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M. S. H o o g m o e d 
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Lei den. 

De hagedissen en wormhagedissen van Suriname 
III. de teju' s 

lngezonden juni 1974. Daze samenvatting van het 
proefschrift van dr. H o o g moe d bestaat uit 4 
delen. Het eerste deel (inleiding, de gekko's) is 
december 1974 verschenen, hat tweede deal (de 
leguanen, de skinken) is maart 1974 verschenen. Het 
laatste deel (vervolg teju's, de wormhagedissen en 
zoOgeografie) verschijnt september 1975. 
lnhoudsoverzicht: de teju's - summary - literatuur. 

FAMILIE TEIIDAE 

De leden van deze familie vertonen grote 
verscbillen in licbaamsbouw, zelfs al binnen 
Suriname. Zo is er een soort met een slang
acbtig licbaam en sterk gereduceerde poten, 
terwijl er ook soorten met zeer goed ont
wikkelde poten voorkomen; daartussen be
vinden zicb allerlei soorten met minder goed 
ontwikkelde poten waarvan tenen geredu
ceerd zijn, etc. Bij de meeste soorten zijn de 
oogleden beweeglijk, al of niet voorzien van 
een grote doorzicbtige scbub, maar bij een 
soort is bet onderste ooglid gebeel door
zicbtig geworden en over bet oog been ge
groeid. De vorm van de scbubben is ook 
zeer variabel: ze kunnen klein en korrelvor
mig, maar ook groot, rond en overlappend 
of groot, langwerpig en gekield zijn. De kop 
is bedekt met grote symmetriscbe scbilden 
die niet met de scbedel vergroeid zijn. On
der de boornscbubben op bet licbaam lig
gen geen beenscbubben. 
De leden van deze familie komen in bijna 
aile biotopen voor, maar er zijn geen echte 
boombewoners onder. Dit is de familie met 
bet grootste aantal soorten (20) in Suriname. 

Tabel voor bet determineren van de in Su
riname voorkomende Teiidae. 

1. Poten goad ontwikkeld, met vijf vingers en tenen 
die aile voorzien zijn van een klauw . . . . . . . . . . . . 2 

Poten gereduceerd of goed ontwikkeld, maar in 
hat laatste geval draagt de binnenste vinger, als die 
al aanwezig is, een klauw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

2. Voorste nasalia (= neusschilden) met elkaar in 
contact. niet gescheiden door een frontonasale . . 3 

Voorste nasalia van elkaar gescheiden door eltn 
of twee frontonasalia (= schild op bovenkant kop 
tussen de neusschilden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

3. Buikschubben glad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Buikschubben gekield . . . . . . . . . . . . 4 (Kentropyx) 

4. Schubben midden op de rug veel groter dan de 
schubben op de flanken, elkaar dakpansgewijs over
lappend, gekield, in 13-27 lengterijen . . . . . . . . . . . . . . 5 

Schubben midden op de rug slechts weinig groter 
dan die op de flanken, niet overlappend, niet in leng
terijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentropyx calcaratus 

5. Vergrote rugschubben wat kleiner dan de buik
schubben, de kielen vormen 13-17 doorlopende lengte
richels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentropyx strlatus 

Vergrote rugschubben duidelijk kleiner dan de 
buikschubben, in 22-27 lengterljen, de kielen vormen 
geen doorlopende richels . . . . Kentropyx borcklanus 

6. Buikschubben groot, in 8-10 lengterijen . . . . . . . . 7 
Buikschubben klein, in meer dan 20 lengterijen 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuplnambls nlgropunctatus 

7. Buikschubben in 10 lengterijen ................. . 
. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . Amelva ameiva amelva 

Buikschuben in 8 lengterijen ..................... . 
. . . . . . . . . . . . Cnemldophorus lemnlscatus lemnlscatus 

8. Staart rond, of rond met richels . . . . . . . . . . . . . . 10 
Staart zijdelings afgeplat met een dubbele gekar

telde kam .. • . .. . • .. . . . . .. .. .. • • • .. . .. 9 (Neustlcurus) 

9. Trommelvlies aan het einde van een gehoorgang, 
twee schubben op de zijkant van de staart correspon
deren met twee schubben aan de onderkant ervan, 
meestal met ocellen op de flanken ................. . 
. . • . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Neustlcurus blcarlnatus 

Trommelvlies oppervlakkig, drie of vier schubben 
op de zijkant van de staart corresponderen met twee 
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schubben aan de onderkant ervan, flanken zonder 
ocellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neustlcurus rudls 

10. Rugschubben ruitvormig, in schuine en in dwarse 
rijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Rugschubben zeshoekig of rechthoekig, aileen in 
dwarsrijen, of in Iengie· en dwarsrijen . . . . . . . . . . 13 

11 . lnterparietale even lang als of korter dan de pa
r ietalia, parietalia en interparietale in het midden 
verdiept, met opstaande randen ..................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alopoglossus angulatus 

lnterparietale Ianger dan de parietalla, kopschub
ben met in de lengterichting verlopende richels . . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. .. . 12 (Leposoma) 

12. lnterparietale erg groot, met divergerende zijkan
ten . .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. . .. . .. . Leposoma gulanense 

lnterparietale niet zo groot, zijkanten ongeveer 
evenwijdig . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leposoma percarlnatum 

13. Rugschubben zeshoekig, aileen in dwarsrijen 14 
Rugschubben rechthoekig, veal grater dan de 

schubben op de flanken, in dwars· en lengterijen .. 
. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . Cercosaura ocellata ocellata 

14. Een dwarsrij occipitaal schubben, rugschubben 
en schubben op flanken ongeveer even groat . . . . 15 

Slechts een occipitale, aan weerszijden begrensd 
door een postparietale, rugschubben duidelijk grater 
dan die op de flanken . . . . . . Prlonodactylus argulus 

15. Rugschubben glad: buikschubben overlappen el
kaar niet: schubben op keel aile ongeveer even groat, 
In dwarsrijen . . . . . . . . . . Ptychoglossus brevlfrontalls 

Rugschubben gekield; buikschubben liggen dak
pansgewijs over elkaar; vergrote keelschilden in pa
ren gerangschikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 (Arthrosaura) 

16. Vier supraocularia, afstand tussen voor- en ach· 
terpoten hoogstens 1,5 keer de lengte van een voor
poot, een witte vertebraalstreep Arthrosaura kockll 

Drie supraocularia, afstand tussen voor- en ach· 
terpoten 2,0-2,5 keer de lengte van een voorpoot, 
geen vertebraalstreep Arthrosaura retlculata versteegll 

17. Paten goed ontwikkeld, ooropening aanwezig 18 
Paten rudimentai r, ooropening atwezig . .... . . 

. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . Bach Ia cophlas 

18. Onderste ooglid met een halfdoorzichtige schub, 
beweeglijk, duim aanwezig maar zonder klauw . . 19 

Onderste ooglid doorzichtig, over het oog ge-
groeid, onbeweeglijk, duim afwezig ... . ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gymnophthalmus underwood! 

