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

De hagedissen en wormhagedissen van Suriname 
IV: de teju's, de wormhagedissen, zoogeografie 

lngezonden juni 1974. Oil is het vierde en laatste 
deel van een samenvatting van het proefschrift van 
dr. H o o g m o e d. De vorige drie delen verschenen 
december 1974, maart 1975 en juni 1975. 
lnhoudsoverzicht: de teju's (vervolg) - de worm
hagedissen - zoogeografie - dank - summary - lite
ratuur. 

Leposoma guianense R u i b a I 

Een klein hagedisje met een cylindrisch Ii
chaam, goed ontwikkelde tamelijk korte po
ten en een tamelijk lange staart met lengte
richels. De maximale snuit-anuslengte be
draagt bij wijfjes 39 mm, bij mannetjes 
37 mm, de staart is 1,4-2,0 keer zo lang. 
De rug is bedekt met grote, ruitvormige, ge-

kielde, imbricate schubben die in schuine 
en (31-35) dwarse rijen staan. Aile schub
ben op de bovenkant van de kop zijn ge
rimpeld, het interparietale is erg groot, de 
prefrontalia vormen een brede naad. De rug 
is bruin met wat lichtere dorsolateraalstre
pen, soms met twee rijen zwarte vlekken 
aan de mediale kant van de dorsolateraal
strepen. Op de staart twee rijen Iichtbruine 
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Fig. 45: Leposoma gulanense, a., b., c. zij-, boven
en onderaanzicht kop, d. bovenaanzicht snuit ander 
exemplaar, e., f., g. detail anaalstreek, h. rugschub
ben, i. buikschubben. Tekening: H o o g moe d. 

vlekjes die. naar de punt toe met elkaar in 
verbinding treden, dus dwarsbanden vor
men. Zijkant van de staart met een rij witte 
vlekjes die op de achterkant van de dij door
loopt. Wijfjes bebben een witte kin en keel, 
aan de zijkanten is de keel oranje, buik en 
onderkant staart okergeel. Mannetjes beb
ben een paarsrode kin, keel en bovenlippen, 
de buik en onderkant van de staart zijn 
oranjerood. 
Deze soort is een bewoner van bet regen
bas, waar hij te vinden is in de laag afge
vallen bladeren op de grond, op vocbtige, 
bescbaduwde plaatsen, vaak in de buurt van 
kreken. Het is een dagdier dat ecliter geen 
zonnebaden neemt. Het feit dat deze dieren 
verschillende malen onmiddellijk na een re
genbui in bet bos werden aangetroffen scbijnt 
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er op' te wijzen dat ze een boge vocb
tigbeid op prijs stellen. Wijfjes met een of 
twee eieren werden aangetroffen in maart, 
pas uit bet ei gekomen jongen in de maan
den februari, mei, augustus en september. 
Hieruit zou met enige voorzicbtigbeid ge
concludeerd kunnen worden dat de eieren 
bet bele jaar door, miscbien met uitzonde
ring van de grote droge tijd, worden gelegd. 
Op 16 november 1974 werden in een ver
molmde boomstam twee legsels gevonden, 
ieder bestaande uit twee eieren, van deze 
soort. Het eerste ei kwam 29 november 
spontaan uit, bet tweede op 15 december. 
Een van de andere eieren werd geopend en 
bevatte een volledig ontwikkeld jong, bet 
laatste ei verscbrompelde. 
Voor zover bekend bestaat bet voedsel uit 



Fig. 46. Leposoma percarlnatum, a. zijaanzicht kop, 
b. bovenaanzlcht kop, c. onderaanzicht kop, d. 
anaalstreek, e. rugschubben, f. buikschubben. Teke
nlng: H o o g moe d. 

pissebedden, spinnen, krekels, keverlarven, 
cicaden en sprinkhanen, allemaa1 dieren die 
zich ook op de bosgrond of in de strooisel
laag ophouden. 
In Suriname is deze tamelijk algemene soort 
aileen bekend uit het gebied ten zuiden van 
de kustsavannes;- waar hij tot op 690 m 
hoogte voorkomt. Hieraan moet echter 
toegevoegd worden dat de november 1974 
gevonden legsels afkomstig zijn uit de Cul
tuurtuin in Paramaribo, een plaats een stuk 
ten noorden van de kustsavannes. Verder 
is hij bekend uit Guyana, Frans Guyana en 
Amapa (Brazilie). 

Leposoma percarinatum (L. M ii 11 e r) 

Eveneens een klein hagedisjc, dat in li-

chaamsbouw overeenkomt met de vorige . 
soort. Het lijkt er zelfs zo sterk oo dat de 
twee soorten in bet veld moeilijk uit elkaar 
te houden zijn. Bij nadere beschouwing blij
ken er echter toch flink wat verschillen te 
zijn. De maximum snuit-anuslengte be
draagt 37 mm, de staart is 1,8 keer zo lang. 
De belangrijkste kenmerken waarin deze 
soort van de vorige verschilt zijn de volgen
de: interparietale niet zo groot, met onge
veer evenwijdige zijkanten, .naad tussen de 
prefrontalia kort, rugschubben in 35-38 
dwarsrijen. Rug Iicht- tot donkerbruin met 
lichtere dorsolateraalstrepen, flanken don
kerbruin tot zwart met een rij onduidelijk 
witte vlekken. Op zijkant voorste deel staart 
een witte lijn. Kin en keel wit, buik oker
geel, staart idem maar met donkere vlekken. 
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Ook dit is een bosbewoner die zich op de 
grand ophoudt. De dieren werden zowel in 
de strooisellaag op droge bosgrond gevan
gen, een biotoop waarin ze ook in Brazilie 
werden aangetroffen (Crump, 1971; 
V a n z o I i n i, 1972), als op tamelijk natte 
plekken (Mauritia eiland in moeras, pina 
zwampbos, bladafval op overgangszone land 
en water langs kreek), een biotoop waarin 
ze in Brazilie voor zover bekend kennelijk 
niet voorkomen. Beebe (1945) is de enige 
die zegt dat deze soort 's nachts actief is, 
overal elders is bet dier overdag actief en 
H o e v e r s (1967) zegt zelfs exemplaren 
van deze soort te bebben zien zonnen. Ik 
kan hier aan toevoegen dat de mededeling 
van B e e b e (1945) ook in zekere mate 
voor Suriname geldt. Februari 1975 ving ik 
nl. een exemplaar dat 's avonds (21.15 uur) 
over de grond Iiep in zwampbos. 
Uit Suriname zijn geen gegevens over de 
voortplanting bekend, wei uit bet buurland 
Guyana, waar wijfjes met eieren werden 
aangetroffen van maart tot juli. Een legsel 
schijnt twee eieren te bevatten. Ook deze 
soort scbijnt zich parthenogenetisch voort te 
planten: er zijn geen mannetjes bekend. 

