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Den Haag 

Fig. l . 
Holuspis 
gucnthcri 
Foto: va n 
E i j s d en. 

Gecko's verzameld in River State, Nigeria, 
door M . T h . A m mer 
lngezonden: oktober 1977 
lnhoudsoverzicht : lnleiding - klimaat -
het genus Hcmidactylus 0 k e n - het ge
nus Lygoductylus G r a y - soorten uit 
andere Genera - summary - literatuur. 

IN LEIDING 
In de o ngeveer 10 jaar dat mijn vriend 
A m m e r in de westafrikaanse staat 
N igeria verbleef, benutte hij zijn spaar
zamc vrije tijd voor hct zoeken naa r 
planten en clieren. Ui tgangspunt voor 

zijn tochten was de plaats Umukoroshe 
in de N igerdelta , ca I 5 km ten noord
oosten van de kustplaats Po rt H ar
cou rt. Het gebied dat hij zo bestreek lag 
in een straa l van ca 200 km rond ge
noemde lokaliteit en is voor een deel be
dekt met tropische woudvegetatie, waar 
bijzonderheden zijn aan te t rcffen als de 
boo mdas (H y rax) , de 'vliegende' boom
hagedis Holmpis guen theri en vijf soor
ten halfapen. 
Ook in Nigeria heeft het oorspro nkelij
ke oerwoud grotendeels p laats gemaakt 
voor nederzettingen, kultuuraanplantin
gen of sekundair bos. Opmerkel ijk ts 
dat veel belangwekkende fauna-elemen
ten juist daa r in de buurt werden aan
getroffen, terwijl tochten diep in maag
delijk bosgebied soms weinig opleverden. 
Gelukkig s laagde de reiziger er in ook 
enige gecko's te bemachtigen en deels le
vend naar onze streken over te brengen. 

KLI MAAT 
Het westafri kaanse regenwoud bestaat 
uit een max imaal 350 km brede zone. 
in het algemeen parallel aan de kust, 
dikwijl s daa rvan gescheiden door een 
stroo k met vloedbosvegetatie. Deze re
genwoudzone st rekt z ich uit van Nige
ria to t G uinee, met een onderbreki ng 
in Dahomc en Togo. Kenmerkend voor 
he t gcbied zijn de konsta nt hoge tempe
raturcn (max ima gemiddeld 30-34°C; 
minima 20-21"C in Lagos) en de hoge. 
gclijkmatig over het jaa r vc rdeelde neer
~ l ag (ca 1500 mm per jaar). E r zijn en
ke le maanden met minder regenval (no
vember- februari ). maar de rest van hct 
jaar is de neerslag, vaak in de vorm van 
zwarc o mweersbuien, overweldigend. 
Hct kustgebied van N igeria kent nog 
ecn klei ne d rogere periode, me t ca 65 
mm nerslag. in de maand augustus 
(V o s s - G e r I i n g, 1976). Niette
min va ll cr soms regen wan nee r men 
het nict zou ve rwachten en o mgekeerd . 



Fig. 2. 
Hemidactylus 
muriceus, 
onderzijde 
achterpoot met 
hechtkussen
tjes. 
Foto: va n 
E i j s d e n. 

Fig. 3. 
Hemidactylus 
brookii 
angulatus 
Foto: van 
E i j s d c n. 

