomen, vanaf 1 meter bo-
ven de grond tot in de kruinen. Deze ge-
gevens komen overeen met die van R a n d 
& H u m p h r e y (1968) en V a n z o l i n i 
(1972). De dieren slapen op bladeren, waar-
op ze dan met de kop naar beneden zitten. 
Er zijn aanwijzingen dat bij deze soort paar-

vorming optreedt. 
Wijfjes met eieren (tweemaal met een, een-
maal met twee eieren) zijn bekend uit au-
gustus en het begin van September, zodat 
de periode van eiafzetting misschien tot de 
lange droge tijd beperkt is. 
Slechts een maaginhoud werd onderzocht 
en daarin bevonden zich 1 sprinkhaan, 1 
mier, 1 vlieg, 1 kever en 1 cicade. 
In Suriname komt deze soort door het hele 
land voor, met uitzondering van de savanne-
gebieden. Hij is nergens talrijk. Zijn ver-
spreidingsgebied omvat het hele Amazo-
nische regenbosgebied met uitzondering van 
het westelijke deel daarvan aan de voet van 
de Andes, daar komt nl. een andere onder-
soort voor. 

Iguana iguana iguana L i n n a e u s 

Ongetwijfeld de grootste in Suriname voor-
komende leguaan en vermoedelijk zelfs de 
grootste hagedis. Het lichaam is cylindrisch, 
de staart is lang en samengedrukt, vanaf de 
kop tot op de staart een kam van sikkel-
vormige schubben, onder het oor bevindt 
zich een grote schub, de keelwam is zeer 
groot en kan niet zoals bij de anolissen wor-
den ingeklapt. De maximale kop-romp leng-
te is 360 mm, de staart kan tot ongeveer 3 
keer zo lang zijn. Op de zijkant van de nek 
een aantal rijen konische schubben, rug-
schubben klein, de hoogte van de schubben 
in de rugkam neemt van voor naar achteren 
geleidelijk af. De leguaan is grasgroen, de 
onderkant is wat lichter van kleur. Oude 
dieren verliezen de felgroene kleur en wor-
den blauwgrijs. Op de fianken een aantal 
meer of minder duidelijke, vertikale witte 
strepen die aan achterzijde door een zwarte 
zone begrensd worden. Staart met witte en 
zwarte dwarsbanden op een groene onder-
grond. 
De leguaan is een boombewoner die zowel 
op de grond als in boomtoppen aangetroffen 
kan worden. Hij komt voor in tuinen, op het 
strand, op savannes, in moerassen, op rit-
sen en in het regenbos. Vaak worden de 
dieren vlak langs rivieren en kreken gezien, 
tcrwijl ze zich op over het water hangende 
takken liggen te zonnen. Bij gevaar laten ze 
zich van de takken in het water vallen en 
zwemmen een heel stuk onder water voor-
dat ze weer boven komen. Worden de dieren 
op het land verrast, dan stellen ze zich te 
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weer door de vijand het grootste lichaams-
oppervlak te laten zien, nl. de fianken. On-
dertussen dreigen ze luid sissend met open 
bek. Worden ze nog dichter bcnaderd. dan 
delen ze met de lange staart flinke zwcep-
slagen uit. 
Wijfjes met eieren zijn alleen bekend uit 
de maanden augustus en September. Het 
aantal eieren per wijfje varieerde van 24 
tot 57. Uit reisverslagen blijkt dat er ook 
in oktober nog eieren gelegd worden. Een 
pas uit het ei gekomen jong is alleen bekend 
uit februari. Uit deze gegevens kan gecon-
cludeerd worden dat de eieren aan het be-
gin van de lange droge tijd worden gelegd 
en dat de incubatietijd ongeveer drie maan-
den is. Gczien de Icgplaatsen is dat niet zo 
vervvonderlijk. De meeste eieren worden nl. 
gevonden op zandbanken in rivieren die 
pas tijdens de droge tijd boven water ko-
men. 
Het voedsel van deze soort bestaat bijna 
uitsluitend uit bladeren en bloemen. Per on-
geluk worden ook rupsen die zich daarop 
bevinden gegeten. Uit maagonderzoek bleek 
dat dit zowel voor volwassen dieren als voor 
jongen opging. Dc opvatting dat jonge die-