Fig. 47. Neustlcurus blcarlnatus, exemplaar met 
vorkstaart. Foto: H o o g moe d. 
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Het voedsel bestaat volgens B e e b e (1945) 
uit kameelbalsvliegen, springstaarten, cica
den, termieten, mieren, rupsen, kevers, kak
kerlakken en spinnen. 
In Suriname komt deze soort in bet gebele 
land voor, met uitzondering van het gebied 
van de kustsavannes. Het is een zeldzaam 
dier, waarvan nog maar weinig exemplaren 
bekend zijn. Verder omvat het versprei
dingsgebied Venezuela, Guyana en noorde
lijk Brazilie. 

Neusticurus bicarinatus (L i n n a e u s) 

Een middelgrote bagedis met een cylindriscb 
Iichaam, goed ontwikkelde poten en een zij
delings samengedrukte staart. De maximum 
snuit-anuslengte bedraagt bij wijfjes 96 mm, 
bij mannetjes 109 mm, de staart is 1,8-2,1 
keer zo lang. Het merendeel van de rug
scbubben is klein, glad en imbricaat, tussen 
deze kleine schubben liggen grotere gekiel
de scbubben die min of meer lengterijen 
vormen. Bovenkant van de staart met twee 
gekartelde kammen, die op bet achterste 
deel van de staart samen een enkele kam 
vormen. Twee subcaudalia corresponderen 



met twee schubben op de zijkant van de 
staart. Het trommelvlies ligt aan het einde 
van een min of meer lange gehoorgang. De 
rug is rood- tot paarsbruin met onduidelijke 
donkerbruine of zwarte vlekken. Boven de 
voorpoten een witte vlek met· brede zwarte 
rand, bij de meeste dieren gevolgd door een 
rij van dergel ijke, maar kleinere, vlekken op 
de flanken. Boven het oog drie, bij jonge 
dieren rode, bij oudere dieren bleekgele, 
vlekken, gescheiden door twee zwarte lijnen. 
Onder het oog een enkele rode, respectieve
lijk blcckgele vlek. Kin, keel en buik wit, 
eerstc deel onderkant staart ook, Iaatste dee( 
zwart. 
Deze hagedis leeft op de oevers van kreken 
en rivicren die door regenbos stromen, al
hoewel hij soms ook aan de rand van sa
vannes voorkomt. Hct is een dagdier dat 
actief is tussen 9 uur 's morgens en half zes 
's middags. De dieren zonnen zich daar op 
uit het water stekende rotsen en takken. Bij 
gevaar duiken ze het water in en verstop
pen zich onder rotsen, wortels en rommel 
op de bodem of ze zwemmen een stuk met 
de kop boven water en trachten de oever te 
berciken. Kortom, de dieren zijn semiaqua-

Fig. 48. Neustlcurus rudls. Foto : H o o g m o e d . 

tiel. Ik heb ze aileen fangs stromend water 
aangetroffen. 
Over de voortplanting valt weinig te zeggen, 
er zijn slechts twee wijfjes, ieder met twee 
eieren, bekend uit maart en mei. 
Uit onderzoek van maaginhouden bleek dat 
bet merendeel van het voedsel van het land 
afkomstig was, een geheel ander resultaat 
dan dat van Beeb e (1945) die vond dat 
bet voedsel voornamelijk uit aquatiele orga
nismen bestond. De enige aquatiele organis
men die ik aantrof waren een klein gepant
serd meervalletje en een waterwants; daar
naast werden een landslak, miljoenpoten, 
mieren, muggen, vlinders, rupsen, sprink
hanen, krekels en spinnen gevonden. 
In Suriname is deze soort redelijk algemeen, 
alhoewel nergens talrijk. Hij komt in het 
hele land, vanaf de noordrand van de kust
savannes, voor tot op een hoogte van mini
maal 600 m. Yerder beslaat zijn versprei
dingsgebied Guyana, Venezuela, Frans·Guy
ana en het Braziliaansc Amazonegebied. 

N eusticurus rudis B o u I eng e r 

Eveneens een middelgrote hagedis met een 
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Fig . 49. Blotoop van belde soorten Neusucurus. 
Boven lreneval op de Brownsberg. De dieren zon
nen zich op de rotsen en duiken bij gevaar het 
water ln. Onder Vlergebroederskreek, Sipaliwini. 
Foto: H o o g mo e d . 

cylindrisch lichaam, goed ontwikkelde po
ten en een zijdelings samengedrukte staart. 
De maximum snuit-anuslengte bedraagt bij 
wijfjes 64 mm, bij mannetjes 78 mm, de 
staart is 1,4-1,7 keer zo lang. De staart is 
dus naar verhouding minder lang dan bij de 
vorige soort. 
De meeste rugschubben zijn klein, on-
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regclmatig van vorm, glad en liggen 
tegen elkaar aan; tussen deze kleine schub
ben liggen grote, ovate gekielde schub
ben die duidelijke lengterijen vormen. Bo
venkant staart met twee gekartelde kammen 
die zich naar achteren toe tot een enkele 
kam VC\enigen. Twee subcaudalia corres
ponderen met drie tot vier schubben op de 



zijkant van de staart. Het trommelvlies ligt 
oppervlakkig. De bovenkant van de dieren 
is Iicht- tot donkerbruin met lichtere vlek
ken op de flanken en de zijkanten van de 
staart. Onderzijde wit tot okerkleurig met 
bruine vlekken, onderkant van bet eerste 
deel van de staart idem, achterste deel don
kerbruin met wat vage witte vlekjes. 
Het biotoop van deze soort komt overeen 
met dat van de vorige, dus oevers van kre
ken in bet regenbos. Ik heb de indruk dat 
deze soort meer aan bet heldere, tamelijk 
snel stromende water van kreken gebonden 
is dan de vorige. Ik heb deze soort althans 
nooit tangs grote rivieren gevangen, waar 
N. bicarinatus wei aanwezig is. Voor ge
drag zie de vorige soort . .Het is mogelijk dat 
deze soort een droogteslaap houdt, aange
zien ik tweemaal exemplaren onder stukken 
bout in droge kreekbeddingen vond. 
Over de voortplanting is helemaal niets be
kend. 
In een tweetal onderzochte magen bevon
den zich de resten van een gevleugelde mier, 
een rups, een spin en een zoetwaterkrab, -
zodat ook deze soort zijn voedsel zowel 

Fig. 50. Prlonodactylus argulus, a. zljaanzlcht kop, 
b. bovenaanzlcht kop, c. onderaanzlcht kop, d. 
anaalstreek,. e. rugschubben, f. bulkschubben, g. 
schubben op flanken. Tekenlng: H o o g moe d . 

op het land, boven en in bet water zoekt. 
Deze soort is in Suriname zeker zeldzaam 
te noemen en is aileen bekend uit heuvel
achtig, met regenbos bedekt land ten zuiden 
van de kustsavannes. Hij komt minstens tot 
650 m boven zeeniveau voor. Verder is hij 
bekend uit Venezuela, Guyana en Frans 
Guyana. 