19. Zestien schubben random het midden van het 
lichaam, schubben op de staart glad ............... . 
. . . . .. . . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . TreUosclncus agllls 

Twaalf schubben random het lichaam, schubben 
op de staart gekield . . . • . . . . . . . . . . . . lphlsa elegans 

Fig. 29. Bovenaanzicht van Alopoglossus angulatus. 
Foto: Hoorn. 
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A /opoglossus angular us (L i n n a e u s) 

Een kleine hagedis met een cylindrisch li
chaam, goed ontwikkelde poten en een ron
de staart waarop 12 lengterichels. De maxi
mum snuit-anuslengte bedraagt 48 mm, de 
staart is 1,4-1,7 keer zo lang. De parietalia 
en het interparietale zijn in het midden ver
diept, de randen van deze schilden zijn 
enigszins opgewelfd , de andere kopschi lden 
zijn glad. Drie paar kinschilden, waarvan 
het achterste paar een ronde achterrand 
heeft. De rugschubben en die op de flanken 
zijn ruitvormig, sterk gekield en liggen dak
pansgewijs over elkaar. De buikschubben 
hebben ongeveer dezelfde vorm als de rug
schubben, maar de kielen erop zijn of zeer 
laag en breed, 6f helemaal afwezig. De rug 
is donkerbruin met vage, oranje-bruine dor
solateraal strepen op de nek. Staart met 
Iicht- en donkerbruine vlekken. Onderkant 
vuilwit , ongevlekt of met een donkerbruine 
vlek op iedere buikschub. Vlak voor de 
anus bevinden zich twee donkerbruine vlek
ken. 
Dit is een dagdier dat aileen 's middags tus
sen 1 en 5 uur verzameld is. Aile door mij 
verzamelde dieren werden aangetroffen in 
bladstrooisel op de bodem van regenbos, in 
de buurt van kreken, altijd in de schaduw. 
Verder is er over de biologie van deze soort , 
die tamelijk zeldzaam is, niets bekend. 
In Suriname is de soort waarschijnlijk in 
het hele gebied ten zuiden van de regenbos
gordel aanwezig. Verder is hij bekend uit 
Guyana, Frans Guyana, noordelijk Brazilie, 
Ecuador en Peru. De soort komt nog min
stens op 600 m hoogte voor. 



Fi(l. 30. Bovenaanzicht van Amelva a. amelva, boven 
WiJfje. onder mannetje. Foto: H o o r n. 

Ameiva ameiva ameiva (Linn a e us) 

Een grote hagedis met cylindrisch lichaam, 
goed ontwikkelde poten en een lange, ronde 
staart. De maximum snuit-anuslengte be
draagt bij wijfjes 131 mm, bij mannetjes 
168. mm, de staart is I ,9-2,3 keer zo lang. 
De schubben op rug en flanken zijn klein, 
korrelvormig, de buikschubben zijn grote r, 
rechthoekig en staan in 10 lengterijen. De 
kop is hoog en loopt spits toe, waardoor 
vooral de loreaalstreek een groot oppervlak 
beslaat. Op het achterste deel van de kop 
bevindt zich een rij van onregelmatig ge
vormde parietalia, meestal vijf stuks, omge
ven door kleinere schubben. De voorste na
sa lia vormen direct achter het rostrale = 
schild op punt van snuit) een naad. Er zijn 
vcrschillen in kleur tussen volwassen dieren 
en jongen, maar ook tussen de sexen. Bij 
jonge dieren zijn de bovenkant van de kop 
en het voorste deel van de rug grasgroen, 
het achterste deel van de rug is bruin, bij 
halfwas dieren is de gehele rug groen, ter
wijl bij volwassen dieren juist het achterste 
deel van de rug groen is. Bij jonge dieren 
is de buik oranje, bij oudere dieren is hij 
blauw of wit, met een oranje gedeelte rond-

om de anus. Onderkant van de staart bij 
jonge dieren en wijfjes oranje, bij manne
tjes aileen op het voorste, bruine deel zwar
te vlekken. Flanken bij wijfjes met een brede 
donkerbruine band, die aan onderzijde door 
een witte streep begrensd wordt. Bij man
netjes op de flanken verticale, zwarte ban
den met crcme-kleurige vlckken. 
Dit is ongetwijfeld de meest a lgemene hage
dis in Suriname, die bijna overal aangetrof
fen kan worden, in tuinen, op open pick
ken in het regenbos, op ritsen, langs weg
kanten, langs kreken en op savannes. Het 
is een typische bodembewoner die erg op 
zon is gesteld. Van 's ochtends vroeg tot 
laat in de middag zijn de dieren actief. Ze 
zijn zeer schuw en zoeken bij de minste ge
ringste storing hun heil in de vlucht, waar
bij ze zich in dicbte vegetatie of in nolen 
verstoppen. Ze kunnen een flinke snelbeid 
ontwikkelcn en !open daarbij soms aileen 
op hun achterpoten. 
Alhoewel van deze soort grote series be
schikbaar zijn, zijn er aileen wijfjes met eie
ren aangetroffen in mei, september, oktober 
en november, zodat het er op lijkt dat er in 
Suriname twee periodes zijn waarin eieren 
worden afgezet. Volgens Beebe (1945) 
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worden in Guyana de eieren bet hele jaar 
door afgezet, terwijl G o e l d i & H a g
m ann (1901) opmerkten dat deze soort 
zich in de omgeving van Belem aileen van 
december tot april voortplant. Hoe dan ook, 
ondanks bet feit dat deze soort zo algemeen 
is verkeren we over de voortplantingsperio
de nog in onzekerheid. Het normale aantal 
eieren is vier, soms drie of vijf. 
Het zou te ver voeren om bier een opsom
ming te geven van aile voedseldieren die in 
de magen werden aangetroffen, maar bet 
komt er op neer dat ze spinnen, schorpioe
nen en bijna aile voorkomende insekten 
eten, terwijl ze als ze de kans krijgen ook 
kleinere hagedissen en zelfs plantaardig 
voedsel niet zullen versmaden. 
Zoals reeds eerder gezegd komt deze soort 
in heel Suriname voor (met uitzondering 
van een smalle strook Iangs de kust) van 
zeeniveau tot minstens 600 m er hoven. Het 
verspreidingsgebied van de soort beslaat 
Midden-Amerika ten zuiden van Mexico en 
Zuid-Amerika tot Zuid-Brazilie. 
In Suriname wordt hij lakkadisja ( = hage
dis) genoemd. 

