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De Antillenleguaan 

L. C. M. W IJ f f e Is 
St. Lambertusstraat 2, Engeleii. 

Toen ik in mei 1975 naar Guadeloupe, Do
minica en Martinique ging om er te velde 
eens wat naar anolissen te kijken, trof ik tot 
mijn verrassing op Dominica een oude be
kende aan: Iguana delicarissima, de Antil
len-leguaan, die ik slechts aanwezig veron
derstelde op enige van de bovenwindse ei
landen. l k k,·nde die beesten van Sint Eus
tatius, waar ik er een paar van meebracht 
en er ook ooit een gegeten heb aan de tafe l 
van vrienden, die mij met die spijs in ver
legenheid hadden willen brengen. In Gus
tavia, op St. Barts, liepen ze zelfs op straat , 
voor zover ze niet de voorkeur geven aan 
het behendig balanceren over de boven
grondse kabels, welke zo karakteristiek zijn 
voor elk gebiedsdeel op de wereld, dat door 
Fransen wordt geadm inistreerd. Er werd ge
sproken over mogelijk voorkomen op Sint 
Maarten, lang geleden, en hier en daar nog 
op Guadeloupe. 
Mijn goede en vriendelijke gids op Domi
nica, C h a r I e s A. W i n s t o n, verzekerde 
mij , dat er heel wat zitten aan de windward-

Iguana dellcatlsslma. Foto: W ij f f e I s. 

side van het eiland, maar ook op Marti
nique. Daar heb ik er overigens geen gezien, 
maar het voorkomen werd mij bevestigd. 
De grootste Antillenstruiner van de laatste 
jaren, J a m e s ' D . of " S k i p" Laze II, 
heeft het voorkomen van deze leguanen
soort op de Antillen nauwkeurig geinventa
riseerd en daarbij zijn twee belangrijke din
gen komen vast te staan: op de eerste plaats 
dat Iguana delicatissima helemaal niet zo 
zeldzaam is en op vele e ilanden voorkomt 
en op de tweede plaats dat de soort beslist 
niet verdrongen wordt door uit Zuid-Ame
rika opdringende Iguana iguana, zoals vele 
tientallen · jaren steeds werd verondersteld. 
Op de lies des Saintes blijken ze massaal 
voor te komen op Terre de Bas en samen 
met Iguana iguana op Terre de Haut. Ver
der worden genoemd Guadeloupe, La De
sirade, een kleine kolonie op Antigua, An
guilla, St. Barts en enige van de kleine 
eilanden tussen dit eiland en Sint Maarten. 
Het zijn forse beesten, met een maximale 
kop-romplengte van 35 em. De dieren zijn 
doorgaans ongetekend, zonder dwarsbanden 
en onderscheiden zich van de gewone le
guaan door het ontbreken van de grote 
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$Chub onder het oor, de ronde keelwam en 
de minder spitse kop. De wijfjes en jonge 
dieren zijn groen, de mannetjes zijn dat ook 
in het zuiden van het verspreidingsgebied, 
maar naarmate verder naar het noorden 
voorkomen, is er een toenemende tendens 
naar donkerkleuring waarneembaar, zodat 
dieren van Sint Eustatius donker grijsbruin 
zijn met blauwgrijze stekelschubben. 
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Volwassen dieren bleken in gevangenschap 
moeilijk houdbaar. Ze zijn zeer schuw en 
weigeren voedsel. Het zijn van nature om
nivoren, die zich voeden met vruchten, bla
deren, vogeleieren en aas. 
Pogingen om eens een paar jonge exem
plaren te krijgen en het daarmee in het ter
rarium te proberen zijn, dacht ik, nooit 
gelukt· 

Fig. De oostelijke ellanden in de Caraibische Zee. 
De in de tekst Qenoemde eilanden zijn van een naam 
voorzien. Tekenmg: H. M. van Me e u wen . 
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Pseudemys scripta elegans gekweekt 

0 n n o P e I e r S I r II k e r I 
Sievert 10, Steensel 

lngezonden: april 1976. 
Een jeugdig terrarlumhouder rapporteert een kweek
resultaat met de slerschlldpad, Pseudemys acrlpta 
elegana. 

TERRARIUM 

Sinds februari 1975 houd ik onder meer een 
volwassen paar Pseudemys scripta elegans 
in een van mijn aquaria. In een bak van 80 -
30 - 30 em kwam het tot een paring. Deze 
bak is als volgt ingericht: Rechts in het 
aquarium staat een plastic bak (25- 10 - 14) 
gevuld met zand, steentjes en mos. Daarvoor 
een paar stenen zodat de schildpadden ge
makkelijk op het land kunnen klimmen. 
Een filter is aangebracht tussen de stenen en 
bovendien nog een links in het aquarium. 
Langs de achterkant een paar stukken hout. 
Verder in het aquarium een paar plantjes. 