ren insekten eten is dus wat betreft in het 
wild gevangen dieren niet waar. Dat wil 
echter niet zeggen dat men in gevangenschap 
niet moet proberen zijn dieren ook wat in-
sekten te geven, maar wel dal men het niet 
uitsluitend bij insekten moet laten. 
Deze in Suriname zeer algemene soort komt 
in het gehele land voor van zeeniveau tot 
minstens 500 m. De leguaan komt voor van 
Mexico in het noorden tot in het zuiden 
van Brazilie en Paraguay. 

Plica plica ( L i n n a e u s ) 

Een grote hagedis met sterk afgeplat lichaam 
en kop en met lange poten. De maximum 
kop-romp lengte is 140 mm, de staart is 1,5 
tot 1,9 keer zo lang. Op de nek staan enkele 
groepjes stekeligc schubben, van kop tot op 
de staart een kammetje van lage schubben. 
Op dc fianken een duidclijkc gebogen huid-
plooi van de nek tot aan de achterpoten. 
De rug is groen met rocstbruine dwarsban-
den waarin zwarte vlekken. Een roestbruine, 
aan weerszijden door zwart begrensdc streep 
van oog naar oor. Mannetjes hebben een 
bruin ucvlekte witte keel, een zwarte keel-

Fig. 20. Iguana iguana iguana. Foto: S c h u I z. 
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Fig. 21. Plica plica, rugaanzicht. Foto: H o o r n. 

zak, een fel-oranjc buik en een oranje-gele 
onderkant van de staart. Bij wijfjes is de 
keel grijs, de keelzak bruin en de buik oranje-
bruin. 
Deze soort komt zowel in regenbos als in 
savannebos voor. Het is een bewoner van 
dikke boomstammen en soms van in het bos 
liggende grote rotsblokken. Op de boom-
stammen heb ik hem nooit lager dan ander-
halve meter boven de grond gezien en ver-
moedelijk bereikt hij de grotere takken van 
de kruin. Een keer heb ik een exemplaar 
op de bosgrond aangetroffen, maar dat dier 
was waarschijnlijk bezig van de ene naar 
de andere boom over te steken. Plica plica 
is een dagdier dat tussen 9 uur 's ochtends 
en 3.30 uur 's middags werd gezien. In de 
vroege ochtenduren waren de dieren aan 
het zonnen, maar 's middags bevonden alle 
waargenomen dieren zich in de schaduw. 
Op de boomstammen zitten de dieren met 
de kop omlaag, waarbij het voorste deel van 
het lichaam hoog is opgericht, terwijl het 
achterste gedeelte en de staart stevig tegen 
de boom zijn aangedrukt. Bij gevaar trach-
ten de dieren naar boven te vluchten waar-
bij ze de stam tussen zichzelf en de vijand 
trachten te houden. Ze rennen in korte 

etappes omhoog, tijdens de rustpauze's 
trachten ze de vijand in de gaten te houden 
door om de stam hcen te gluren. 
Wijfjes met (twee of drie, ronde) eieren wer-
den gevonden in februari, april en augustus. 
Hieruit kan afgeleid worden dat de eieren 
tussen februari en September worden ge-
legd en misschien kunnen we er de conclu-
sie aan verbinden, dat ze niet gelegd wor-
den tijdens de lange droge tijd. Echter, hier 
geldt evenals bij de meeste andere soorten 
weer dat deze conclusies op weinig, eigen-
lijk te weinig, waarnemingen berusten en 
dat er nog het nodige werk verricht zal 
mocten worden om over de voortplantings-
tijd wat positievere uitspraken te kunnen 
doen. Tweemaal werd op een boomstam 
een paartje waargenomen. 
Uit maagonderzoek bleck dat deze soort een 
vocdselspecialist is. Tien van de elf onder-
zochte magen bevatten nl. mieren, een be-
vatte zelfs niets anders; bij vijf andere namen 
dc mieren het grootste deel van het volume 
in, bij de resterende vier waren maar enkele 
mieren aanwezig. Naast de mieren werden 
aangetroffen: spinnen, kevers, wespen, an-
gelloze bijtjes, wantsen, rupsen, kakkcr-
Iakken en kleine cicades. In twee magen 
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werd bovendien enig plantaardig materiaal 
aangetroffen dat daar vermoedelijk per on-
gcluk, tijdens het opcten van een prooi, in 
tcrecht was gekomen. 
In Suriname is dc soort tamelijk algemeen 
en komt in het hele land voor. Verder om-
vat het versprcidingsgebied Guyana, Frans 
Guyana, noordelijk Brazilie, Venezuela, 
Ecuador, Bolivia, Colombia, Trinidad en 
Grenada. 
In Suriname wordt deze soort agama ge-
nocmd, een naam die hij moet delen met 
nog vier andere Iguanidae. 