A rlhrosaura kockii 
(V a n L i d t h d e J e u d e) 

Een klein hagedisje met een cylindrisch Ii
chaam, goed ontwikkelde poten en een ron
de staart. De maximum snuit-anuslengte 
bedraagt 54 mm, de staart is 1 ,3-1 ,8 keer 
zo lang. De rugschubben zijn zeshoekig, ge
kield, lopen uit in een punt, liggen dakpans
gewijs over elkaar en zijn in dwarsrijen ge
rangschikt. De schubben op de flanken zijn 
rechthoekig, niet gekield, lopen niet in een 
punt uit, liggen dakpansgewijs over elkaar 
en zijn in verticale rijen gerangschikt. De 
buikschubben zijn groot, glad, imbricaat en 
hebben ronde achterranden; ze staan in tien 
lengte- en in 17-19 dwarsrijen. Vier supra
ocularia, bet tweede paar kinschilden heeft 
een gemeenschappelijke grens die 11/2 keer 
zo lang is als die van bet eerste paar. De 
rug is bruin met een Iichte vertebraalstreep 
die op de bovenkant van de kop grijs is, op 
bet voorste deel van de rug creme-kleurig, 
op bet achterste deel en op de staart oranje. 
De flanken zijn bruin, bij volwassen manne
tjes zwart met creme-kleurige vlekken. Bij 
wijfjes zijn kin en keel wit, de zijkanten van 
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Fig. 31. Halfwas exemplaar van Amelva a. amelva. 
Foto: H o or n. 
Fig. 32. Arthrosaura kockll. Foto: H o o g moe d. 

de buik oranje en bet midden roze, onder
kant van de staart oranje. Bij volwassen 
mannetjes zijn kin en keel eveneens wit, de 
zijkant van de nek, de buik en de onderkant 
van de staart zijn echter fel oranje-rood. 
Deze soort komt aileen voor in regenbos, 
waar hij zich op de bodem, in de strooisel
laag, ophoudt. Hij is vooral te vinden op 
droge, enigszins open plaatsen waar de zon 
tot op de bosgrond kan doordringen. Zc 
werden regelmatig zonnebadend waargeno
men, zowel op de bosgrond als op omge
vallen bomen, echter nooit meer dan een 
meter hoven de grond. Wanneer ze achter
volgd werden zochten ze hun toevlucht tus
sen de dode bladeren op de grond en vaak 
in bladerhopen aan de voet van stekelpal
men. 
De wijfjes schijnen slechts twee eieren per 
keer te leggen, er werden althans nooit meer 
dan twee eieren in een wijfje aangetroffen. 
Drachtige wijfjes zijn bekend uit november 
en februari, terwijl pas uit bet ei gekomen 
jongen bekend zijn uit september, novem
ber, februari en maart. Deze gegevens zou
den er op kunnen wijzen dat de eieren van 
bet einde van de lange regentijd tot bet ein
de van de korte regentijd worden afgezet, 
niet in de periode van maart tot augustus. 
Uit maagonderzoek bleek dat aile exempla
ren sprinkhanen gegeten hadden, daarnaast 
werden ook spinnen, een mug en een oor
wurm aangetroffen. 
In Suriname komt deze soort aileen voor 
in bet gebied ten zuiden van de kustsavan
nes tot op een hoogte van 700 m. De die
ren zijn nergens algemeen te noemen, maar 
zijn zeker ook niet zeldzaam. Het versprei
dingsgebied is beperkt tot Suriname, Frans 
Guyana en Noord-Brazilie, terwijl de soort 
zeer waarschijnlijk ook in Guyana voor
komt. 

Arthrosaura reticula/a versteegii 
Van Lidth de Jeude 

Een kleine hagedis met een cylindrisch, 
langgerekt Iichaam, goed ontwikkelde, maar 
relatief korte poten en een ronde staart. De 
maximum snuit-anuslengte bedraagt 71 mm, 
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Fig . 38. Cnemldophorus I. lemnlscatus, mannetje 
Foto: Warren. 

de staart is 1,5-1,8 keer zo lang. Schubben 
op rug en flanken gelijk, zeshoekig, gekield, 
uitlopend in een punt, dakpansgewijs over 
elkaar liggend, gerangschikt in dwarsrijen. 
De buikschubben zijn recht- tot zeshoekig, 
met ronde achterranden, imbricaat; ze staan 
in tien Iengte- en 15-19 dwarsrijen. Drie 
supraocularia, naad tussen het tweede paar 
kinschilden 2,0-2,5 keer zolang als die van 
het eerste paar. De rug is Iichtbruin met 
twee uit donkerbruine vlekken bestaande 
lengtestrepen, die soms ook afwezig zijn. 
Van de nek tot op de staart een donkerbrui
ne band op de grens van rug en flank. Plan
ken Iichtbruin met een r ij ·lichtere vlekjes. 
Bovenkant staart oranje-bruin, onderkant 
oranje. Kin wit met bruine vlekken op de 
onderlipschilden. Keel en buik geelwit tot 
oranje-geel. 
Een bodembewoner in het regenbos. Ik heb 
deze soort zelf maar twee keer kunnen ver
zamelen, de eerste keer in een dikke laag 
afgevallen bladeren in een droge kreekbed
ding, de dieren hielden zich op zwaar be-
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schaduwde plaatsen op, en voor zover na 
te gaan begaven ze zich niet vrijwillig voor 
langere tijd in de zon. De tweede keer onder 
een op de grond staand voorwerp in een 
kamp op een rivieroever. Het schijnt dat 
deze soort de vorige in dichtere en in voch
tiger delen van het bos vervangt. Over de 
voortplanting is zo goed als niets bekend. 
Een exemplaar dat enige tijd in een terra
rium gehouden werd at allerlei insekten 
(sprinkhanen, kevers, vliegen, rupsen) en 
regenwormen. Bovendien werd eenmaal ge
constateerd dat het dier jacht maakte op 
een jong exmplaar van A rthrosaura kockii 
dat toen uiteraard snel verwijderd werd. 
In Suriname is deze hagedis bekend uit be
boste streken in het gehele land, zowel ten 
noorden als ten zuiden van de kustsavannes, 
van zeeniveau tot minstens 630 m. Hij is 
echter overal tamelijk zeldzaam. Verder 
komt deze hagedis nog voor in Guyar.a, 
F rans G uyana en Noord-Brazilie. De nomi
naatvorm A. r. reticulata komt verder oos
telijk, op de oostflank van de Andes, voor. 