ElEREN 

Op I 8 mei I 975 zag ik a an het gedrag van 
het wijfje dat ze e ieren moest Jeggen. lk had 
het mannetje al verscheidene malen zien 
pronken en paren. Daarom zette ik een 
plastic bak in het bassi n. Het wijfje klom er
in maar ging er weer uit. Dit gebeurde ver
scheidene keren. Toen zette ik haar in de 
tu in, waar ze na ecn kwartiertje bcgon te 
graven. Ze Jegde daar 5 eieren in ongevccr 

twee uur. 
Ik plaatste haar weer in het bassin en groef 
de eieren op. Die plaatste ik in een aqua
rium met turfmolm (die ik eerst in kokend 
water had gehad). Dit aquarium zette ik in 
een andere bak die voor de helft gevuld was 
met verwarmd water. De beide aquaria sloot 
ik af met glas. Bij een temperatuur van 25 
tot 30°C heb ik zo de eieren uitgebroed. 
Twee eieren zijn gaan stinken en droogden 
uit, maar na 93 dagen, op 19 augustus kwa
men de andere drie uit· Een schildpadje zag 
ik op het turfmolm zitten. Twee andere za
ten onder in het aquarium, ze waren naar 
bencden gekropen inplaats van naar hoven. 

RESULTAAT 

Na de geboorte heb ik ze geplaatst in een 
aquarium met 4 em water, dat ik geleidelijk 
heb bijgevuld tot 12 em. Op 16 september 
ging er een schildpadje dood, waaraan weet 
ik niet. De andere twee vertoonden gebrek 
aan kalk. lk legde daarom een stuk sepia in 
het water. Een tweede schildpadje stierf na 
21 weken en 2 dagen. Het enige schildpadje 
dat nog over is, meet nu 4,5 em, maar zijn 
schild is nog te zacht. 
lk voer mijn sc.hildpadden vis, rundvlees, 
tartaar, tubifex, muggelarven, ingvroren wa
tervlooien, verder kreeftjes, mosseltjes, in
sekten. Toch hebben veelschildpadden, voor
al de kle ine van 3 em gebrek aan kalk. 
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Een kruising tussen Lacerta pityusensis kameriana 
Mertens 1927 en Lacerta pityusensis vedrae 
L. M iiller 1927 

P. E. 0 u b o I e r 
Wilgenlaan 41. Rotterdam. 

lngezonden: mei 1976 
Dit is een artikel in het kader van de akt ivi tei ten van 
de Studiegroep Europese Hagedissen. 

IN LEIDING 

Op 18 maart 1975 vond ik in een van mijn 
terraria, waarin at jarenlang een a Lacen a 
p . kam eriana en een <j? Lacerta p. vedrae 
leefden acht eiercn. Vier eieren hiervan be
hoorden tot een ouder legsel. D it oudere 
legsel kwam niet uit, aile embryo's sti erven 
in volledig ontwikkelde staat in het ei. Van 
het tweede legsel (gelegd op 16 en 17 maart 
1975) ging een ei verlo ren door schimmel, 
de drie anderi eieren kwamen ui t. Het eer
ste ei da t uitkwam, vertoonde at op 9 mei 
's avonds een scheur, waar de kop van het 
hagedisje ha lf uitstak. Pas de vo lgende och
tend was het jong uit het ei. Het ei had vlak 
voor de uitkomst een IPngte van 17 mm. 

138 

Het jong dat er uit kwam, had een kopromp 
(K-R) lengte van ongeveer 29 mm. Dit 
jonge hagedisje was zeer schuw en a t slecht. 
Ongeveer twee maande n later stierf het dier
tje. De twee a ndere eieren kwamen uit op 
12 en 14 mei. 

BESC HRIJVING VAN LA CERTA 
PITYUSENSIS KAMER/A N A ( aJ. 

De kop van het dier is staalblauw met 
grote zwarte vlekken. De bla uwe kleur op 
de f rontoparietalia neigt iets naar groen. 
Van h et oog naar het oor loopt aan beide 
zijden van de kop via het massetericum een 
zwarte streep. De supralabialia zijn groten
deels blauw met een paar zwarte vlekken. 
In het verlengde van de supralabialia loopt 
cen zwarte streep naa r de oren. 
De submaxillari a zijn aan de kant van de 
bek hemelsblauw e n aan de kant van de 
keel, ·evena ls het ;nentalc, groenblauw. Mid-



den over de submaxillaria loopt een brons
bruine streep. De keel is hemelsblauw met 
enkele zwarte vlekjes. De rest van de ven
trale zijde is groenblauw. De buitenste ven
trale schi lden zijn bijzonder fel blauw ge
kleurd met een paar kleine zwarte vlekjes. 
De kleur en tekening van de bovenkant van 
de kop zetten zich op de occipitale band en 
de parietale banden voort. De zwarte vlekjes 
liggen hier vaak aaneengesloten en vertonen 
een neiging tot raatvorming. Tussen de vele 
staalblauwe schubjes bevinden zich een paar 
lichtgroene schubjes, die ver uit elkaar lig
gen. Deze tekening van de occipitale band 
en de parietale banden loopt door tot vlak 
achter de achterpoten. De temporale banden 
en de rest van de flanken zijn hemelsblauw 
met zwarte vlekjes, die op de temporale 
banden meestal aaneengesloten liggen in de 
vorm van raten. 
De voorkant van de voorpoot is hemels
blauw, de achterkant groenblauw met een 
zwarte raatvormige tekening. De achterpoot 
is grotendeels groenblauw met zwarte vlek
jes, die op de bovenkant van de achterpoot 
een neiging tot raatvorming vertonen en 
vaak met een bronsbruine kleur omlijst zijn. 
De staart is lichtblauw met zwarte vlekjes, 