Plica umbra umbra ( L i n n a e u s ) 

Een middelgrote hagedis met een cylindrisch 
lichaam en een lange staart. De maximale 
kop-romp lengte is 87 mm voor wijfjes, 96 
mm voor mannetjes, de staart is 1,8 tot 2,2 
keer zo lang. Op de nek en het voorste deel 
van het lichaam een Iaag kammetje. Zijkant 
van de nek met een diepe huidplooi voor de 
inplanting van de voorpoten. Het inter-
parietale schild is zeer groot, ongeveer half 
zo breed als de kop. Rug lichtgroen met 
zwarte dwarsbanden, kop blauwgrijs. Keel 

okergeel tot oranje, buik en onderkant 
staart paarsachtig bruin met witte vlekjes. 
Deze soort is net als de voorgaande een 
boombewoner, echter is hij niet zo strikt aan 
het bos gebonden als deze, want behalve in 
regenbos, ritsbos en savannebos, werd hij 
ook aangetroffen op gei'soleerd staande bo-
men in een Indianendorp en aan de rand 
van een kleine savanne. Plica u. umbra 
schijnt zich niet op zulke dikke stammen 
op te houden als P. plica, maar meer op 
dunne takken, lianen en boomstammen, een 
waarncming die volledig overeenkomt met 
die van V a n z o l i n i (1972) in Brazilie. 
De dieren werden aangetroffen vanaf een 
hoogte van 2 m, altijd in de schaduw, een 
gedrag dat klopt met wat R a n d & H u m -
p h r e y (1968) in Belem waarnamen. Ook 
dit is een dagdier, dat werd waargenomen 
tussen 11.30 uur en 16.30 uur. 
Wijfjes met (twee, ronde) eieren zijn bekend 
uit de maanden januari tot maart, mei en 
September tot november. Hieruit zou af-
geleid kunnen worden dat eiafzetting het 
hele jaar door plaats vindt, misschien met 
een korte onderbreking gedurende juli en 
augustus. 

Fig. 22. Plica plica in zijn natuurlijke biotoop. Foto: 
G e ij s k e s. 
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Fig. 23. Zijaanzicht van Plica umbra umbra. Foto: 
H o o r n. 

Uit maagonderzoek bleek dat deze soort 
ook een voedselspecialist is en meer dan de 
vorige soort. In drie van tien onderzochte 
exemplaren werden alleen mieren aangetrof-
fen, in vijf magen werd naast een flinke 
hoeveelheid mieren slechts een andere prooi 
aangetroffen, nl. drie keer een kever, een 
keer een spin en een keer een kakkerlak; 
een maag bevatte naast de mieren een dui-
zendpoot, een kever en een rups, terwijl de 
laatste maag ook voornamelijk mieren be-
vatte, maar daarnaast een spin, een wesp 
en vijf kevers. Een dergelijk menu sugge-
reert wel dat deze soort in het terrarium een 
speciale verzorging verlangt die meestal niet 
gegeven kan worden. Het lijkt daarom het 
beste om de verzorging van deze soort in 
het terrarium af te raden. 
In Suriname schijnt de soort plaatselijk al-
gemeen te zijn, op andere plaatsen daaren-
tegen uitgesproken zeldzaam. Hij komt in 
het gehele land voor, van zeeniveau tot 
minstens 600 m. De in Suriname voorko-
mende ondersoort komt verder alleen voor 
in Guyana, Frans Guyana en het aangren-
zende deel van noordoost Brazilie. Ten 
zuiden van dit gebied, in het Amazonege-
bied, komt de ondersoort Plica umbra 
ochrocollaris (S p i x) voor. 
Ook deze soort wordt agama genoemd. 