Fig. 33. Arthrosaura retlculata versteegll. Foto: 
H o o g moe d. 

Bachia cophias (S c h n e i d e r) 

Een kleine slangachtige hagedis met een cy
lindrisch lichaam, rudimentaire pootjes en 
een lange staart. De maximum snuit-anus
lengte bedraagt bij wijfjes 80 mm, bij man
netjes 67 mm, de staart is 1,5-1,9 keer zo 
lang. Een ooropening ontbreekt. Voorpoten 
met drie, achterpoten met een teen zonder 
klauw. Bovenkant van de kop met slechts 
vier grote schilden. De schubben staan in rin
gen rondom het lichaam, tussen de rug- en de 
buikschubben bevindt zich op het voorste 
dee) van het lichaam een plooi waarin zich 
geen schubben bcvinden. De rug is bruin 
met een donkerbruine marmering en licht
bruine dorsolateraal strepen. De buik is 
vooraan paarsachtig bruin, achteraan gelig. 
Een bewoner van het regenbos, waar hij 
gevonden kan worden in de strooisellaag en 
in of onder half in de grond liggende ver
molmde boomstammen. Het is moeilijk de 
activiteitsperiode van deze hagedis te bepa
Ien omdat ik er slechts een op de bosgrond 
gevon.den heb, dat was 's ochtends vroeg. 
Twee andere werden 's nachts in een kuil 
gevangen, zodat we op grond daarvan zou
den kunnen concluderen dat het een dier is 
dat 's nachts actief is. Volgens B e e be 
(1945) kan deze hagedis zich op drie rna-

nieren voortbewegen. Als het dier zich rus
tig voortbeweegt gebruikt het aile vier de 
poten, vooral de voorpoten, en gaat dan in 
een rechte lijn vooruit. Wordt hij verontrust 
dan worden de pootjes tegen het lichaam 
gedrukt en beweegt hij zich kronkelend als 
een slang verder. Bij hevige schrik schijnt 
het dier in staat te zijn, door he t achterste 
deel van de staart plotseling naar beneden 
te klappen, hoog in de Iucht te springen. 
B e e b e mat een sprong waarbij het dier 
25 em boven de grond kwam en 32,5 em 
vooruit. 
Over de voortplanting in Suriname is niets 
bekend, uit G uyana is een wijfje bekend dat 
in juli gevangen werd en een rijp ei bevatte 
(Beebe, 1945). 
Het voedsel bestaat volgens deze zelfde 
auteur uit mieren, termieten, vlinders (er 
werden althans schubben van nachtvlinder
tjes aangetroffen), insektenlarven en pisse
bedden. 
In Suriname komt de soort in het gehele 
land aan weerszijden van de kustsavannes, 
van zeeniveau tot op minstens 300 m, voor. 
De soort is overal zeldzaam, maar dat komt 
vermoedelijk door zijn verborgen levens
wijze. Het verspreidingsgebied omvat de 
drie Guyana's, het noorden van Brazilie en 
Venezuela. 
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Fig. 34. Bachla cophlas. Foto: H o o g m o e d. 

Cercosaura ocellata ocellata Wag I e r 

Een kleine hagedis met een cylindrisch li
chaam, goed ontwikkelde poten en een lan
ge staart. De maximum snuit-anuslengte be
draagt bij wijfjes 47 mm, bij mannetjes 
57 mm, de staart is 2,5-2,6 keer zo lang. 
De rugschubben zijn groot, rechthoekig met 
een ronde achterrand en gekield; ze staan 
in acht lengte- en in 30-34 dwarsrijen. De 
schubben op de flanken zijn klein en vier
kant, twee van deze schubben corresponde-

Fig. 35. Bachla cophlas, a. zijaanzicht kop, b. bo
venaanzicht kop, c. onderaanzicht kop, d. detail 
anaalstreek met achterpoten, e. detail voorpoten. 
Tekenlng. H o o g moe d. 
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ren met een rugschub; ze staan in verticale 
rijen. Drie supraocularia, eveneens drie 
occipitalia. De rug is lichtbruin met een 
drietal donkerbruine lengtestrepen en een 
vui lwitte dorsolateraalstreep. De flanken 
zijn lichtbruin, bij volwassen mannetjes ech
ter rood, met een serie witte, zwart omrande 
ocellen en een geelbruine lengtestreep. De 
onderzijde is wit, de onderkant van de staart 
rood. 
Deze hagedis heb ik aileen aangetroffen in 
secondaire vegetatie, aan de rand van het 
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Fig. 36. Cercosaura o. ocellala. Folo: H o o g m o e d. 

regenbos, meestal in de buurt van kreken. 
Een exemplaa r werd verzameld in een 
cacaoplantage tussen het bladstrooisel, ook 
weer in de buurt van water, dit keer een 
sloot. V a n z o I i n i (1972) heeft de soort 
echter aileen in het regenbos aangetroffen. 
Het is een echte bodembewoner die nauwe
lijks klimt. Een exemplaar vond ik 's avonds 
tussen zeggen in overstroomd land, onge
veer 30 em boven het wateroppervlak. 
V a n z o I i n i (1972) vond echter een exem
plaar op een kleine boom, 1,5 m boven de 
3rond. Gezien de aard van het terrein waar
in ik deze soort heb gevonden verwacht ik 
dat het een heliotherm is, alhoewel ik ze 
nooit echt heb zien zonnebaden. 
Over de voortplanting is weinig bekend, 
slechts een pas uit het ei gekomen jong is 
bekend uit juli. 
Er werd slechts een maag _ onderzocht en 
die bevatte a ileen een spin. 
In Suriname komi deze soort in het gehele 
land voor in beboste gebieden van zeeniveau 
tot minstens 200 m. Overal is deze soort 
zeldzaam te noemen, maar het zal wei zo 
zijn, als bij zo vele kleine hagedissen, dat bij 
intensief onderzoek de zeldz'lamheid nogal 
mee blijkt te vallen. Verder komt hij nog 
voor in Guyana, F rans Guyana en noorde
lijk Brazilie. 