Prionodactylus argulus (W. Peters) 

Een klein, slank hagedisje met een cylin
drisch lichaam, goed ontwikkelde poten en 
een lange staart. De maximale snuit-anus
lengte bedraagt bij wijfjes 43 mm, bij man
netjes 48 mm, de staart is ongeveer twee 
keer zo lang. De rugschubben zijn zeshoe
kig, gekield en imbricaat, ze zijn veel groter 
dan de schubben op de flanken, maar klei
ner dan de buikschubben. Ze vormen aileen 
dwarsrijen. De nasalia worden gescheiden 
door twee frontonasalia, een .klein occipitale 
met aan weerszijden een groter postparie
tale. De rug en flanken zijn Iichtbruin, ge
scheiden door een witachtige dorsolateraal
streep. Boven- en zijkanten van de kop 
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Fig. 51 . Ptychoglossus brevlfrontalls, zijaanzicht. 
Foto: H o o r n. 

grijsbruin, scherp gescheiden van de creme
kleurige bovenlippen. Op de flanken een 
serie, naar acbteren toe kleiner wordende, 
zwarte vlekken met een klein wit vlekje in 
bet midden. Op grens van flank en buik een 
witte streep. Onderkant wit met grijze vlek
jes. 
Uit Suriname is slecbts een exemplaar be
kend uit Paloemeu. WaarschijnJijk werd bet 
dier daar in regenbos gevangen. Verder we
ten we over de biologie van deze soort in 
Suriname niets. V a n z o l i n i (1972) meldt 
een exemplaar dat verzameld werd door een 
insektenverzamelaar die de onderste takken 
van een boom schudde. Fitch (1968) vond 
deze soort op de grond in regenbos en con
stateerde dat de lichaamstemperatuur hoven 
die van de Iucht lag, hetgeen er op wijst dat 
dit dier zich zont. Crump (1971) trof deze 
soort zowel in bet regenbos (terra firme) 
als in bet vloedbos (varzea) aan. 
Het verspreidingsgebied van de soort omvat 
het hele stroomgebied van de Amazone, in
clusief bet gebied van de drie Guyana's. 

Ptychoglossus brevifrontalis B o u I eng e r 

Een kleine, nogal plomp gebouwde, hagedis 
met een cylindrisch licbaam, korte, goed 
ontwikk~lde poten en waarschijnlijk een 
lange staart. De snuit-anuslengte bedraagt 
53 mm bij bet Surinaamse exemplaar, 
64 mm bij een exemplaar uit Ecuador. De 
rugschubben zijn zesboekig, glad en imbri
caat, ze staan aileen in dwarsrijen. De 
schubben op de flanken zijn ongeveer net 
zo groot als de rugschubben, maar ze zijn 
rechthoekig. Buikschubben rechthoekig, 
glad, ze liggen tegen elkaar aan, zijn dus 
niet imbricaat. De nasalia worden geschei
den door een enkel frontonasale, een dwars
rij van vijf occipitalia, vier supraocularia. 
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De rug is bruin met donkerbruine vlekken, 
die op de flanken in aantal toenemen. De 
lippen zijn donkerbruin en cremekleurig ge
vlekt. Kin, keel en buik cremekleurig, on
gevlekt, onderkant staart eveneens creme
kJeurig maar aan de zijkanten bevinden zich 
donkerbruine vlekken. Op de zijkant van de 
staart een rij cremekleurige vlekken. 
Over biotoop en biologie van deze soort 
weten we niets. Tot nog toe zijn er nog 
maar enkele exemplaren van deze soort in 
museumcollecties bekend, waarvan een uit 
bet uiterste zuiden van Suriname en een uit 
bet oosten van Ecuador. Uit bet bele tussen
Iiggende gebied is de soort niet bekend, 
maar dat zegt weinig, er zijn a! verschillen
de soorten die aileen van de oostflank van 
de Andes bekend waren in Suriname ge
vonden. Dat betekent dat de soort in bet 
hele tussenliggende gebied ook voorkomt, 
maar daar tot nu toe aan de aandacht ont
snapt is vanwege een verzorgen levenswijze. 

Tretioscincus agilis (R u t b v e n) 

Een kJeine hagedis met een cylindriscb li
chaam, goed ontwikkelde, korte poten en 
een niet zo lange staart. De duim is rudi
mentair en draagt geen nagel. De maximale 
snuit-anuslengte bedraagt bij wijfjes 62 mm, 
bij mannetjes 59 mm, de staart is 1,4-1,5 
keer zo lang. Alle schubben op het Iichaam 
zijn rond, glad en imbricaat en staan in 
schuine- en Jengterijen. Rondom bet mid
den van bet I.ichaam 16 schubben. Nasalia 
gescheiden door een zeer groot frontonasa
le; prefrontalia zeer klein, van elkaar ge
scheiden doordat frontonasale en frontale 
een brede grens vormen; slechts twee supra
ocularia, een klein middelste occipitale en 
een groot postparietale aan iedere kant. On
derste ooglid beweeglijk, met een grote door-



zichtige schub. Zowel van onder- als hoven
rand van de pupil steekt er een halterv<tr
mig flapje naar binnen. De rug is paars
bruin, de dorolateraalstreep is op de kop 
en de nek okergeel, op het lichaam groen
achtig wit en op de staart blauw. Aangezien 
de beide dorsolateraalstrepen op de staart 
met elkaar in verbinding treden is het laat
ste deel van de staart geheel blauw. Zijkan
ten kop en lichaam zwart, van snuitpunt tot 
voorpoot aan onderkant begrensd door oker
gele streep. Onderkant groenachtig blauw. 
In Suriname is dit een bewoner van regen
bas, waar hij te vinden is op het onderste 
deel van dikke bomen, of op de grond in 
de buurt van dikke bomen. In Guyana werd 
de soort daamaast nog in ritsbos aangetrof
fen (Ruthven, 1916). Ben wei geheel 
hiervan afwijkend biotoop wordt gemeld 
door V. a n z o I i n i & R e b o u ~ a s -
Spieker (1969) die de soort in zeer grote 
aantallen (212 exemplaren in drie dagen 
verzameld) aantroffen in Oriximina, waar 
de dieren werden gevonden op erven, in 