Polychrus marmoratus ( L i n n a e u s ) 

Een grote hagedis met een sterk zijdelings 
afgeplat lichaam en een zeer lange staart. 
De maximale kop-romp lengte is bij wijfjes 
137 mm, bij mannetjes 114 mm, de staart is 
2,5 tot 3,0 keer zo lang. De ogen zijn gro-
tendeels bedekt door de oogleden die slechts 

een relatief kleine opening voor iris en pu-
pil over laten. Keelwam klein, van de kin 
naar de keelwam een kammetje van kleine 
schubben. Jonge dieren zijn helemaal groen, 
met vijf of zes schuine, witte strepen, die 
aan de achterkant door zwart worden be-
grensd, op de fianken. Bij volwassen dieren 
zijn alleen de fianken groen, middenop de 
rug hebben ze een brede lichtbruine band. 
Dc bovenkant van de kop is groen, de zij-
kanten zijn geel- tot blauwgroen met een 
drietal zwarte lijnen die vanaf het oog naar 
het oor, de mondhoek en de lippen lopen, 
de onderkant is vuilwit met enkele groene 
schubben. Aangezien deze soort snel 
van kleur kan veranderen zal deze be-
schrijving niet altijd opgaan, het is ook 
mogelijk dat de dieren bijna volledig bruin 
zijn, tussen beide uitersten zijn alle overgan-
gen mogelijk. De binnenkant van de bek is 
zwart, de tong bleekoranje met aan de ach-
terrand twee rode flapjes. Bij het verdedi-
gingsgedrag speelt deze kleurencombinatie 
een belangrijke rol. De dieren platten het 
lichaam dan zeer sterk zijdelings af, zetten 
de keelwam uit en openen de bek. Komt 
het gevaar te dichtbij dan gaat het dier tot 
daden over en bijt toe; uit ervaring kan ik 
getuigen dat een dergelijke beet goed aan-
komt. 

Deze soort is overdag actief en werd tussen 
7.00 uur en 16.00 uur aangetroffen. De die-
ren mijden het directe zonlicht niet. Ze zijn 
te vinden in struiken langs rivieren en poe-
len, vaak in secondaire plantengroei, in het 
echte regenbos heb ik deze soort nooit ge-
vonden. De dieren komen zowel op de grond 
als in boomtoppen voor, maar meestal op 
lagere hoogte. Een exemplaar werd slapend 
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aangetroffen tijdens het verzamelen van 
kikkers. Dat was om 20.30 uur; het dier 
lag op een dunne tak van een omgevallen 
boom in een mokko-mokko (Montrichardia 
arborescens) moeras; de kop was naar het 
cinde van de tak gericht, de poten waren er 
omhecn gcklemd, terwijl de staart langs de 
tak lag. Het dier bevond zich ongeveer 50 
cm boven het wateroppervlak. 
Gegevens over de voortplantingsperiode 
zijn schaars. Er zijn wijfjes met vier tot zes, 
ronde, niet rijpe eieren bekend uit augustus 
en September, terwijl cr uit juli een pas uit 
het ei gekomen jong bekend is. In combina-
tie met gegevens uit Guyana kan men tot de 
conclusic komen dat dc dieren zich vermoe-
delijk het hele jaar door voortplanten. 
Deze soort is omnivoor en cct zowcl vruch-
ten als gelecdpotigen, bij de door mij onder-
zochte exemplaren met een duidelijk gro-
tere hoeveelheid gelecdpotigen (spinnen. ke-
vers, bijen, mieren, sprinkhanen, cicaden, 
wandclende takken, krckcls en vliegen). 
Deze soort komt in Suriname in het gehcle 
land voor, maar is nergens algemeen. Het 
verspreidingsgebied bcslaat heel Zuid-
Amcrika ten oosten van de Andes, in het 

zuiden tot Rio de Janeiro. 
Ook deze soort wordt in Suriname weer 
agama genoemd. 