Cnemidophorus lemniscatus lemniscatus 
(Linn a e u s) 

Een middelgrote hagedis met cen cylindrisch 
lichaam, goed ontwikkclde poten en een 
lange staart. De maximum snuit-anuslengte 
bedraagt bij wijfjes 72 mm, bij mannetjes 
89 mm. de staart is 1,9-2,5 keer zo lang. 
De schubben op rug en flanken zijn klein, 
korrelvormig, de buikschubben zijn groot, 
vierkant, glad en s taan in acht lengterijen. 
Onder het oog een scherpe richel , op het 
achterste dee! van de kop bevindt zich een 
dwarsrij van vijf onregelmatig gevormde 
parietalia. De voorste nasalia vormen direct 
achter het rostrate cen naad. De mannetjes 
hebben vlak voor de anus, aan weerszijden 
van de zgn. preanale schubben, een kegel
vormige schub met spitse punt. Ook bij deze 
soort is er een duidelijk verschil in kleur
patroon tussen de beide geslachten. De wijf
jes en de jonge dieren hebben zwarte en 
cremekleurige lengtestrepen. Het aantal 
Iichte strepen varieert, a l naar gelang de 
vindplaats, van negen tot ticn. De zijkant 
van de kop is oranje, de flanken zijn bij vol
wassen wijfjes bruin met Iichte strepen. Kin, 
keel en borst wit, buik, onderkant achter
poten en-onderkant staart geelgroen. Hoven
kant van de achterpoten zwart of donker-
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bruin met witte vlekken. Bij mannetjes is de 
vertebraalstreek lichtbruin, aan weerszijden 
gcflankeerd door drie grasgroene en twee 
zwarte lengtestrepen. De poten en de staart 
zijn grasgrocn, de achterpoten met lichtere 
vlekken. Flanken roestbruin, met drie leng
tcrijen witte vlekken, liezen grasgroen. Zij
kant kop grasgroen, hemelsblauw of tur
quoise met lichtere vlekken. Onderkant, be
halve buik, hemelsblauw. Voorste deel buik 
roestbruin, achterste deel buik in midden 
wit, aan zijkanten grasgroen. 
Na de ameiva is deze hagedis de talrijkste 
soort. Aan zijn biotoop stelt hij wat meer 
omschreven eisen dan de ameiva, zodat we 
hem aileen maar aantreffen in savanneach
tige terreinen, waarbij ik dan het oog heb 
op plaatsen met een lage vegetatie, waarin 
grassen en zeggen een belangrijke rol spe
len, en waar de zon de bodem zeer goed kan 
bereiken, waar zonnestralen dus niet wor
den tegengehouden door het gebladerte van 
bomen. Plaatsen waar we deze soort aan
treffen zijn tuinen in steden en dorpen, 
zandstranden, ritsen, de kustsavannes, langs 
de wegen die van de kustsavannes het bin
nenland ingaan en op enkele gelsoleerde 
snvannctjcs in het binnenland. Deze soort 
ontbreekt op de Sipaliwini savanne. Het zijn 
overdag actieve bodembewoners die het 
grootste deel van hun tijd in de zon door
brengen. Bij gevaar vluchten de dieren een 
hoi binnen of verstoppen zich in de vegeta
tie. Ze verplaatsen zich dan door korte 

Fig. 37. Cnemldophorus I. lemnlscalus, bovenaan
zichl wijlje. Folo: H o o r n. 
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Fig . 39. Gymnophlhalmus underwood!. Foto : H o o g
m o e d . 
Fig. 43. Kenlropyx s. strlaiUs. Foto : H o o g m o e d. 

sprints te maken, waarna ze even op hun 
plaats blijven zitten. Tijdens deze korte rust
periodes bewegen de dieren hun voorpoten 
afwisselend in de Iucht en deze gewoonte 
heeft hem zijn Surinaamse naam wai-wai
hannoe, waarvan de Nederlandse naam 
wenkpootje een letterlijke vertaling is, be
zorgd. 
Ondanks het feit dat er van deze soort veel 
materiaal beschikbaar is werd slechts een 
wijfje met twee eieren (het norrnale aantal) 
gevonden. Het dier werd in juni gevangen. 
Pas uit het ei gekomen jongen zijn bekend 
uit de maanden april , oktober en november, 
terwijl ik tijdens een verblijf op het Bigisan
ti-strand eind april veelvuldig copulaties 
waarnam. B e e be (1945) constateerde dat 
in Guyana het hele jaar door voortplan
tingsactiviteiten plaats vonden, maar dat ze 
een hoogtepunt schenen te bereiken tijdens 
of aan het eind van regentijden, waarbij pa
ringen vooral talrijk waren in mei en sep
tember. Ik kan aileen maar zeggen dat de 
schaar~e gcgevens betreffende Suriname 
aardig overeenkomen met wat B e e b e 
( 1945) constateerde. 
Er is een zeer interessant aspect aan de 
voortplanting van deze soort in Suriname 
en dat is het feit dat in een deel van de 
populaties geen mannetjes aanwezig zijn. 
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Fig. 53. Trellosclncus agllls. Foto: H o o g moe d. 
Fig. 55. Amphlsbaena alba. Foto: T e u n iss en. 

Dit verschijnsel werd voor deze soort in 
Brazilie eveneens geconstateerd door V a n
z o I in i (1970). Vanzolini constateerde 
zelfs dat een bepaalde populatie in drie jaar 
tijd van bisexueel naar unisexueel verander
de. Aanwijzingen dat iets dergelijks in Suri
name plaats vindt zijn er niet, in tegendeel, 
voor sommige populaties wijzen de gege
vens er op dat er in 30 jaar niets veranderd 
is, en dat geldt zowel voor bi- als voor uni
sexuele populaties. De verspreiding van de 
bi- en unisexuele populaties door het land 
is nogal onregelmatig en het enige gebied 
waar enige uniformiteit heerst is het kust
gebied ten oosten van de monding van de 
Suriname-rivier. Aile populaties daar zijn 
bisexueel. Het hele patroon van de vcrsprei
ding van de verschillende populaties, waar
van een aantal absoluut geYsoleerd is, doet 
vermoeden dat we hier niet te maken heb
ben met een kenmerk dat zich langzaam 
maar zeker over aile populaties verspreidt, 
zoals in Brazilie, maar eerder met een ken
merk dat ter plaatse ontstaat, kennelijk op 
meerdere plaatsen tegelijk. Hoe de voort
planting in de populaties die aileen uit wijf
jes bestaan plaats vindt dient nog nader 
uitgezocht te worden. Dit verschijnsel staat 
zeker niet op zichzelf, de laatste paar jaar 
worden steeds meer gevallen bekend van 
hagedissoorten die volledig uit wijfjes be
staan. 
De onderzochte maaginhouden bevatten 
vele soorten insekten en spinnen. Een gede
tailleerde lijst van het voedsel van deze 
soort wordt gegeven door Beebe (1945). 
In Venezuela kwamen Leon et at. (1970) 
tot de conclusie dat deze soort zijn vocdsel 
voornamelijk op de reuk vond; het meren
deel bestond uit kevers, vlinders en vlies
vleugeligen. V a n z o I i n i & R e b o u ~ a s
Sp i eke r (1969) kregen in Brazilie verge
lijkbare resultaten. 
Deze soort komt in Suriname aileen voor in 
het kustgebied, tot aan de zuidrand van de 
kustsavannes, en op enkele geYsoleerde sa
vannes in het binnenland. Het voorkomen 
op deze geYsoleerd savannes is natuurlijk en 
niet veroorzaakt door menselijke activitei
ten, zoals afgeleid kan worden uit het feit 
dat ik bv. op de savannes rondom de air-