Fig. 52. Tretlosclncus agllls. Zie ook fig. 53 op 
pag. 154. Tekening: H o o g moe d. 

muren van p~lmbladeren en op vuilnisho
pen. Van z o I in i (1972) trof de soort 
echter ook in een natuurlijk biotoop aan, nl. 
tussen afgevallen bladeren onder een geiso
leerd staande boom. Het is een dagdier dat 
werd waargenomen tussen 9 uur 's ochtends 
en half vier 's middags, maar waarschijn
lijk is de activiteitsperiode Ianger. Aile 
door mij verzamelde dieren werden ontdekt 
terwijl ze een zonnebad namen. Deze hage
dis voelt zich zowel op de grond als. op 
boomstammen thuis. Worden ze verontrust 
dan trachten ze te ontsnappen door tegen 
een boom op te rennen, waarbij ze trachten 
de stam tussen zichzelf en de vijand te hou
den. Ze kunnen zich ook verbergen onder 
op de grond liggende boomstammen. 
Over de voortplanting in Suriname zijn geen 
gegevens beschikbaar. V a n z o I i n i en 
R e b o u ~ a s- S p i e k e r (1969) vonden in 
januari zowel wijfjes met rijpe als wijfjes 
met onrijpe eieren. · 
Het maagonderzoek van twee Surinaamse 
dieren toonde aan dat het voedsel bestaat 
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Fig. 54. Tuplnambls nlgropunctatus. Foto: E r I k s. 

uit spinnen, krekels en wantsen. Het onder
zoek op vee! grotere schaal van V a n z o-
1 i n i en R e b o u c; a s - S p i e k e r (1969) 
leverde een vee! completer beeld van bet 
voedsel van deze soort op. Zij vonden n at 
spinnen de belangrijkste component waren, 
gevolgd door kakkerlakken, sprinkhanen en 
krekels, termieten en pissebedden. Daarnaast 
werden nog in kleine aantallen mieren, vlie
gen en een enkel exemplaar van andere in
seektengroepen aangetroffen. Opvallend is 
dat in het voedsel kevcrs geheel ontbreken 
(met uitzondering van cen enkele kevcrlar
ve), terwijl die bij vee! andere soorten juist 
zo'n belangrijke rol spelen. 
In Suriname komt deze soort aileen voor in 
het gebied ten zuiden van de kustsavannes. 
to t minstens 500 m hoog. De soort is ovcral 
zeldzaam. Het verspreidingsgebied omvat 
verder Guyana, Frans Guyana en noord
oostelijk Brazilie. 

Tupinambis nigropunctatus S p i x 

Een zeer grote hagedis met een cylindrisch 
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lichaam, goed ontwikkelde poten en een 
lange staart. De maximum snuit-anuslengte 
bedraagt bij wijfjes 21 em, bij mannetjes 
33 em, de staart is 1,9-2,2 keer zo lang. De 
rugschubben zijn klein, vierkant tot recht
hoekig, glad en liggen tegen elkaar aan, ze 
vormen · dwarsrijen. Schubben op flanken 
kleiner dan rugschubben, ze zijn gerang
schikt in wigvormige groepen die met de 
punt naar de buik wijzen, ertussen andere 
groepen die op de buik ontstaan. Buik
schubben klein, groter dan de rugschubben, 
in 22-27 lengterijen. Voorste nasalia vormen 
achter het rostrate een naad met elkaar, vier 
supraocula ria, een groot loreaalschild. Rug 
olij fgroen met zwarte dwarsbanden en vier 
lengtcrijen van witte vlekjes. Kopschubben 
met zwart centrum en bruine randen. Op 
zijkaru... kop en op flanken een brede zwartc 
band. Bovenkant staart met bruine en zwar
te banden. Onderkant wit, met op de zijkan
ten van de buik de in een scherpe punt ein
digende uitlopers van de dwarsbanden op 
de rug, midden op de buik wat zwarte vlek
ken, geen doorlopende zwarte dwarsbanden. 



Onderkant staart met zwarte en witte dwars
banden, bet scherpst contrasterend naar de 
top van de staart toe. 
Deze soort komt bijna overal voor en lijkt 
wat dat betreft op de ameiva. Een voor
waarde waaraan bet terrein wei moet vol
doen is dat er bosjes zijn waarin hij zich bij 
gevaar kan verstoppen. Het is een uitge
sproken dagdier, dat zich uitgebreid zont. 
Wat betreft de voortplanting is slechts wei
nig bekend, ik heb aileen in februari en 
augustus pas uit bet ei gekomen jongen ge
vonden. Uit gegevens uit omliggende Ianden 
valt af te leiden dat er eigenlijk bet hele jaar 
door eieren gelegd worden, zodat dat ook 
in Suriname wei het geval zai zijn. De eie
ren worden wei op een zeer bijzondere 
plaats afgezet, nl. in termietenesten. Voor 
de wijfjes is bet redelijk gemakkelijk om met 
de grote kiauwen de harde nesten open te 
breken, maar hoe de jongen er weer uitko
men is een nog onopgelost probleem. 
Het voedsel bestaat uit allerlei, vooral gro
te, insekten zoals kevers, sabelsprinkhanen, 
wespen, kakkerlakken, mieren, termieten, 
maar ook uit spinnen, duizendpoten, kik-

Fig. 56. Amphlsbaena alba. Zie ook fig. 55 op pa
gina 154. Tekening: H o o g moe d. 

kers, hagedissen en kleine zoogdieren. 
In Suriname komt de soort door bet hele 
land voor. Verder beslaat het verspreidings
gebied van deze soort heel Zuid-Amerika 
ten noorden van 4 o ZB. De verwante soort 
T. teguixin (L i n n a e u s) komt niet in 
noordelijk Zuid-Amerika voor, zoals nog 
maar al te vaak beweerd wordt, maar is in 
zijn verspreiding beperkt tot het zuiden van 
Brazilie, Uruguay, Paraguay en het noorden 
van Argentinie. 
In Suriname wordt deze soort sappakara 
genoemd. 