Tropldurus torquatus hispidus (S p i x) 

Een middelgrote hagedis met een afgeplat 
lichaam en een tamelijk lange staart. De 
maximum kop-romp lengte is bij wijfjes 86 
mm, bij mannetjes 122 mm. de staart is 1.4 
tot 1,8 keer zo lang. Het achterste van de 
twee, zelden drie, subocularia ( = schubben 
onder het oog) is zeer lang. De rugschub-
ben zijn ruitvormig, gekield en liggen als 
dakpannen over elkaar. Er is geen kam op 
nek of rug. Het interparietale is slechts wei-
nig breder dan de afstand tussen de ogen. 
Dc rug is grijs met twee lengterijen van 
vierkantc. zwarte vlekken, vlak voor de voor-
poten bevindt zich een zwarte halsband die 
bovenop de nek ondcrbroken is. De keel is 
zwart, de buik is vuilwit tot wit. Bij volwas-
sen mannetjes zijn dc onderkant van de dijen 
en het gebied direct voor de cloaca zwart. 
Deze soort is een cchte zonaanbidder en 
werd ovcrdag van 9.45 uur tot 18.00 uur 
waargenomen, meestal bij het nemen van 

Fig. 24. Polychrus marmoratus. Foto: G e ij s k e s. 
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een zonnebad. De dieren houden zich in het 
gebied van de kustsavannes op de zandgrond 
op en klimmen hoogstens op omgevallen 
boomstammen. Uit het binnenland is deze 
soort bekend uit regenbosgebieden, maar 
daar wordt hij niet in het bos zelf aange-
troffen maar op kale gci'soleerde graniet-
bergen (o.a. de Voltz-berg) en op de rotsen 
bij grote stroomversnellingen (o.a. Wono-
tobo-vallen). De vluchtafstand van de dieren 
is zeer groot en bij het minste geringste gaan 
ze er vandoor en verstoppen zich in rots-
spleten of onder op de grond Iiggende rom-
mel. 
Over de voortplantingstijd.valt alleen te zeg-
gen dat er een wijfje met (drie, ronde) rijpe 
eieren bekend is uit januari en een pas uit 
het ei gckomen jong uit juli. Op grond van 
deze weinige gegevens kunnen geen conclu-
sics getrokken worden. 
Ook deze soort heeft weer een voorkeur voor 
mieren en andere vliesvleugeligen: in vijf 
van de tien onderzochte magen werd het 
grootste volume ingenomen door mieren, in 
een maag door angelloze bijen, de andere 
magen bevatten alle minstens een mier, 
daarnaast werden spinnen, kevers en kever-
larven, rupsen en vlinders, wespen, wantsen 
cicaden, vliegen, sprinkhanen, libellen en 
mierenlecuwen aangetroffen. In andere ge-
bieden werden overeenkomstige gegevens 
verkregen. In Venezuela vonden L e o n et 
al. (1970) dat 2 3 % van de maaginhouden 

bestond uit Hymenoptera (vliesvleugeligen), 
vooral mieren en wespen. Andere belang-
rijke groepen in het voedsel zijn sprinkha-
nen (19°/o), kevers (14%) en vlinders 
(13%). Op grond van deze resultaten komen 
ze tot de conclusie dat deze soort zijn prooi 
voornamelijk op het gezicht vindt. 
Deze soort is in Suriname bekend uit de kust-
savannes en van enkele verspreide plaatsen 
in het binnenland waar open rotsformaties 
aanwezig zijn. Op de Sipaliwini-savanne 
komt deze soort beslist niet voor. Op de 
plaatsen waar de soort voorkomt is hij tal-
rijk, maar gezien de eisen die hij aan zijn 
biotoop stelt kan een populatie gemakkelijk 
uitgeroeid worden wanneer er te veel gevan-
gen worden. Aanvulling uit het omliggende 
gebied is dan nl. niet mogelijk. Verder komt 
deze soort voor in Guyana, Frans Guyana, 
Venezuela, Bolivia en het Amazonische deel 
van Brazilie. 
Ook deze soort wordt in Suriname agama 
genoemd. 