H ET GENUS H EM/DACTYLUS 
0 k e n 
Een genus is zoats U weet een kunst
matige ve rwantschapsgroep waarin een 
aantat soorten. vaak op grond van tou
ter uit wend ige gezamenlijke kenmerken , 
zi jn ondergebracht. Yindingrijke syste
matic i - en voora l amerikaanse herpeto
logen zijn erg goed in die dingen- zien 
d an ook dikwijls kans cen groter groeps
verband op te sptitsen in kle inere een
heden. 
Een uitgcbreid genus a ts HemidacFylus 
tc tt zo'n 80 vo rmen (We rmuth, 1965). 
Daarvan komc n ca 57 voor in Afrika , 
de overige zijn vooral te vinden in zui
delijk Azic. waar vcrmoedelijk de ba
kermat van dit 'moderne' type gecko 
moet worden gesi tueerd. 
L o v e r i d g e ( 194 7) vero nderstelde 
dat HemidacFy/u.1· via zuidwest-Arabie 
het afri kaanse kontinent heeft veroverd: 
het grootste aanta t soorten komt nl. 
voor in Som a tic. Wat bet reft de stam
verwantschap van Hemidactylus: e r valt 

een ontwikkeling op te merken naar 
vormen me t een bewapening van gepro
nonceerde huidtuberkeltjes; hetzelfde 
geldt voor een toename van he t aantal 
preanale/ femorale porien (Love rid -
g e ibid.). Opvallend is verder het bezit 
van afgeplatte, wortelvormig gezwollen 
en aan de basis inges noerde staarten bij 
soorten die in het algemeen in droge ge
bieden verkeren : b.v. H emidactylus /ati
caudatus (Ethiopie), H. taylori (Somalie) 
en H . /(/nganicus (Tanganyika) , terwijl 
een lange dunne rattestaart en lange 
snuit bij min of meer typische woud
bewoners worden aangetroffen: H . muri
ceus, H . ansorgii en H. longicephalus 
(allen van W est Afrika). 
Het belangrijkste kenmerk van Hemidac
tylus z ijn evenwel de genagelde eind
kootjes die boogvormig oprijzen vanuit 
een verbreed basaal gedeelte, aan de 
onderzijde waarvan zich de doorgaans 
overlangs gedeelde hechtkussentjes be
vinden. 



Fig. 4. 
Hemidactylus 
ansorgii 
pasgeboren jong. 
Kop en romp 
naar vcrhouding 
groot; de ccrste 
tijd grocit voor
al de staan ! 
Foto: van 
E i j s d e n. 

Fig. 5. 
Hemidactylus 
ansorgii 
Foto: va n 
E i j s d e n. 

Hemidactylus brookii angulatus H a I -
l owe ll. 
Een algemene, tot 140 mm grote gecko, 
in postuur enigszins overeenkomend met 
H. turcicus en evenals deze herkenbaar 
aan de rijen witte, puntige tuberkeltjes 
op rug en staart. Voor nadere determi
natie neme men het onvolprezen s tan
daardwerk over de afrikaanse gecko's 
van A r t h u r L o v e r i d g e 
ter hand. De grondkleur van H. brookii 
angulatus is oranje-bruin tot bruingrijs, 
met een zeer variabel patroon van oog
vlekjes en dwarsvlekken, afgezoomd met 
witte kraalschubjes. De ongeregenereer
de staart wordt vooral bij jonge dieren 
gesierd door een in het oog lopend hel
der oranje met donkere overdwarse 
ringen. Volwassen mannetjes sext men 
aan de hand van de meestal ononder
broken rij van 20-46 preanofemorale 
poriecn. 
Deze H emidactylus wordt aangetroffen 
in aile voor een dergelijke gecko in aan-

• 
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merking komende plaatsen zoals onder 
stenen, onder afval, op bomen, in rots
spleten, in holcn in de grond, in verlaten 
termietennesten en natuurlijk op en m 
menselijk woningcn. Oat laatste heeft 
waarschijnlijk het meeste bijgedragen tot 
de verspreiding van deze gecko: vrijwel 
geheel tropisch Afrika. 
L o v e r i d g e (ibid.) vond drachtige 
wijfjes of eicren van deze H emidactylus 
in november, december en februari. 
Het houden van H. brookii angulatus 
in een terrarium, natuurlijk geen palu
darium of soortgelijke waterrijke behui
zing, mag geen moeil ijkhedcn opleve
ren, mits men de voor zulke dieren no
dige voorzieningen treft (kalk!). 