DE WORMHAGEDISSEN 

De wormhagedissen werden tot voor kort 
tot de hagedissen gerekend, maar sinds en
kele jaren worden ze beschouwd als aparte 
onderorde van de Squamata, naast de hage
dissen (Sauria) en de slangen (Serpentes). 
Hun afsplitsing van de hagedissen vond 
voornamelijk plaats op grond van anato
mische kenmerken, o.a. vanwege een onge
paarde tand midden in de bovenkaak bij de 
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wormhagedissen. Er zijn zelfs mensen die 
zeggen dat ze er niet zeker van zijn of 
wormhagedissen wei reptielen zijn, maar 
een dergelijk extreem standpunt is aanvecht
baar en ik zou bet niet graag verdedigen. 
Aile in Suriname voorkomende soorten be
horen tot een familie, nl. de Amphisbaeni
dae. De leden van deze familie lijken zeer 
sterk op elkaar en de duidelijkste verschil
len zijn te vinden in de lengte. Bij aile soar
ten ontbreken poten, de ogen zijn geredu
ceerd en door een grote schub bedekt. De 
schubben op bet lichaam zijn in ringen ge
rangschikt. Op de flanken loopt van vlak 
achter de kop tot aan de staart een plooi, 
de zgn. laterale sulcus die de rug- en buik
schilden van elkaar scheidt. De schubben 
die aan de sulcus grenzen hebben een afge
ronde kant, in de sulcus zelf liggen per ring 
twee kleine schubjes. Aile soorten Ieven 
ondergronds. De familie is verspreid over 
de tropen van Amerika en Afrika. 
Tabel voor bet determineren van de in Su
riname voorkomende Amphisbaenidae. 

1. Aantal schubben rondom het midden van het li
chaam 26-30, vier preanale porien, twee supralabialia 
. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Amphlsbaena vanzollnll 

Aantal schubben rondom het midden van het li
chaam minstens 42, 7-12 preanale porion, drie of vier 
supralabialia . . . . . . . • . • . • . • • • . . • . • • • . • . . . . . • • . . • • 2 

2. Aantal schubben rondom het midden van het li
chaam 70-86, aantal ringen schubben op de staart 
13-20 + 1, vier supralabialia, in staart geen break
punt aanwezig • • • • . . . . . . . • • • . • . . Amphlsbaena alba 

Aantal schubben rondom het midden van het li
chaam 42-55, aantal ringen schubben op de staart 
24-28 + 1, drie supralobialia, een duidelijk herken
baar, voorgevormd breekpunt in staart •...•.....•... 
• • • • • • • • . • . . . . . . . • Amphlsbaena fullglnosa fullglnosa 

Amphisbaena alba Linn a e us 

Een grote wormhagedis met een korte 
staart. De maximum snuit-anuslengte be
draagt 609 mm, de staart is ongeveer 0,1 
keer zo lang. Voor beschubbingskenmerken 
zie tabel. Bovenkant Iicht- tot donkerbruin, 
ongevlekt bij volwassen dieren, met witte 
vlekjes bij jonge dieren. Onderkant vuilwit. 
Punt van staart wit. 
Een gravende soort die zowel in geculti
veerd terrein, in de savanne als in bet regen
bas wordt aangetroffen. Deze dieren zijn 
vermoedelijk voornamelijk 's nachts actief 
en komen dan tot dicht onder de oppervlak
te, vlak na zonsopgang zoeken ze weer die
pere lagen op. Vaak worden deze dieren 
gevonden in de nesten van bladsnijdermie-
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ren (Alta cephalotes Linn a e us). De die
reo bcvinden zich niet in de leefnesten van de 
mieren maar in de zgn. afvalkamers, waar 
ze de bladeren, die ze voor hun schimmel
cultuur gebruikt hebben, deponeren. In deze 
afvalkamers Ieven ook de larven van een 
kever (Coelosis biloba Linn a e us), die 
volgens S t a he 1 & G e ij s k e s (1939) een 
belangrijk bestanddeel van bet voedsel van 
A. alba Linn a e us vormen. 
Maagonderzoek van dieren die in mierenes
ten gevangen waren leverde echter niets op, 
aile magen waren leeg. B e e b e (1945) trof 
in een maag een veenmol, een sprinkhaan 
en drie termieten aan. Volgens G a n s 
(1969) bestaat bet voedsel uit regenwormen, 
geleedpotigen, reptielen en knaagdieren. 
Over de voortplanting van deze soort is niets 
bekend. 
In Suriname komt de soort in bet hele land 
voor, is echter nergens algemeen te noemen, 
maar dat zal wei verband houden met zijn 
Ievenswijze. Het verspreidingsgebied beslaat 
Zuid-Amerika ten oosten van de Andes, in 
bet zuiden tot Paraguay. 

Amphibaena fuliginosa fuliginosa 
Linnaeus 

Een middelgrote wormhagedis met een re
latief lange staart. Maximum snuit-anus
lengte 424 mm, de staart is ongeveer 0,2 
keer zo lang. Voor beschubbingskenmerken 
zie tabel. De bovenkant is zwart met onre
gelmatig geplaatste witte vlekken, de kop is 
wit, ·met of (meestal) zonder zwarte vlek
ken. De onderkant is wit met onregelmatig 
geplaatste zwarte vlekken. 
Ook dit is een gravende soort die zowel in 
gecultiveerd terrein, in savannes als in bet 
regenbos wordt aangetroffen. Ook deze 
soort wordt gevonden in de afvalkamers 
van bladsnijdermieren. De activiteitsperiode 
zal wei dezelfde zijn als van de vorige soort. 
Onderzoek van maaginhouden .toonde aan 
dat deze soort zijn voedsel, zoals te ver
wachten was, onder de grond of er op zoekt. 
H~ voedsel bestond uit duizendpoten, ke
vers, keverlarven, veenmoilen, mieren, ter
mieten en hagedisseeieren. 
Over de voortplanting van deze soort is 
niets bekend. 
In Suriname komt de soort in bet hele land 
voor, nergens algemeen, maar wei wat tal-



Fig. 57. Amphlsbaena f. fullglnosa. Foto : H o o r n. 

rijker dan A. alba L i n n a e u s. Het ver
spreidingsgebied van de nominaatvorm om
vat de drie Guyana's en Venezuela. Het ver
spreidingsgebied van de gehele soort reikt 
van Panama in het noorden tot Noord-Ar
gentinie (ten oosten van de Andes) en Ecua
dor (ten westen van de Andes) in het zui
den. 