die voornamelijk in vier lengterijen zijn ge
rangschikt. Tussen de blauwe schubben lig
gen een paar groenblauwe schubben. Naar 
achteren toe wordt de staart steeds groener 
en valer (slechte vervelling van de staart
punt). 
K-R lengte: 79,7 mm 
Staartlengte: 140,4 mm 
Totale lengte: 220,1 mm 
Femoraalporien: 21/20 
Subdigitaallamellen: 27 
verschillen tussen mijn exemplaar en de 
Eisen t r aut (materiaal: 15 o o) vond 
bij deze soort vaak meer groenblauw op de 
rug en zijden. De bovenkant van de paten 
was voornamelijk bruinig. Dit zijn de enige 
door hem beschreven dieren. Bij de o o 
(materiaal: 5 0 o) vond hij verder de vol
gende gemiddelde afmetingen en aantallen: 
K-R lengte: 79 mm 
Staartlengte: 125 mm (2 geregenereerde 
Totale Iengle: 203 mm staarten) 
Buikschilden: 26 
Femoraalporien: 21/21 
Subdigitaallamellen: 28 
De kleinere staartlengte en totale lengte, die 
hij vond, worden waarschijnlijk veroorzaakt 
door de dieren met geregenereerde staarten. 
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BESCHRIJVING VAN LACERTA 
PITYUSENSIS VEDRAE (~). 

De kop is zwart met blauwe tot groen
blauwe vlekjes. De blauwe kleur van de su
pralabialia loopt door tot aan bet oor. 
De gehele ventrale zijde is hemelsblauw met 
enkele onregelmatig gevormde geelgroene 
vlekken. Op de keel en de hals bevinden 
zich vaalzwarte vlekken, op de buitenste rij 
ventrale schilden zwarte vlekken. 
De grondkleur van de rug en de zijden is 
zwart. Op de grenzen van de occipitale band 
en de parietale banden bevinden zich groen
gele lengtestrepen (in het totaal dus vier). 
De grensstrepen van de occipitale band be
ginnen als blauwgroene vlekjes. Verder lig
gen de lengtestrepen overal aaneengesloten. 
Tussen de lengtestrepen liggen geelgroene 
en een paar blauwgroene vlekjes. Op de 
zijden bevinden zich blauwe vlekken. 
De voorkant van de voorpoot is blauw met 
zwarte vlekken. Op de achterkant van de 
voorpoot overheerst dit zwart en zijn de 
vlekken blauwgroen. De voorkant van het 
bovenbeen is blauw met zwarte vlekken, de 
bovenkant is bruin met zwarte, blauwe en 
groenblauwe vlekken. De bovenkant van 
het onderbeen en de voet zijn zwart met 
bruine en groene tot blauwe vlekken. 
De staart is voor 3/5 gedeelte geregenereerd. 
Het niet-geregenereerde deel is blauw met 
zwarte vlekjes. Bovenop bevinden zich en
kele geelgroene schubben. Het geregenereer
de deel is blauwgrijs van kleur. Naar de 
ventrale zijde toe wordt dit blauwgrijs meer 
groen. 

K-R lengte: 76,6 mm 
Staartlengte: 84,9 mm (3/5 deel gereg.) 
Totale lengte: 161,5 mm 
Buikschilden: 30 
Femoraalporien: 
Subdigitaallamellen: 27 
Er bevindt zich een soort tweede staartje, 
met een lengte van 12 mm, halverwege het 
geregenereerde gedeelte van de staart. · 
E i s e n t r a u t (Materiaal 4 ~~) vond bij 
deze soort veel meer geel in de lengte
strepen en vlekken op de rug. De lengte
strepen lagen niet bij aile dieren aancenge
sloten. Bij de door hem beschreven dieren 
overheerst op de bovenkant van het hoven
been de blauwe kleur. Als grondkleur voor 
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de bovenkant van de kop noemt hij de 
kleuren groen en bruin. Verder vond hij bij 
de ~~ (materiaal: 4 ~~) de volgende gemid
delde afmetingen en aantallen: 
K-R lengte: 59 mm 
Staartlengte: 88 mm (1 meting) 
Totale lengte: 140 mm (1 meting) 
Buikschilden: 29 
Femoraalporien: 23/24 
Subdigitaallamellen: 30 
De door hem gevonden afmetingen wijken 
sterk af van de metingen van mijn exem
plaar. De K-R lengte van mijn exemplaar 
in bijna 2 em groter. Ondanks het feit, dat 
3/5 gedeelte van de staart van mijn exem
plaar geregenereerd is, verschilt de staart
lengte nauwelijks. Ook de door mij gemeten 
totale lengte is veel grater. Deze verschillen 
zijn waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat 
er een gering aantal exemplaren met elkaar 
vergeleken wordt (in het geval van staart
lengte en totale lengte maar twee). 