Hemidactylus cmsorgii B o u I e n g e r 
Ecn slankc gecko, ca 120 mm lang, met 
een langgerekte lichaaamsvorm. De snuit 
is vee! Ianger dan de rest van de kop, de 
dunne, spits toelopende staart Ianger 
dan de rest van het lichaam e n aan de 



Fig. 6. 
Hemidaclylus 
f. fasciatus, 
adult. 
Foto: van 
E i j s d en. 

Fig. 7. 
Hemid:~ctylus 
f. fasciatus, 
juv. 
Foto: van 
E i j s d en. 
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bovenzijde bezet met lange spitse tuber
kels. De mannetjes hebben een ononder
broken rij van 9-10 preanale porien. 
De grondkleur van de bovenzijde is bij 
deze gekko meestal bruingrijs, afhanke
lijk van omstandigheden zoals bijvoor
beeld de temperatuur, overgaand in don
kerbruin of grijswit. De tekening van de 
rug bestaat uit kleine, donkere vlekjes 
en zes dwarsbanden, welke eehter in de 
Iichte fase worden gereduceerd tot dunne 
lijntjcs. De staart is van boven voorzien 
van smalle dwarsbanden. 
A m m e r zag deze gecko's vaak des 
nachts op muren van huizen, waar ze 
jacht maakten op door de buitenver
lichting aangetrokken insekten. Echtcr 
ook in een druk bezochte societeit te 
Umukoroshe kon men ze veelvuld ig 
treffen . Twee paartjes van H . a.nsorgii, 

in 1975 naar Nederland meegebracht, 
werden los in een niet al te vochtige plan
tenserre gehouden. De pasgeboren, ca 45 
mm grote jongen konden worden geoogst 
in oktober en november. L o v e r i d -
g e (ibid.) vermeldt een drachtig wijfje, 
eveneens in oktober, van Liberia. 

H emidactylus f. fascia tus G r a y 
Deze fraaie gecko van maximaal 180 
mm lengte vond A m m er verschillende 
malen in lege kamers van de merkwaar
dige, als etagewoningen tegen bomen ge
bouwde en overigens bewoonde termie
tennesten. Hij lijkt gebonden aan diepe
re gedeelten van het woud. De ongere
genereerde staart is bij deze soort iets 
Ianger dan de rest van het lichaam. Vol
wassen mannetjes bezitten een onder
broken rij van 32-40 preano-femorale 
pori en. 
De grondkleur is donker isabelkleurig 
tot chocoladebruin . Een paarsbruine U
vormige band loopt van oog via kruin 
tot oog. Deze is omzoomd met witte 
kraalschubjes. Over de rug !open drie 
brede paarsbruine dwarsbanden, aan de 
achterzijde begrensd door een dunne 
goudgcle lijn; de ongeregenereerde staart 
heeft vijf tot zeven smallere eveneens 
paarsbruine dwarsbanden. Over de ge
hele rugzijde ligt een fluwelen glans. Bij 
jonge dieren is de grondkleur een helder 
ivoorwit. De donkere tekening van ou
dere exemplaren is hier fluweelzwart 
met goudgele schubjes afgebiesd. 
Helaas werden in de loop van de jaren 
slechts drie jongen (grootste exemplaa r 
85 mm) en twee volwassen dieren naar 



Fig. 8. 
Hcmidaclylus 
muriccus, 
wijfje. 
Foto: van 
E i j s d e n. 