Amphisbaena vanzolinii G an s 

Een kleine wormhagedis met cen relatief 
lange staart. De maximale snuit-anuslengte 
bedraagt bij wijfjes 137 mm, bij mannetjes 
133mm, de staart is 0,2 keer zo lang. Voor 
beschubbingskenmerken zie tabel. De hoven
kant kan Iicht- tot donkerbruin, maar ook 
paarsachtig zijn. De buik is doorzichtig roze 
van kleur. 
Aile exemplaren die uit Suriname bekend 
zijn werden verzameld in regenbos, de mees
te in of onder op de grand liggende ver
molmde boomstammen, een in de bovenste 
grondlaag. De vermolmde boomstammen 
moesten wei erg goed vermolmd zijn, zodat 

het binnenste uit heel fijn , zacht hout be
stond. 
De onderzochte magen bevatten een pseudo
schorpioen, een mier en verschi llende ter
mieten. 
Over de voortplanting van deze soort weten 
we niets. 
In Suriname is deze soort nog maar bekend 
van twee vindplaatsen in het zuiden van het 
land. Vcrder is hij aileen bekend uit Guya
na. 

ZOOGEOGRAFIE 

Het is mogclijk de in Suriname voorkomen
de hagedisscn en wormhagedissen te verde
len in vijf grocpen. De belangrijkste groep 
blijkt die van de zgn. Amazonische soorten 
te zijn, soorten met een verspreidingsgebied 
dat zich uitstrekt van de oostvoet van de 
Andes tot aan de Atlantische Oceaan en 
eigenlijk het hele stroomgebied van de Ama
zone beslaat, soms ook nog dat van de Ori
noco en het gebied van de drie Guyana's. 
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Fig . 58. Amphlsbaena vanzollnll. Foto : H o o g
moe d. 

Tot deze groep behoren 26 van de 43 in 
Suriname voorkomende soorten, dat is 600/o. 
De groep die hierop volgt bestaat uit de 
zgn. Guyana-endemen, dat zijn soorten die 
aileen in het gebied tussen de Orinoco-moo
ding en de Amazone-monding voorkomen, 
en waartoe acht soorten (190/ o) gerekend 
worden. De derde groep bestaat uit soorten 
die een grote verspreiding hebben, van Mid
den-Amerika of Colombia tot zuidelijk Bra
zilic, hiertoe behoren zeven soorten (160/o). 
Vervolgens blijven er nog twee soorten over 
die ieder tot een andere groep behoren. De 
ene soort is een vertegenwoordiger van een 
groep waarvan de soorten een verspreidings
gebied hebben dat van Midden-Amerika of 
Colombia net reikt tot aan de Guyana's; de 
andere soort is een cosmopoliet, hij komt in 
grote delen van Zuid-Amerika en de Antil
len voor, maar zijn oorspronkelijke ver
spreidingsgebied is Afrika. Voor een goed 
beeld lijkt het wenselijk hier even een over
zicht te geven waaruit blijkt welke soorten 
tot welke groep behoren. 

Guyana-endemen: 
Gonatodes annularis B o u I eng e r 
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Pseudogonatodes guianensis P a r k e r 
Hemidactylus palaichthus K I u g e 
Gymnophthalmus undenvoodi G r a n t 
Kentropyx borckianus W. Pete r s 
Leposoma guianense R u i b a I 
N eusticurus rudis B o u I eng e r 
Amphisbaena vanzolinii G an s 

Soorten met een grote verspreiding: 
Thecadactylus rapicauda (H o u t t u y n) 
Iguana iguana (L i n n a e us) 
Polychrus marmoratus (L i n n a e u s) 
Mabuya mabouya (Lac c p e de) 
Ameiva ameiva (L i n n a e u s) 
Cnemidophorus lemniscatus (L i n n a e u s) 
Amphisbcena fuliginosa Linn a e us 

Soort die zijn oostgrens in Guyana bereikt: 
A no lis au raws D au d i n 

Cosmopolitische soort: 
Hemidactylus mabouia (More au de 
J 0 nne s) 

Amazonische soorten: 
Aile hierboven niet genoemde, in Suriname 
voorkomcnde soorten. 



De groep van de Amazonische soorten kan 
weer verder onderverdeeld worden, nl. in 
soorten met een verspreiding langs de rand 
van bet Amazonegebied, soorten die aileen 
in bet oosten van bet gebied voorkomen, 
soorten die voorkomen in bet oosten en bet 
westen van bet gebied en soorten die in bet 
hele Amazone-gebied aanwezig zijn. Aange
zien echter ooze kennis van de (herpeto)
fauna van bet Amazone-gebied nog maar 
gering is, is bet echter best mogelijk dat 
deze groepen kunstmatig zijn en dat ze bij 
voortgezet onderzoek zullen verdwijnen. 
Daarom ga ik bier maar niet verder op deze 
zaak in. De Guyana-endemen komen voor
namelijk voor in bet westelijke deel van 
Guyana en bereiken hun oostgrens in voor
malig Brits Guyana, in Suriname of in 
Frans Guyana. Slecbts twee soorten scbij
nen aileen in bet oostelijk deel van Guyana 
voor te komen. 

Voor bet hele gebied van Guyana zijn nu 
60 soorten bekend, waarvan er 43 uit Suri
name bekend zijn. De overblijvcnde 17 zijn 
in vier groepen te verdelen: negen soorten 
komen aHeen in bet westen van Guyana 
voor, respectievelijk bereiken in bet westen 
van Guyana hun oostgrens; twee soorten 
horen in bet gebied eigenlijk niet tbuis en 
zijn geimporteerd van de Antillen; vier soar
ten komen alleen in bet oostelijke dee] van 
Guyana voor; een soort komt voor in bet 
grensgebied van Venezuela en Guyana, 
maar ook in bet oosten van Brazilie; de 
laatste soort is aHeen bekend uit twee ge
bieden, waarvan bet ene zich in bet mon
dingsgebied van de Amazone bevindt en bet 
andere in de buurt van bet brongebied. In 
Guyana treffen we in totaal 51 soorten aan, 
in Suriname 43 en in Frans Guyana 42. 
Gezien de totale verspreiding van de in deze 
Ianden voorkomende soorten ontstaat de 
indruk dat de fauna van Guyana, altbans 
voor een klein deel, bestaat uit soorten die 
op bet ogenblik nog bezig zijn hun versprei
dingsgebied uit te breiden, de meeste van 
west naar oost, maar ook enkele van oost 
naar west. Hierbij schijnen enkele van de in 
Guyana van bet zuiden naar bet noorden 
stromende rivieren als verspreidingsbarrie
res op te treden, barrieres dus die door ver
schillende soorten (nog) niet overwonnen 
konden worden, maar dat kan in de toe-