strip Kayser-gebergte aile ook in de kust
savannes voorkomende soorten die kenmer
kend zijn voor savannes, en voor wie het 
regenbos een onoverkomelijke barriere 
vormt, aantrof. Deze soort komt in een 
groot deel van tropisch Zuid- en Midden
Amerika voor, van Recife in het zuiden tot 
Guatemala in het noorden. 

Gymnophthalmus underwoodi G r a n t 

Een klein, stank hagedisje met een cylin
drisch lichaam, kleine pootjes en een tame
lijk lange staart. De maximum snuit-anus
lengte bedraagt 44 mm, de staart is 1, 7-1,8 
keer zo lang. De voorpoten dragen slechts 
vier vingers, de duim is afwezig, de achter
poten hebben normaal vijf tenen. Het on
derste ooglid is geheel doorzichtig gewor
den en vast over het oog gegroeid. Lichaam 
bedekt met grote, gladde, imbricate schub
ben, die in lengterijen zijn geplaatst. De rij 
schubben midden op de rug bestaat uit klei
ne ruitvormige schubben, aan weerszijden 
bevindt zich een rij van zeshoekige schub
ben die breder dan lang zijn. Buikschubben 
in vier lengterijen. Schubben op flanken in 
drie lengterijen. In totaal 13 schubben rood
om het midden van het lichaam. Ze hebben 
twee supraciliaria ( = schubben hoven oog, 
op grens van zij- en bovenkant kop) en een 
groot supraoculare, de nasalia zijn van el
kaar gescheiden, er zijn twee paar kinschil
den. De rug is glimmend bronskleurig, met 
iets lichtere dorsolateraal strepen. De Clan
ken zijn glimmend zwart, de buik glimmend 
groenachtig wit. 
Een overdag actieve soort die verschillende 
malen in de zon werd waargenomen. Deze 
soort geeft de voorkeur aan zonnige plek
ken, maar werd nooit op de echte savannes 
waargenomen. In verschillende steden en 
dorpen leeft deze soort in tuinen en komt 
zelfs de huizen binnen. Verder vond ik deze 
soort op de hellingen van de Voltz-berg in 
een open soort savannebos, bij de Raleigh
vallen op een grote open plek in het regen
bos en in Paramaribo in een cacaoplantage. 
Overal werd het dier gevonden in een dikke 
laag afgevallen bladeren op de grond, geen 
enkel exemplaar werd klimmend aangetrof
fen. 
Over de voortplanting en over het voedsel 
zijn geen gegevens beschikbaar. Wei de 
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Fig. 40. Bovenaanzicht van lphlsa elegans. Foto : 
H o or n. 

moeite van het vermelden waard is dat van 
deze soort a ileen wijfjes bekend zijn, zodat 
ook deze soort zich parthenogenetisch moet 
voortplanten. 
In Suriname is deze soort aileen nog maar 
bekend uit het noordelijke deel van het land, 
niet uit het zuiden, maar dat zou een gevolg 
kunnen zijn van het feit dat het dier zo klein 
is en zo verborgen leeft, waardoor hij ge
makkelijk over de kop kan worden gezien. 
Verder is hij bekend uit Guyana, Trinidad, 
Tobago en Barbados, terwijl het zeer waar
schijnlijk lijkt dat de soort ook nog in oos
telijk Venezuela en in Frans Guyana zal 
worden aangetroffen. 

lphisa elegans Gray 

Een kleine slanke hagedis met een cylin
drisch lichaam, een lange staart en korte 
pootjes. De maximum snuit-anuslengte be
draagt bij wijfjes 52 mm, bij mannetjes 
59 mm, de staart is 2,1-2,2 keer zo lang. 
Een duim is aanwezig, maar hij is klein en 
draagt geen nagel. Het onderste ooglid is 
beweeglijk, in het midden bevindt zich een 
enkele grote doorzichtige schub. Het li
chaam is bedekt met grote, gladde, imbri
cate schubben. De rug- en buikschubben 
zijn zeshoekig en staan in twee lengterijen. 
De schubben op de flanken zijn kleiner, 
ru itvormig en staan in vier lengterijen. To
taal aantal schubben rondom het midden 
van het lichaam 12. Vier supraciliaria, drie 
supraocularia, eerste paar kinschilden erg 
groot, tweede paar erg klein. De bovenkant 
is glimmend bruin, de kin, keel en buik zijn 
bleek oranje, de onderkant van de staart is 
paarsachtig. 
Dezc soort is een bewoner van het regen
bos en lijkt zeldzaam te zijn. Het enige 
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exemplaar dat ik zelf gevangen heb werd 
omstreeks het middaguur gevonden in een 
laag afgevallen bladeren op de bosgrond, in 
een stuk bos met weinig ondergroei waar 
weinig zonlicht tot op de grond doordrong. 
Volgens D ' Au d ret s c h (1968) houdt 
deze soort zich op in de van palmbladeren 
gemaakte daken van hutten in het bos. Het 
door hem afgebeelde exemplaar bevindt 
zich zo te zien in de volle zon op een boom
slam, of dit een geensceneerde foto is of 
niet is niet duidelijk. Beebe (1945) zegt 
aileen maar dat hij deze soort in een 'jungle 
pit' heeft gevangen. V an z o I i n i (1972) 
vond deze soort in een dikke laag afgevallen 
bladeren in een cacaoplantage, waarvan het 
bladerdak zeer dicht was. Heide waarnemin
gen wijzen er eveneens op dat het hier om 
een bodemdier gaat en de waarneming van 
D ' A u d r e t s c h zou kunnen berusten op 
een uitzondering, of, wat nog waarschijn
lijker is, dat hij deze soort met andere ha
gedissen verwarde. 
Over voortplanting en voedsel is niets be
kend. 
Tot nog toe is deze soort aileen uit het oos
telijk deel van Suriname bekend, maar hij 
zal ongetwijfeld ook in het westen voorko
men, aangezien hij wei bekend is uit Guya
na. Verder komt deze hagedis voor in het 
Amazonische laagland van Brazilie, Colom
bia, Ecuador en Peru. 