Uracentron azureum ( L i n n a e u s ) 

Een middelgrote hagedis met een afgeplat 
lichaam en een korte, platte, stekelige staart. 
De maximale kop-romp lengte bcdraagt 80 
mm, de staart is 0,5 tot 0,6 keer zo lang. 
De staart kan niet worden afgeworpen. Het 
dier is grasgroen met acht zwarte dwars-
banden op kop en lichaam, de achterste 

Fig. 25. Bovenaanzicht van Tropidurus torqualus his-
pidus. Foto: H o o r n. 
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Fig. 26. Uracentron azureum. Foto: H o o g m o e d . 

bandcn kunnen door korte in de lengte-
richting vcrlopende banden met elkaar in 
verbinding staan. De onderkant van het 
dier is geelgroen, behalve de kin, die groen 
is, en dc onderkant van de achterpoten, die 
geel zijn. Een hagedis die met geen enkele 
andere valt te verwisselen. 
Dit is een ovcrdag actieve bosbewoner. Dc 
meeste exemplaren zijn afkomstig uit regen-
bos, maar P o l d e r zag een exemplaar 
te Kraka in een savannebos, terwijl de si-
tuatie op het eiland Marajo in dc Amazone 
monding helemaal moeilijk te intcrpreteren 
is. De ene auteur C o 11 (1926) zegt nl. een 
exemplaar gezien te hebben in een man-
groveboom, terwijl D a C u n h a (1961) bc-
weert dat de dieren voorkomen op droge. 
zandige plaatsen. Hoe het ook zij, de meeste 
Surinaamse exemplaren werden op twee tot 
vijf meter hoogte op boomstammen in re-
genbos vcrzameld. Het enigc exemplaar dat 
ik kon verzamelen bevond zich op een boom-
stam aan de rand van een open pick in het 
bos bovenop de Browns-berg. Het dier zat 
daar in de voile zon en trachttc te ontko-
men door naar boven te rennen, waarbij 
het niet probeerde aan de andere kant van 

dc stam tc komen. 
Over de voortplanting is zo gocd als niets 
bekend. Het aantal eieren bcdraagt twee, 
maar wanneer ze afgezet worden is niet 
bekend. 
We weten wat meer over het voedsel. In 
totaal werden door mij vier magen onder-
zocht, in alle bevonden zich hoofdzakelijk 
mieren, in twee niets anders dan mieren, in 
een daarnaast een snuitkever en een spin, 
terwijl dc vierde maag naast de mieren een 
kevertjc bevattc. Voor zover bekend is dit 
de mecst uitgesproken voedselspecialist on-
der de Surinaamse hagedissen. Gezien deze 
voorkeur voor mieren lijkt het niet wense-
lijk tc trachten deze soort in het terrarium 
te houden. 
Deze soort is uit heel Suriname bekend, maar 
overal is hij kennelijk zeldzaam. Het is ook 
mogelijk dat hij voornamelijk in de boom-
toppen leeft en daar slechts bij uitzondering 
uit naar bencden komt. Zijn versprcidings-
gebied beslaat noordoost Zuid-Amcrika. 
van Manaus in het westen tot de Amazone-
monding in het oosten, in het zuiden tot aan 
de Manjuru-rivier. 
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Fig. 27. Uranoscodon superclliosa. Foto: S i l v e r -
s t o n e . 