komst alsnog gebeuren. Van een drietal 
soorten schijnt de oostgrens in Suriname te 
Iiggen, vermoedelijk-langs de Suriname -Ri
vier, andere in bet westen van Guyana voor
komende soorten bereiken hun oostgrens op 
verscbillende pun ten in vm. Brits Guyana en 
Venezolaans Guyana, terwijl er ook enkele 
zijn die in hun verspreiding beperkt zijn tot 
enkele bergtoppen. In bet oosten vinden we 
een dergelijke situatie en bet schijnt dat in 
Frans Guyana de Sinnamary Rivier een 
barriere vormt voor uit bet oosten opdrin
gende soorten. Het gevolg is dat we in bet 
oosten van Suriname en bet westen van 
Frans Guyana bet laagste aantal soorten 
vinden in bet hele Guyanese gebied, nl. 39. 
Dit zijn aHe soorten met een grate versprei
ding. 

Bekijken we ecbter de situatie op een ander 
niveau, nL dat van de ondersoorten, dan 
krijgen we een heel ander beeld. Hier nl. 
vinden we binnen Guyana slechts in een ge
val een noord-zuid verlopende grens, nl. de 
Corantijn-rivier. In twaalf gevallen komt in 
heel Guyana dezelfde ondersoort voor die 
bovendien ook in bet Amazone-gebied voor
komt, andere ondersoorten komen buiten dit 
gebied voor. In vier gevaHen is er een schei
ding tussen de ondersoort die in Guyana 
voorkomt en de ondersoort die in bet Ama
zone-gebied voorkomt. De grens tussen de 
verscbillende ondersoorten valt samen met 
de waterscbeiding tussen de Amazone en de 
rivieren die in noordelijke richting hun wa
ter direct in de Atlantiscbe Oceaan lozen. 
Een dergelijke splitsing in ondersoorten kan 
bet ccnvoudigst verklaard worden door aan 
te nemen dat er tijdens de Jaatste droge pe
riode in Zuid-Amerika, die tot ongeveer 
4000 jaar geleden duurdc, op bet Toemoek
Hoemak-gcbergte in bet zuiden van Surina
me en Frans Guyana een bosrest lag die 
zicb daar kon handhaven door de grotere 
boeveelheden regen die daar vielen. Het 
omringende gebied was gcbeel met savan
nes bedekt, zodat er geen kontakt meer be
stood tussen de in deze bosrest levende die
reo en hun soortgenoten in andere bosres
ten. Hierdoor was bet mogelijk dat deze 
dieren zich onafhankelijk van elkaar gingen 
ontwikkelen, waarbij ze onderling verschil
len gingen vertonen die echter nog niet tot 
gevolg hadden dat de dieren wanneer ze 
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met elkaar in kontakt kwamen, ze niet 
meer met elkaar kruisten. Toen na afloop 
van de droge tijd de regenval weer toenam, 
breidde bet regenbos zicb ook weer uit en 
bet gevolg is de toestand zoals we die beden 
ten dage kennen, waarbij bet bele Amazone
gebied met regenbos bedekt is, met bier en 
daar ingesloten stukken savanne, savanne
eilanden. In bet geval van de vier tot Guya
na beperkte ondersoorten was bet vermoe
delijk zo dat de dieren zicb in de Toemoek
Hoemak-bosrest hebben ontwikkeld en hun 
verspreidingsgebied uitbreidden naarmate de 
bosrest zich uitbreidde. Kennelijk vond deze 
uitbreiding aileen in noordelijke, noordwes
telijke en noordoostelijke ricbting plaats en 
niet naar het zuiden. Uitbreiding naar bet 
zuiden was waarschijnlijk onmogelijk door
dat daar alweer bos was waarin nauwe ver
wanten aanwezig waren die dezelfde niche 
innamen als de uit de Toemoek-Hoemak
bosrest afkomstige dieren. Het bos ten zui
den van de waterscheiding was ontstaan uit 
bosrefugia in bet Amazone-gebied die ken
nelijk eerder waren begonnen zich uit te 
breiden, waarschijnlijk doordat de klimaats
verandering zich bet eerste deed gevoelen 
bij de monding van de Amazone en daar 
vandaan Iangzaam landinwaarts merkbaar 
werd. 