Kentropyx borckianus W. P e t e r s 

Een middelgrote hagedis met een cylin
drisch lichaam, goed ontwikkelde poten en 
een lange staart. De maximale snuit-anus
lengte bedraagt 100 mm, de staart is 2,3 kecr 
zo lang. De rugschubben zijn groter dan de 
schubben op de flanken, maar kleiner dan 



die op de buik; ze zijn gekield, imbricaat en 
staan in dwarsrijen waarin zich 22-27 schub
ben bevinden; de kielen vormen geen leng
terichels. De buikschubben zijn ruitvormig, 
imbricaat, !open in een punt uit en zijn ge
kield, waarbij de kielen lengterichels vor
men. De voorste nasalia vormen achter het 
rcstrale een naad met elkaar. De bovenkant 
van de kop is aan de randen hoger dan in 
het midden, waardoor daar als het ware in 
de lengte een geul verloopt. De kleur van 
lcvende dieren is nauwelijks bekend. Er is 
slechts ccn beschrijving van Beebe (1945) 
waaruit blijkt dat de bovenkant roze-bruin 
is met donkerbruine vlekken. Aan iedere 
kant cen lichtere dorsolateraal streep, op de 
flanken, direct onder de dorsolateraal 
streep, een brede zwarte band die aan de 
onderkant getand is. Zijkant van kop en nek 
groenig, flanken kastanjebruin. Onderkant 
van de kop en de hats wit, borst, buik en 
onderkant staart rozig-grijs. 
Uit Suriname is slechts ccn exemplaar met 
een goede vindplaats (Santo Boma) bekend, 
zonder gegevens betreffende het biotoop, 
maar hoogst waarschijnlijk is het dier af
komstig uit de daar gevestigde bananenplan
tage. B e e b e (1945) gceft geen gegevens 
over het bimoop van deze soort, maar 
nocmt hem jungle lizard en zegt verder nog 
dat deze soort in bet veld niet onderschei
den wcrd van K . calcaratus, zodat we 
daaruit zouden kunnen afleiden dat het een 
bodemdier is dat in het regenbos op tame
lijk zonnige plaatsen voorkomt. U n d e r-

Fig. 41 . Bovenaanzicht Kentropyx borcklanus. Foto : 
H o or n. 

w o o d (1962) geeft ook enkele magere bio
toopgegevens. Hij zegt nl. dat de soort op 
Barbados voorkomt langs een bepaalde 
kreek en op Trinidad op de O'Meara savan
ne. Het is dus niet erg duidelijk in wat voor 
biotoop deze soort nu precies voorkomt. 
Over de voortplanting is evenmin veel be
kend. Het aantal eieren kan varieren van 
vijf tot negen. Aileen van het wijfje met 
negen eieren is bekend wanneer het gevan
gen werd: juni. 
Over het voedsel van deze soort is niets be
kend. 
In Suriname is deze soort aileen nog maar 
bekend uit de omgeving van Paramaribo, 
verder komt hij voor in de kustgebieden van 
Guyana, Frans Guyana en Venezuela en op 
de ei landen Barbados en Trinidad. 

Kentropyx calcaratus S pix 

Een middelgrote hagedis met een cyl ind risch 
lichaam, goed ontwikkelde poten en een 
lange staart. De maximale snuit-anuslengte 
bedraagt I 04 mm, de staart is 2,0-2,3 keer 
zo lang. De rugschubben zijn klein, nauwe
lijks groter dan die op de flanken, veel klei
ner dan de buikschubben. De buikschubbcn, 
de nasalia en de vorm van de kop zijn als 
bij de vorige soort. De rug en de bovenkant 
van de kop zijn bruin, de nek en bet voor
ste deel van de rug zijn groen; bet groen is 
bij mannetjes feller dan bij wijfjes. Geel
bruine dorsolateraalstrepen aanwezig. Bij 
wijfjes en jonge dieren een goudgele verte-

157 



braalstreep van de punt van de snuit tot 
halverwege de rug, bij mannetjes is deze 
streep nog maar vaag te herkennen doordat 
hij iets Iichter is dan de omringende grond
kleur. Aan weerszijden wordt de vertebraal
streep begeleid door een rij zwarte vlekken 
die op de staart met elkaar in verbinding 
staan en dwarsbandjes vormen. Op de flan
ken een of twee rijen lichtblauwe vlekken, 
groot, verticaal ovaal bij de mannetjes, klein 
en rond bij de wijfjes. Een duidelijk ge
slachtsverschil is ook aanwezig in de kleur 
van de iris, die bij mannetjes roodbruin is, 
bij wijfjes goudbruin. 
Een overdag actieve bosbewoner, die zowel 
in regenbos als in ritsbos is aan te treffen. 
Het is een bodemdier dat zich nauwelijks op 
verticale vlakken begeeft, hoogstens tot een 
a twee meter hoven de grond komt door 
langs stammen en takken van omgevallen 
boomstammen te klimmen. Dit dier is een 
liefhebber van zon en geeft daarom de voor
keur aan open plaatsen in het bos, zoals 
langs paden, langs kreken en aan de randen 
van grondjes. De gegevens van Van z o-
1 in i (1972) over het biotoop van deze 
soort stemmen bijna geheel met die van Su
rinaamse dieren overeen. V a n z o I i n i 
vond de soort van regenbos op heuvels tot 
in moerassig overstromingsbos en zelfs op 
plaatsen met een secondaire vegetatie, vel
gens deze auteur schijnt de soort in de buurt 
van water talrijker te zijn, een veronder
stelling die ik niet zonder meer durf te 
ondersteunen. Ook hij vermeldt dat deze 
soort regelmatig op takken en stammen van 
omgevallen bomen te zien is, tot op een 
hoogte van drie a vier meter. Zowel V a n
z o 1 in i (1972) als Crump (1971) wijzen 
erop dat deze soort zeer vaak samen met 
Mabuya mabouya mabouya voorkomt. Vel
gens Crump (1971) betekent dit dat beide 
soorten ongeveer dezelfde eisen aan hun 
biotoop stellen. 
Voortplanting vindt bet hele jaar door 
plaats, er schijnen vijf tot zeven eieren te
gelijk gelegd te worden. Of een wijfje per 
jaar meerdere legsels produceert is niet be
kend. 
Uit onderzoek van maaginhouden bleek dat 
deze soort zich voomamelijk voedt met 
spinnen, kakkerlakken en krekels, daarnaast 
eet hij ook rupsen, slakken en kleine hage
dissen (1 ex. van lphisa elegans aangetrof-
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fen). Volgens B e e b e (1945) eet deze soort 
voornamelijk mieren, termieten en kevers, 
maar deze gegevens moeten we wei met enig 
wantrouwen bekijken, aangezien deze auteur 
deze en de voorgaande soort verwarde. 
In Suriname komt deze soort in bet gehele 
land voor, zowel in bet beboste gebied, als 
in het gebied van de kustsavannes, daar 
echter niet op de savanne zelf, maar in de 
langs kreken en rivieren voorkomende bos
sen. In de boseilanden op de Sipaliwini-sa
vanne is deze soort afwezig. In bet bos is 
deze hagedis op sommige plaatsen, vooral 
bij open plekken, bijzonder talrijk, op an
dere plaatsen komen slechts bier en daar 
op gunstige plekken enkele exemplaren 
voor. Het verspreidingsgebied van de soort 
omvat geheel noordelijk Zuid-Amerika ten 
oosten van de Andes, in bet zuiden tot 
Bahia in Brazilie. 