BESCHRIJVING VAN LACERTA 
PITYUSENS/S KAMER/ANA X 
LACERTA PITYUSENSIS VEDRA£. 

Grootste exemplaar (geboren 12 mei 1975). 
De kop is zeer donkergroen met zwarte 
vlekken. Aan de buitenkant van de parie
talia begint de grensstreep van de parietale 
band al. De supralabialia zijn hemelsblauw 
met zwarte vlekken. Voor de oren (schuin 
achter en ond~r het massetericum) bevindt 
zich een hemelsblauwe vlek. 
De submaxillaria zijn hemelsblauw met mid
denop en bij de bek grijze vlekken. De ven
trale zijde is blauwgroen. Op de keel be
vinden zich enkele dunne zwarte streepjes 
en op de op een na buitenste rij en de bui
tcnste rij ventrale schilden zwarte vlekjes. 
Op bet anale schild bevindt zich een grote 
zwarte vlek. Tussen kop en voorpoten is het 
dier hemelsblauw gekleurd met zwarte rin
getjes. 
De occipitale band en de parietale banden 
zijn zwart. Deze banden worden begrensd 
door groene lengtestrepen. Achter de occi
pitale bestaan deze lengtestrep~n, over een 
lengte van 7 mm, uit bruingroene vlekjes. 
De onderste grensstrepen van de parietale 
banden beginnen at op de parietalia. Deze 
lengtestrepen zijn eerst geel, daarna groen 



en lossen ongeveer op bet midden v.an de 
romp in blauwgroene vlekken op· Op de 
zwarte grondkleur van de rug bevinden zich 
groene vlekjes. De zijden zijn zwart en 
bronsbruin met blauwe en blauwgroene 
vlekjes. 
De voorkant van de vooipoot en de hand 
zijn zwart en blauw. De bovenkant van de 
bovenarm is zwart met geelgroene vlekjes 
en de bovenkant van de onderarm bruin 
met zwarte en geelbruine vlekjes. De voor
kant van bet bovenbeen is blauwgroen met 
zwarte vlekken. Zeer opvallend is de bruine 
bovenkant van de achterpoot met beige en 
enkele geelgroene vlekjes, die zwart om
zoomd zijn. 
De bovenkant van de staart is zwart tot 
donkerbruin met blauwgroene vlekjes en 
meer naar onderen toe ook zwarte vlekjes. 
Naar acbteren toe wordt de onderkant van 
de staart steeds minder blauwgroen. 

K-R lengte: 57,6 mm 
Staartlengte: 122 mm 
Totale lengte: 179,6 mm 
Buikschilden: 27 
Femoraalporien: 21/21 
Subdigitaal12.mellen: 27 

Kleinste exemplaar (geboren 14 mei 1975). 
Omdat dit dier nog vrij klein is en de kleur 
en tekening daarom misschien nog veran
deren, zal ik bier aileen de verscbillen met 
bet vorige exemplaar aangeven. 

De blauwe vlek achter bet oor loopt door 
tot aan de eveneens blauwe supralabialia. 
De submaxillaria zijn hemelsblauw en meer 
naar voren toe groenblauw met zwarte vlek
ken, ook bruine tinten. 
De occipitale band en de parietale banden 
zijn achter de kop bruin met zwarte vlekjes, 
pas meer naar achteren toe gaat bet zwart 
overheersen. De buitenste grensstrepen van 
de parietale banden blijven tot aan de ach
terpoten geel. Op de zijden overheerst bet 
bruin. 
De bovenkant van de onderarm is bruin met 
gele, zwart omzoomde vlekjes. De hoven
kant van de achterpoot is Iichter bruin ge
kleurd dan hetzelfde gedeelte bij bet vorige 
exemplaar. 
De staart is bruingroen, meer naar achteren 
toe gaat bet bruin overheersen. Het voorste 

gedeelte van de staart wordt naar de ven
trale zijde toe meer groen, met zwarte en 
beige vlekjes en achter de achterpoten ook 
blauwe vlekjes. 
K-R lengte: 55,2 mm 
Staartlengte: 109 mm 
Totale lengte: 164,2 mm 
Buikschilden: 29 

CONCLUSIE 

Het is duidelijk dat de jongen bet meest 
lijken op hun moeder: Lacerta p. vedrae. 
Vooral de vier lengtestrepen op de rug en 
de gevarieerdheid aan kleuren doen zowel 
de jongen als bet ~ duidelijk onderscheiden 
van Lacerta p. kameriana. 
Enige verschillen tussen de jongen en La
certa p. vedrae, die er toch nog zijn (uit
gaande van Lacerta p. vedrae). 
De kop van Lacerta p. vedrae is donkerder. 
De ventrale zijde is duidelijk veel feller 
blauw van kleur. 
In de kleur van de lengtestrepen bevindt 
zich rneer· geel. 
Op de zijden komt geen bruin voor, op de 
poten slechts weinig. 