Uranoscodon superciliosa ( L i n n a e u s ) 

Een grote hagedis met zijdelings afgeplat 
lichaam en staart. De maximale kop-romp 
lengte bcdraagt 138 mm, de staart is 2,0 tot 
2,5 keer zo lang. De kop is klein, zeer kort, 
van opzij gezien bijna vierkant en heeft dit 
dier de Nederlandse naam mopskop-
leguaan bczorgd. Van dc nek tot op 
de staart een ononderbroken kam van 
kleine schubben. Schubben op de kop 
zijn sterk gekield, waardoor ze de vorm 
van kleine pyramides krijgen. Op het ach-
terste deel van de kop een twectal duidelijk 
grotere schubben die min of meer de vorm 
van hoorntjes hebben. De rug is matgroen 
tot donkcrbruin met een vuilwitte band op 
de fianken. Buik bleekgcel. Staart met min 
of meer duidelijke zwarte dwarsbanden. Op 
de bovenste oogleden vier donkerbruine 
banden die met die op het andere bovenste 
ooglid verbonden zijn. 
Dit is een andere overdag actieve hagedis 
die zich ophoudt langs kreken en rivieren 
in het regenbos, altijd in de schaduw. De 
vegetatie moet er wel tamelijk open zijn, 
dus niet overwoekerd door klimplanten. De 
dieren zijn zowel op de bosgrond als op 
dunne boomstammetjes vlak bij het water te 
vinden. Bij gevaar duiken deze dieren het 
water in, waar ze zich vaak verbergen op de 

bodem of ze zwemmen een eind onder water 
om vervolgens een stuk verderop de kop 
voorzichtig boven het water te steken. Vaak 
ook trachten de dieren aan gevaar te ont-
komen door onbeweeglijk op hun plaats te 
blijven zitten, zodat het mogelijk is ze zon-
der moeilijkheden te pakken. Een keer zag 
ik een exemplaar dat geen van deze twee 
methodes volgde, maar weer een andere. 
Toen het dier werd opgeschrikt rende het 
weg, van de bosgrond zo de kreek in. Het 
eerste stuk liep het dier als een basilisk al-
leen op de achterpoten over het water, maar 
begon er toen dieper in weg te zakken en 
begon met de staart zwembewegingen te 
maken. Op die manier bereikte het een half 
uit het water stekende boomtak. 
Het aantal eieren varieert van drie tot acht, 
ze zijn langwerpig. Wijfjes met rijpe eieren 
zijn bekend uit de maanden juli, augustus, 
September, oktober en november, wijfjes 
met onrijpe eieren zijn bekend uit de maan-
den maart, juni en augustus. Jonge, pas uit 
het ei gekomen exemplaren zijn bekend uit 
maart en december. Op grond van al deze 
gegevens lijkt het zeer waarschijnlijk dat deze 
soort zich het hele jaar door voortplant. Het 
schijnt dat de eieren zowel op de grond als 
in holten in boomstammen, geruime afstand 
boven de grond, gelegd kunnen worden. 
Het voedsel bestaat uit regenwormen, spin-
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nen, miljoenpoten, kevers, keverlarven, 
mieren, wantsen, sprinkhanen en (relatief 
veel) harige rupsen. 
In Suriname komt deze soort overal voor, 
maar is nergens algcmeen te noemen. Zijn 
verspreidingsgebied beslaat noordoostelijk 
Zuid-Amerika: Guyana, Frans Guiana, Su-
riname, Venezuela en Brazilie. 

FAMILIE SCINCIDAE 

Qua uiterlijk kunnen dc leden van deze fa-
milie nogal van elkaar verschillen. Sommige 
soorten zijn gebouwd als een „normaIe" 
hagedis, andere hebben een slangachtig 
lichaam met hele kleine pootjes, of de poten 
zijn zelfs geheel afwezig. Bij een aantal soor-
ten is het onderste ooglid over het oog ge-
groeid en doorzichtig geworden. De meeste 
soorten hebben ronde, gladde schubben, 
maar ook gekielde schubben komen voor. 
Bij alle soorten echter liggen onder de hoorn-
schubben beenschubben die het lichaam van 
deze dieren tamelijk stijf en onbuigzaam 
maken. De kopschubben zijn groot en sym-
metrisch, dc randen overlappen elkaar. De 
schubben op de keel zijn klein, allemaal 
even groot, en liggen dakpansgewijs over 
elkaar. De familie komt over de hele wereld 
voor, met buitengewoon veel soorten in 

Australie, Zuidoost-Azieen Afrika. In Zuid-
Amerika komen maar een paar soorten voor. 
In Suriname slechts een vertegenwoordiger. 