De opvatting dat er tijdens de Iaatste droge 
periode in Zuid-Amerika o.a. op het Toe
moek-Hoemak-gebergte een bosrefugium 
gelegen moet hebben vindt bovendien steun 
in de verspreiding van aileen op savannes 
voorkomende soorten. In Suriname komen 
op savannes en daarmee vergelijkbare ter
reinen zoals stranden, ritsen en open plaat
sen in steden en dorpen, verschillende soor
ten hagedissen voor. Slecbts drie ervan zijn 
typische savannebewoners, d.w.z. ze komen 
aileen op dergelijke plaatsen voor en bv~ niet 
op open plaatsen in bet regenbos. Voor deze 
soorten vormt het regenbos een onoverko
melijke barriere. Op grond van het voorko
men van deze soorten op bepaalde plaatsen 
kunnen we besluiten of geheel door regen
bos omsloten savannegebieden al dan niet 
natuurlijk zijn. Natuurlijk bestaat ·dan altijd 
nog de mogelijkheid dat de dieren versleept 
zijn, maar die mogelijkheid wordt geelimi
neerd doordat we op dergelijke plaatsen niet 
aileen de betrokken bagedissen aantreffen, 
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maar een complete savannefauna, ook aile 
in de savanne thuis horende kikkers, en bet 
is wei erg onwaarschijnlijk dat een hele 
fauna versleept zou worden. In Suriname 
gaat het, zoals eerder gezegd, in dit verband 
om drie soorten, nl. A no/is auratus D au
d i n, Cnemidophorus lemniscatus (L i n
n a e us) en Kentropyx striatus (D a u d i n). 
De eerste en de laatste soort treffen we door 
bet hele land in savanneachtige terreinen 
aan, ook op de Sipaliwini-savanne, maar 
daar als gedifferentieerde ondersoort. De 
tweede soort vinden we aileen op de zand
stranden tangs de kust, in de kustsavannes 
en op de savannetjes in de omgeving van de 
airstrips Kayser-gebergte en Tafel-berg; op 
de Sipaliwini-savanne ontbreekt deze soort. 
Uit onderzoek in Brazilie (V a n z o I i n i, 
1970) blijkt dat deze soort zich op bet ogen
blik nog van de Amazone-monding tangs de 
rivier naar het westen verspreidt, dat het 
kortom een recente immigrant is. Dezelfde 
conclusie valt te trekken uit de verspreiding 
van deze soort in Suriname, waar hij in bet 
uiterste zuiden ontbreekt. Nemen we aan, 
zoals bierboven reeds eerder gedaan werd, 
dat zich op de waterscheiding tussen Guya
na en Amazonie een bosrest bevond die zicb 
aan bet einde van de droogteperiode naar 
het noorden, noordwesten en noordoosten 
begon uit te breiden, dan is het duidelijk dat 
het gebied waar zicb op dit moment de 
Sipaliwini-savanne bevindt het eerste geiso
Ieerd zou worden. Binnen bet gebied van de 
Sipaliwini-savanne zijn enkele plaatsen aan 
te wij~en die gezien de aard van de bodem 
altijd savanne hebben gedragen, nooit regen
bos. Kennelijk beeft de isolatie van deze 
gebieden plaats gevonden op een moment 
dat Cnemidophorus lemniscatus (L i n
o a e u s) nog niet zover had kunnen door
dringen. Deze soort beeft echter nog wei de 
savannes rondom de airstrips Kayser-ge
bergte en Tafel-berg kunnen bereiken, om
dat die nog niet door het zich uitbreidende 
regenbos geisoleerd waren. De andere twee 
in de omgeving van genoemde airstrips 
voorkomende soorten savanne-hagedissen 
zijn niet verschillend van hun soortgen ... ,ten 
in de kuststvannes, evenmin als het wenk
pootje. Dit wijst erop dat de ~solering recent 
moet hebben plaats gevonden, althans re
center dan de isolering van de Sipaliwini
savanne, aangezien de daar voorkomende 



exemplaren van A no/is auratus (Daudin) 
en Kentropyx striatus (D au d i n) wei ver
schillen van de elders in Suriname (trou
wens geheel Guyana) voorkomende exem
plaren, zozeer zelfs dat ze als afzonderlijke 
ondersoorten beschreven zijn. Ook dit ver
schijnsel is weer het eenvoudigst te verkla
ren door aan te nemen dat zich op bet Toe
moek-Hoemak-gebergte een bosrefugium 
bevond dat zich in noordelijke richting be
gan uit te breiden. 

Opvattingen als deze hebben pas sinds en
kele jaren ingang gevonden en ontmoeten 
nog steeds veel weerstand van mensen die 
van mening zijn dat het uitgestrekte regen
bas dat het Amazone-bekken en bet aan
grenzende Guyana bedekt het gevolg zijn 
van een lange, ongestoorde evolutie. Houdt 
men echter aan deze theorie vast dan is het 
moeilijk, zo niet onmogelijk, om de aanwe
zigheid van complete savannefauna's op 
savanne-eilanden in dit enorme bosgebied te 
verklaren, evenals bet dan een probleem 
blijft hoe bet mogelijk is dat zich binnen dat 
bosgebied van talloze soorten verschillende 
ondersoorten hebben kunnen ontwikkelen, 
kennelijk zonder dat er geografische isolatie 
optrad. Probeert men de zaak echter tc vcr
klaren in termen van afwisselende droge en 
natte perioden, waarvoor steun gevonden 
wordt in verschillende andere wetenschap
pen (pollenanalyse, bodemkundc), dan 
wordt bet allemaal veel eenvoudiger en be
ter te begrijpen. De nu geisoleerdc kleine 
savanne-eilanden in het Amazonische regen
bas zijn resten van een eens veel grater, 
samenhangend savannegebied dat onder in
vloed van klimaatsveranderingen in de laat
ste paar duizend jaar plaats heeft moeten 
maken voor regenbos. De verschillende 
ondersoorten die nu in het regenbos aan
wezig zijn en bier en daar mengzones vor
men, ontwikkelden zich tijdens een droge 
periode in de toen op verschillende, qua 
regenval gunstige, plaatsen gelegen bos
eilanden en vergrootten hun verspreidings
gebied naarmate de bosrefugia zich onder 
invloed van de toegenomen regenval uit
breiden. Op de plaatsen waar de zich uit
breidende refugia elkaar ontmoetten ont
stonden mengzones tussen de verschillende 
ondersoorten en in een aantal gevallen bleek 
zelfs dat de isolatie geleid had tot bet ont-

staan van verschillende soorten. In bet Iicht 
van deze opvatting moet ook de mening dat 
savannes geen natuurlijke vegetaties zijn, 
maar geheel ontstaan zijn onder invloed van 
de mens, van de hand gewezen worden. Het 
is wei zo dat de mens op bet ogenblik in 
staat is bestaande savannes uit te breiden en 
als gevolg van zijn tomeloze ontginnings
drift zelfs nieuwe kan doen ontstaan, maar 
in het laatste geval zullen de op de savan
nes thuishorende bodembewonende dier
soorten er ontbreken, terwijl mischien qua 
vegetatie geen verschil meer met natuurlijke 
savannes is aan te wijzen. Echter, dit laatste 
is niet zo waarschijnlijk want bet is geble
ken dat een deel van de in de savanne-eilan
den voorkomende planten endemisch zijn, 
terwijl dat bv. in de kustsavannes die vee I 
meer onderling kontakt hebben niet het ge
val is. Tot slot lijkt bet interessant te wijzen 
op bet verschijnsel dat de op de Sipaliwini
savanne voorkomende hagedissen kennelijk 
afkomstig zijn uit een savannerefugium in 
Venezuela en niet ten zuiden van de Ama
zone voorkomen, terwijl een aantal op Sipa
liwini voorkomende vogels juist verwant 
zijn met soorten die in de campos van Cen
traai-Brazilie voorkomen. 

ERRATUM 

Pagina 143, rechterkolom regel 5: ,een 
klauw" mocl zijn ,geen klauw". 
Pagina 146: Fig. 31 is niet gemaakt door 
H o o r n maar door H o o g m o e d. 
Pagina 148, laatste regel rechterkolom: 
,oostflank van de Andes" moet zijn ,west
flank van de Andes". 
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deze toestemming. 

SUMMARY 

The author summarises his book on the 
lizards and amphisbaenians of Surinam (M. 
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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). 
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