WOORD VAN DANK 

Bij deze wil ik de volgende personen be
danken: Dieter L i I g e, die de beide ou
derdieren voor mij heeft meegenomen vanaf 
de betreffende eilanden (Esparto en Vedra). 
Dhr. A. J. J. Tin de mans, die een maand 
na de geboorte van de jongen al mijn dieren 
tijdelijk heeft overgenomen en die dus ook 
de jongen heeft grootgebracht. 

SAMENVATTING 

Bij een kruising tussen Lacerta pityusensis 
kameriana M e r t e n s 1927 en Lacerta pi
tyusensis vedrae L. M ii II e r 1927 Uleken 
de jongen bet meest op Lacerta p. vedrae 
(~) te lijken. 

l.lteratuur 

Eisen t r aut, M. (1949): Die Eidechsen der Spa
nischen Mittelmeerinseln und ihre Rassenaufspal
tung im Licht der Evolution. (Ibid. 26) 
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Sceloporus malachiticus Cope 1864 

B. L. L a u r e n s 
Hendrik Tollenstraat 310. Delft. 

tngezonden april 1976: 
lnhoudsoverzicht: lnle iding - verwantschap - alge
mene beschrijving - verspreidingsgebied - gelijkenis 
met de agamen • biotoop en voedsel - Scelporus ma
lachitic us - biotoop van de geimporteerde dieren -
waarnemingen in het veld - gedrag in het terrarium -
j onge dieren - het terrar ium - conclusie - summary -
literatuur. 

IN LEIDING 

Sce/oporus malachiticus, het fraai gekleurde, 
mosgroene stekelleguaantje wordt de laa tste 
tijd r~gelmatig ge"impo rteerd uit Costa Rica. 
Gezien het aantre kkelijke uiterlijk en de 
karakteristieke e igenschappen van dit die rtj c 
leek het interessant even aandacht aan hem 
te schenken. 

VERWANTSCHAP 

Het geslacht Sce/opom s hehoort (evenals 
bijvoorbeeld de anolis~en en vele andere in 
Zuid-Amerika voorkomende hagedissen) tot 
d e uitgebreide familie der Leguanen ( f t.:lla-
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nidae). Het is o nderverdeeld in een groot 
aantal geslachten en soorten ( ± 200) en 
aangezien er nog steeds aktie f ondcrzoek 
plaats heeft van de systemat iek, vinden er 
nog regelmatig verschuivingen en herverde
lingcn plaats. 

ALGEMENE BESCHRIJYI NG 

De leguanen in het a lgemcen zijn bewoners 
van de Nieuwc Wereld, zo ook Scelopoms. 
Het gehele geslacht vertoont een tamelijk 
uni forme bouw; een korte gedrongen kop, 
een rond gedrongen lic haam, goed ontwik
kClde poten met lange tenen en nagels en 
cen stekelige, gekielde beschubbing. De 
Iengle van de soorten variee rt van ± 12 a 
15 em voor de kleinere soorten Scelopems 
(c/arkii, magister, olivaceus). Het merendeel 
van de vertegcnwoordigcrs van dit geslacht 
vertoont een gevarieerd bruine grondkleur 
met ecn verscheidenhe id aan pa tro nen, ge
vormd door een combinat ie van bruine. 
zwarte of witte vlekken en/of strepenteke
ning(en). De buikzijde is veela l lichtbru in 



van klcur, terwijl een aantal soortcn daar 
tcvcns ccn fraai, staalblauw klcurpatroon 
hccft dat zich vaak onder de keel voortzet 
( Sceloporus ma/achiticus, meriami, undu/a
/11.\'). 

Enkclc soorten hebben ccn zwartc halsband, 
waardoor ze ook wei ccns onder de naam 
halsbandleguaantje aangcbodcn worden, nict 
tc vcrwarren met de gclijknamige dieren 
uit hct gcslacht Crotapophytus. De vrouw
tjcs, d ie vaak wat mindcr fcl gcklcurd zijn , 
blijvcn mecstal wat kleiner dan de manne
tjes. Sce/oporus variabilis smithi vertoont 
twec fraaie Iichte lengtestrepcn maar wordt, 
helaas voor de terrariumhoudcr, slechts ui
te rst zelden ge·importeerd. 

VERSPREI DINGSG EB I ED 

G lobaal gesteld strekt het verspreidingsge
bied van het geslacht Sce/oporus zich uit 
van Centraal-Amerika tot en met de zuide
lijkc staten van Noord-Ameri ka. Met name 
Mexico is een land waar zc veelvuldig voor
komcn. Hier aileen a l zijn 53 soorten, cx
clusicf 38 subsoorten gcrcgis trccrd. Scelo
poms malachiticus komt hicr slcchts in 3 
van de 3 1 provincies voor. Hct vcrspre i-

dingsgcbied loopt van Mexico tot Panama. 
Binnen dit gebied worden 5 ondersoortcn 
ondc rscheiden. 