Mabuya mabouya mabouya (L a c e p e d e) 

Een middelgrote hagedis met een cylindrisch 
lichaam, korte poten en een lange staart. 
De maximum kop-romp lengte bedraagt 
103 mm, de staart is 1,3 tot 1,6 keer zo lang. 
Het hele lichaam is bedekt met grote, ronde, 
dakpansgewijs over elkaar liggende schub-
ben, met onder iedere hoornschub een been-
plaatje. De kopschubben liggen eveneens 
dakpansgewijs over elkaar heen, boven op 
de kop zijn ze groot en symmetrisch, op de 
kin kleiner, rond, nauwelijks van de keel-
schubben te onderscheiden. De rug is glim-
mend licht- tot donkerbruin met een zwarte 
band op de fianken die aan de onderzijde 
door een witte streep begrensd wordt, welke 
laatste zich op de staart kan voortzetten als 
een serie witte vlekjes. De onderkant van 
de staart en de buik zijn oranje-geel tot wit, 
de keel en kin zijn grijswit. 
Deze overdag actieve hagedis is een echte 
zonaanbidder, die zowel in tuinen, op sa-
vannes als in het regenbos voorkomt. In het 
regenbos echter alleen in de buurt van open 
plaatsen, dus langs wegen en paden, langs 
kreken en aan de rand van open plekken. 

Fig. 28. Mabuya mabouya mabouya. Foto: W a r r e n . 
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Hij zont zich daar zowel op de bosgrond als 
op de stammen van omgevallen bomen. Op 
de Sipaliwini-savanne in het zuiden van Su-
riname komt deze soort alleen voor in de 
omgeving van rotspartijen. 
Het biotoop van deze soort in Belem komt 
overeen met dat in Suriname, ook hier is 
het dier te vinden op zonnige plaatsen 
( R a n d & H u m p h r e y , 1968). Volgens 
V a n z o l i n i & R eb o u e a s - S p i e k e r 
(1973) zou deze soort echter alleen in de 
schaduw worden aangetroffen, een waarne-
ming die wel erg verschilt van alle elders 
gedane waarnemingen. 
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat deze 
soort ovovivipaar is, per worp worden vier 
of vijf jongen geboren. De geboorte schijnt 
alleen plaats te vinden tussen eind augustus 
en eind September. 
Het voedsel van deze skink bestaat uit spin-
nen, schorpioenen, sprinkhanen, krekels, 
kakkerlakken, kevers, muggen, vliegen, en 
maden, kortom praktisch alles wat er aan 
klein gedierte op de bosgrond is te vinden. 
V a n z o l i n i & R e b o u c a s - S p i e k e r 
(1973) verrichtten een uitgebreid onderzoek 
naar het voedsel van deze soort en vonden 
dat devolgende groepen(in volgordevan af-
nemende belangrijkheid) gegeten werden: 
veldsprinkhanen, spinachtigen, kevers, kak-
kerklakken, vliesvleugeligen (uitgezonderd 
mieren) en rupsen, terwijl daarnaast kenne-
lijk incidenteel nog krekels, wantsen, ter-
mieten, mieren, veenmollen en pissebedden 
gegeten werden. 
In Surniame komt deze soort overal voor en 
is op sommige plaatsen (tuinen in Parama-
ribo) zelfs talrijk te noemen. Zijn versprei-
dingsgebied omvat Zuid-Amerika ten noor-
den van Bolivia en Zuid-Brazilie en Midden-
Amerika tot zuidelijk Mexico. 
In Suriname wordt deze soort kamra-wientje 

(= kamermeisje) genoemd, een naam die 
er op duidt dat deze soort in de buurt van 
huizen gevonden wordt. Dezelfde naam 
wordt gebruikt voor een andere hagedis die 
in tuinen voorkomt. 

SUMMARY 

The author summarises his book on the 
lizards and amphisbaenians of Surinam 
(M. S. H o o g m o e d : „The Herpetofauna 
of Surinam IV. The lizards and amphis-
baenians of Surinam". Junk, Den Haag, 
1973). 
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