Kentropyx striatus (D au d i n) 

Een middelgrote hagedis met cylindrisch li
chaam, goed ontwikkelde poten en een zeer 
lange staart. De maximale snuit-anuslengte 
bedraagt bij wijfjes 87 mm, bij mannetjes 
124 mm, de staart is 2,3-2,5 keer zo lang. 
Hierbij is echter geen rekening gehouden 
met de verschillen in lichaamsgrootte die er 
tussen de twee in Suriname voorkomende 
ondersoorten bestaan, aangezien bier niet 
nader op ingegaan zal worden. De rug
schubben zijn groot, slechts weinig kleiner 
dan de buikschubben, gekield, imbricaat, ze 
staan in 12-16 lengterijen en de kielen vor
men 12-16 lengterichels. De buikschubben, 
de nasalia en de vorm van de kop zijn als 
bij K. borckianus. De rug is grasgroen, bij 
wijfjes minder fel dan bij mannetjes, de 
bovenkant van de kop en eventueel de nek 
zijn bruin, bovenkant poten bij mannetjes 
grasgroen, bij wijfjes bruin. Dorsolateraal
strepen en strepen op flanken groenwit, 
flanken bruin, vlekken op flanken licht
blauw. Onderzijde van mannetje bleek-oran
je, wat feller van kleur onder keel, poten en 
staart. Bij wijfjes is de buik wit, de keel, 
onderkant poten en staart zijn bleek-oranje. 
Exemplaren van de Sipaliwini-savanne af
komstig wijken wei wat v.an deze beschrij
ving af: over bet algemeen zijn de kleuren 
minder fel, terwijl bier juist aileen de hoven
kant van de nek en bet voorste deel van de 



Fig . 42. Bovenaanzicht wij lje Kentropyx calcaratus. 
Foto: H o o r n. 

rug groen zijn, de rest bruin. 
Deze hagedis is overdag actief. Het is een 
bodembewoner die vaak zonnebaden neemt. 
Het is een cchte savannebewoner die in a ile 
cchte savannes, maa r ook in daarop lijken
de tcrreinen (rietland, Cyperus giganteus 
moeras) voorkomt. Vaak word t deze hage
dis in de buurt van water aanget roffen. Zo 
vond ik hem bijvoorbeeld bij de ai rstrip 
Kayser-gcbergte op zeer vochtigc, hier en 
daar zc lfs onder c nige em water staande 
savannctjes, terwijl ook van het rietland en 
he t zeggc-moeras veronderste ld mag worden 
dat het daar zeer vochtig is. Overcenkom
stige waarnemingen werden gedaan door P. 
M U II e r (1971) op Maraj6, waar hij de 
soort aantrof in boven het water uitsteken
de struiken, door Van z o I i n i (1972), die 
zegt da t de soort aileen voorkomt in open 
formaties bij water of aan de rand van moe
rassen, e n door B o o s & Q u e s n e I (1971) 
op Trinidad, waar de soort voorkomt langs 
kreken in suikerrietplantages, op cen savan
ne en in een tijdelijk moeras. Kortom deze 
hagcdis komt in de buurt van water voor, 
in open vegetaties die laag blijven en waarin 
hij ook rond klimt. 
Wijfjes met eieren werden aangctroffen in 

janua ri, o ktober en november, pas uit het 
ci gekomen jongen zijn a ileen bekend uit 
oktober. Uit deze magere gegevens kan 
mischien afgeleid worden dat deze soort de 
drie tot vijf eieren in hoofdzaak gedurende 
de lange droge tijd legt, een handelwijze die 
volstrekt begrijpelijk is a ls men bedenkt dat 
gedurendc de regentijd (vooral de grote) 
grote dclen van zijn biotoop onde r water 
s taan. In Trinidad werden in het terrarium 
acht tot ncgen eieren gelegd in juli en 
a ugustus, dus ovcreenkomend met het be
gin van de grote droge tijd. De jongen kwa
men ongeveer drie maanden later uit het ei. 
Ui t onderzoek van maaginhouden is geble
ken dat deze hagedissen vooral veel spinnen 
en sprinkhanen eten, maar daarnaast ook 
kcvers, mieren, wespen, cicaden, libellen, 
vl icgen, rupsen en wantsen. 
In Suriname komt de soort voor in bet kust
gebied op savannes en ritsen en in moeras
sen, vetder op de savannetjes in de omge
ving van de airstrip Kayser-gebergte en bij 
Saniki aan de Tapanahoni, en op de Sipali
wini-savanne, waar de dieren echter afwij
ken van die in de rest van Suriname en 
daarom als een nieuwe ondersoort werden 
beschreven. 
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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 Amphisbae
nians of Surinam'. Junk, Den Haag, 1973). 

ERRATUM 

Fig. 20 (pag. 95) werd gemaakt door 
H o o g mo e d, niet door S c h u I z. 
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