GELIJK EN IS MET DE AGAMEN 
(AGAMIDA £) 

AI met al vertoont Sco/operus vrij vee[ ui
terlijke ovcrecnkomst met de agamen, maar 
het is interessant tc constateren dat daar 
waar lcguaan-achtigen voorkomen, de aga
men ontbrcken, en a ndersom. In Afri ka, 
Australie, Azic en de lndische Archipel ko
men gccn lcguanen voor. Een opmerkelijk 
vcrschil tusscn leguancn en agamen is de 
plaatsing van de Ianden op het kaakbccn. 
Dezc zitten bij agamen er boven op, tcrwijl 
zc bij de leguanen aan de binnenzijde zi tten. 
In tcgenstclling tot de agamen zijn de lcgu
anen in staa t om bij verlies hun tanden tc 
vcrvangcn. 

BIOTOOP EN VOEDSEL 

Hct grootstc dec[ dcr Sceloporus-soorten 
komt voor in droge, struik- en steppeachtigc 
gcbicdcn. Sce/oporu.\· magister komt zelfs uit 
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woestijngebied. De soorten uit de Verenigde 
Staten (Sceloporus undulatus) Ieven veelal 
op de stammen van borneo. Daar worden 
ze "Swifts" of "Rusty Lizards" genoemd. 
Indien bet landschap bergachtig is vindt 
men ze uitsluitend op de zuid-hellingen. De 
kleine soorten voeden zich hoofdzakelijk 
met insecten, maar de grotere soorten ver
grijpen zich ook aan kleine hagedissen. Er 
zijn soorten bekend die (incidenteel) ook 
plantaardig voedsel als blad- en bloemknop
(Jen verorberen. 

SCELOPORUS MALACHITICUS 

Sceloporus malachiticus is eigenlijk een bui
tenbeentje. Aileen al de fraaie groene kleur 
onderscheidt haar van de meeste andere 
soorten. De biotoop is beduidend vochtiger 
en plantrijker dan die van de meeste andere, 
meer noordelijk voorkomende Sceloporus
soorten. 

BIOTOOP VAN DE 
GEIMPORTEERDE DIEREN 

De door de Heer 0 o s t v e e n gelmpor
teerde dieren komen uit Costa Rica, waar ze 
hun biotoop delen met o.a. A no lis tropidole
pis en Gerrhonotus monticolus, deze laatste 
is evenals Sceloporus malachiticus een echte 
zonaanbidder. Volgens waarnemingen van 
de Heer 0 o s t v e e n persoonlijk komen ze 
veelvuldig voor op de schaduwbomen rond 
de koffieplantages en ligt hun voorkeurs
temperatuur rond 34 a 35°C. Wanneer de 
temperatuur beneden de 20°C. daalt, blijken 
ze niet meer aktief te zijn. Onder normale 
omstandigheden zijn bet levendige, snelle 
dieren die bijzonder moeilijk te vangen zijn. 

WAARNEMINGEN IN HET VELD 

Volgens waarnemingen van Gaige in Pa
nama, leeft Sceloporus malachiticus daar op 
grote rotsblokken en omgevallen borneo en 
stronken, in betrekkelijk open gebied. Met 
hun sterke, goed ontwikkelde poten bewegen 
zij zich gemakkelijk eri razendsnel op vooral 
verticale vlakken. Onderzoek van W e t t -
s t e i n heeft tot de volgende interessante 
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conclusie geleid: hoe boger de dieren voor
komen en hoe lager de gemiddelde tempe
ratuur, hoe minder fraai de kleuren en hoe 
geringer de maximale lengte van deze soort. 
Op 3000 meter hoogte in Costa Rica, blij
ken .de dieren slechts half zo groot te wor
den als die uit lager gelegen biotopen. 

GEDRAG IN HET TERRARIUM 

De geimporteerde exemplaren zijn maxi
maal ongeveer 15 em. lang en blijken in bet 
terrarium sterke, levendige en interessante 
dieren te zijn. Hoewel de mannetjes, een
maal gesettled, onderling agressief kunnen 
zijn en ook de vrouwtjes een territorium 
vormen, zijn ze ten opzichte van andere ter
rariumdieren bijzonder verdraagzaam. Bij 
bet naderen van een soortgenoot zien we 
veelal bet bekende "kopknikken" en bet af
platten van bet licbaam waardoor ze hun 
oppervlak ten opzichte van de "indringer" 
vergroten. De· mosgroene kleur van bet 
mannetje en de lichtblauwe staart met de 
staalblauwe buikzijde en keel, vervolmaakt 
met een zwart halsbandje maken hem tot 
een juweeltje in bet terrarium. 
Het vrouwtje is minder fraai gekleurd; zij is 
bruin en vertoont op de rugzijde vaak 4 tot 
6 rijen scherp afgetekende bruinzwarte vlek
ken, waarvan de middelste 2 zich veelal 
voortzetten in de staart. Zij is levendbarend 
en werpt meestal 4 of 5 levende jongen die 
aanvankelijk nog in een dun vlies zitten. 
Nog jong, zijn mannetjes en vrouwtjes vrij
wel gelijk van kleur. Toch zijn de sexen· wei 
te onderscheiden aan de bredere staartwortel 
van het mannetje. 

JONGE DIEREN 

. Bij een import van deze dieren zijn veelal 
drachtige wijfjes aanwezig. Indien U een 
passend terrarium bezit en deze dieren uw 
belangstelling hebben, kan ik U aanbevelen 
eens zo'n drachtig exemplaar te kopen, om 
te zijner tijd de jongen hiervan op te kunnen 
fokken. U zult bier ongetwijfeld veel plezier 
aan kunnen beleven. De jonge dieren zijn 
bijzonder levendig en attent en eten goed 
jongc krekels, wasmotlarfjes en andere 
kleine insecten. Hun kalkbehoefte is erg 



groot en we kunnen hierin voorzien door de 
aangcboden voedseldieren rijkelijk met gis
toeal te bepoedeten en stukjes eiersehalen 
en sepia of andere kalkhoudende stoffen 
aan te bieden. De aanwezigheid van een 
waterbakje of het regelmatig besproeien van 
de planten is aan te bevelen, aangezien de 
voehtbehoefte van zowel jonge als oudere 
dieren groot is. 

HET TERRARIUM 

Het terrarium behoeft niet bu'itensporig 
groot tc zijn. Een voorbeeld van een goede 
maat is 60 em lang, 45 em diep en 60 em 
hoog. Bij de inriehting van de bak houden 
we rekening met de behoefte aan klimge
legenheid van dit dier. Een met grof kurk
sehors beklede aehterwand is ideaal en we 
zorgen ervoor dat de klimtakken niet al te 
fragiel zijn en dus volop houvast bieden. 
Een stralings-warmte-bron, gcrieht op de 
plaats waar de dieren gemakkelijk kunnen 
"zonnen" kan eenvoudig gercaliseerd wor
den d.m.v. een 60 watt spiegelrefleetorlamp. 
De beplanting kan naar eigen smaak uitge
zoeht worden maar weer rekening houdend 
met het klimgragc gedrag van de dieren. 

CONCLUSIE 

Tot slot meen ik te mogen stellen dat we 
hier te doen hebben met een hagedis die 
niet tot de probleemdieren behoort, die te 
eombineren valt met vele andere (kleine) 
hagedissen, die qua kleuren kan wedijveren 
met iedere andere hagedis en dus voor me
nig terrariumhouder bijzonder interessant 
en aantrekkelijk kan zijn· 

SUMMARY 

Some general information about Sce/oporus 
ma/achiticus is provided, followed by field
notes and suggestions for the keeping in a 
terrarium. 

Llteratuur: 

S c h m i d t. K a r I P. en R o be r I F. I n g e r, 1958. 
De wereld der dieren: Reptlelen. 

S m I t h, H o b a r t M., 1939. The Mexican and Cen
tral American Lizards of the Genus Sceloporua, 
pp. 50·51. 

S t u a r t L., 1971: Herpetologica XT, pp. 235-259. 

In memoriam 

Peter Florschutz 
(1923-1976) 

sinds 1954 was Peter een belangrijk en ak
tief lid achter de coulissen van Lacerta. 
Hij was een liefhebber met brede interesse, 
die klaar stond voor ieder die hem nodig had. 
Een man waarop je kon rekenen en een we
tenschapsman van formaat. 
Voor hen die hem beter kenden in welke 
hoedanigheid dan ook, schieten woorden te 
kort. 
Een groot verlies voor ons allen. 
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INLEIDING 

In april 1976 waren we in staat gedurende 
ongeveer een week wat waarnemingen te 
doen aan de amfibieen van de Tatra en de 
Beskiden in Polen. De Tatra, het eerste reis
doel, vormt het hoogste en de meest onher
bergzame dee! van de Karpaten. 

DE TATRA 

Omdat in de hoger gelegen delen van de 
Tatra nog volop sneeuw lag, verwachtten we 
niet vee! amfibieen te vinden. Bij het meer
tje Staw Toporowy Nizni (1090m) bijvoor
beeld, waar volgens S em b rat e.a. (1957, 
1959, 1965) drie salamandersoorten voorko
men, lag bijna een meter sneeuw; het van
gen van amfibieen is dan natuurlijk uitgeslo
ten. 
In het dal van de Bialka (Dolina Bialki) had
den we echter succes: een beekje op 970 me-; 
ter hoogte, langzaam stromerid, met 20 ei
klompen van de bruine kikker (Rana tem
poraria). De adulte mannetjes, die zich in de 
modderbodem schuilhielden, waren voorzien 
van flinke bronstkussens op de duimen en 
hadden blauwachtig gekleurde kelen; blijk
baar was het' paarseizoen nog aan de gang. 
Ook aan de bovenloop van de Dunajec, net 
buiten het Tatra-natuurpark, vonden we in 
drie beekjes (850-990 m) pasgelegde eiklom
pen van de bruine kikker. Waarschijnlijk 
drogen de vele smeltwaterpoeltjes te vroeg 
uit om als voortplantingsplaats te fungeren. 
Lager in de bergen, beneden de 800 meter, 
Jeggen de bruine kikkers, zo bleek, hun 
klompen weer in de normale biotopen: poel 
tjes, ondergelopen grasland, drinkputten, vij
vers en dergelijke. 

Fig. 1. Trlturus montandon! &. Foto: A r n I zen. 

Fig. 2. Trlturus montandon! &. Foto: S p a r r e boo m. 

Fig. 3. Trlturus helvetlcus &, te vergelijking met Tr. 
montandon!. Deze soort komt in Polen niet voor. 
Foto: A r n t z e n . 

Fig. 4. Trlturus crlstatus &. Foto: Sparr e boom. 

Fig. s: Trlturus alpestrls &. Foto: S p a r reb o o m. 



Fig. 6. Vijvers bij Jablonka, biotoop van Trlturus al· 
pestrls, Tr. crlstatus, Tr. montandon!, Rana tempo· 
rarla. Foto: A r n I z e n. 

Fig . 7. Een van de vijvers bij Jablonka. Foto: A r n I· 
zen. 
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alpensalamander 

mannetjes 16 

vrouwtjes 9 

DE BESKIDEN 

Bij het dorpje Jablonka, in de West-Beskiden 
vonden we een zevental gegraven vijvers, 
waarvan er op de foto overigens maar een 
d uidelijk te zien is. De vijvers waren meest 
matig begroeid met voornamelijk sterrekroos 
en bronmos. We vingen hier niet aileen de 
alpenwatersalamander (Triturus alpe~·tris) 

en de kamsalamander (Triturus cristatus) 
maar ook de karpa tensalamander (Tri111rus 
m ontandoni) , van die laatste, voor ons zo 
inte ressante soort. jammer genoeg aileen 
maar mannetjes. 
Opvallend is de grote overeenkomst in 
bouw, tekening en kleur tussen in elk geval 
de mannetjes van de karpatensalamander en 
de vinpootsalamander (Triturus helveticus). 
Op de foto's kunnen we zien dat de marme
ring op de kop, de aanwezigheid van rug
lijsten, de zwarte achterpoten en de zwarte 
cloaca, de kleuring van de rug en de af
wezighe id van de rugkam (ook bij de man
netjes in paartijd) de overeenkomst zo !ref
fend maken. Se ide soorten hebben ccn 
staartd raadje: De kleur op de buik is bij de 
karpatensalamander echtcr cgaal en lijkt 
meer op d ie van de alpenwatersalamander. 
Voor een uitvoerige beschrijving van de kar
patensalamander wille n we verwijzen naar 
de originelc beschrijving van 8 o u I e n g c r 
( 1880) en die van Me he I y (1893) en 
Thorn ( 1968). Me h e I y gaat ook dicp . 
in op allerlci overeenkomsten tussen' dc·vin- · 
pootsalamander en de karpatensalamancfer. 
Ook de bruine kikker was "" deze vijvers 
present. Het totale aanta l ciklompen was 
was moeilijk te schatten omdat een dee! 
naa r de bodem gezonke n was, het waren er 
echter wei meer dan 300. Hoewel sommige 
legsels al bijna uitgckomen warcn, en jc dus 
zou verwachten dat de kikkers hct land 
weer opgezocht hadden, vingen we in de 
poe! toch nog 15 adulte n (9 mannctjcs, 6 
vrouwtjes), waaronde r zelfs ccn paartjc in 
copula. 
De grote afwezige in peze biotoop was de 
gcwone pad ( Bu/v bufo). Yolgens het artikel 
van 8 e r g c r. J a s k o w s k a en M I y-
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kamsalamander karpatensalamander 

5 6 

4 0 

n a r s k i ( 1968), da t naast cen uitmuntende 
bibliografie een overzicht geeft van de ver
spreiding van amfibieen en rept ielen in Po
len, blijkt da t de gewone pad in dit distrikt 
inderdaad nooit gemeld is. Maar dat is ook 
het geval voor de heikikker ( Rana arvalis) 
die we even verderop wei vonden : twee keer 
een eiklomp in een regenwaterpoeltje op 
grasland, tussen la rven van de bruine kikker. 

SUMMARY 

In April 1976 the Tatra and the Beskid 
mountains were visited. Spawn of Rana tem
poraria was found in little streams above 
800 m. Below this height spawn of Rana 
tcmporaria and occasionnally of Rana ar
valis was found in the mo re common, 
known habitats. Near J ablonka the three 
newts Trifllms crista/lis, Tr. alpestris and 
Tr. montandoni were found together in a 
group of ponds. Reference is made to the 
resemblances of Tr. m ontandoni and Tr. 
lz elveticus. 
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