Fig. 9. 
Hcmidaclylus 
muriccus, 
habitus. 
Foto: van 
E i j s d e n. 
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Nederland overgebraeht, die bovendien 
aile kort na aankomst of tijdens de over
tocht bezweken. Het was dus niet na 
te gaan hoe de typische jeugdkleur over
gaat in het volwassen kleed. 
Over de achtergrond van dit gepronon
ceerde kleurverschil is het aangenaam 
speculeren, bijv. dat het jonge dier wel
licht zijn eerste levensperiode als ter
mietengast doorbrengt in de veilige duis
ternis van het termietenbouwsel, waar 
deze gecko immers ook zijn eieren de
poneert. A m m e r vond tenminste vaak 
delen van gecko-eierschalen in deze ter
mietennesten. 
Oudere dieren worden ook elders aange
troffen: overdag op donkere voehtige 
plaatsen, 's nachts op oerwoudbomen 
(Lover i d g e, 1947). In moerassig 
terrein bij nacht ontmoette A m m e r 
een volwassen exemplaar, wandelend op 
een omgehakte woudreus. 

Hemidactylus muriceus Peter~ 
Een zeer slanke, middelgrote (53+ 61 = 
114 mm, voor een o) gecko met een 
la nge snuit , langgerekte romp, slanke 
poten en een lange, dunne staart. Vorm 
en habitus van dit dier doen enigzins 
denken aan een Anolis. 
Kleur van de bovenzijde : Ii cht olijfkleu
rig tot chocoladebruin, met een dicht 
patroon van dunne golvende lijnen op 
kop en rug. 
Ook deze gecko wordt wat dieper in het 
bos aangetroffen, maar ook tangs bos-

= 

paden, waar boomstammen door enig 
zonl icht worden beschenen. H. muriceus 
gedraagt zic h als een dagdier dat , zit
tend op pla nkwortels, op de stam van 
grote bomen (tot I Yz m boven de grond), 
of ook op dunne takken, uitstckend is 
gekamoefleerd en dan ook liever dood
st il blijft zitten, dan zich overij ld uit de 



Fig. 10. 
Hemidactylus 
muriceus, 
mannctje. 
Foto: van 
E i j s d e n. 

Fig. 11. 
Hemidactylus 
ansorgli, 
pupil-kontraktic 
Foto: van 
E i j s d c n. 

Fig. 12. 
Hemidactylus 
muriceus, 
3 fasen van de 
pupil-kontraktie 
Foto: van 
E i j s de n. 
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vocten te maken. De kop is daarbij 
mecstal omlaaggericht en de lange staart 
lijkt een kamoeflage-cffckt te hebben. 
Het volwassen mannetje kent men aan 
de 8- 11 preanale porien en de ste rk ge
zwolle n staartbasis. Nimmer vernam ik 
van deze gecko, tijdens paring of andere 
enerverende situatie enig geluid, zoals 
van nachtgecko's van dit genus verwacht 
mag worden. 
In het terrarium kan men de dieren 's 
nachts slapend aantreffen. Uit hun slaap 
opgeschrikt lijken ze in het duister zeer 
ont ricfd. Mogelijk is de specialisatie tot 
dagdier al zover gevorderd, dat het oog 
kenmerkend is veranderd. Zeker is. dat 
het oog bij H . muriceus minder lichtge
voelig is geworden : de pupil vcrnauwt 
zich veel minder dan bij gewone nacht
gecko's bij gelijke liehtstcrkte het gcval 

is; ook zijn de pupilranden bij kontrak
tie slcchts zwak gelobd of ingekeept. Zo
als U weet, kan een nachtgecko met be
hulp van dergelijke lobjes zijn pupil
ope ning terugbrengen tot enkele kleine, 
hoven elkaar gelcgen venstcrtjes. Zulks 
o.a. om het zecr gevoelige netvlies te 
beschermen tegen sterke lichtinval. Bij 
H. muriceus wordt de pupil bij maxi
male kontraktie vernauwd tot een verti
cale spleet. Duidelijke lobbing heb ik 
echter niet kunen oproepen. Weliswaar 
rekent U n d e r w o o d (1954) deze 
gecko tot de soorten met ecn gelobd 
pupiltype, maar bij gekonserveerd ma
teriaal kunnen veranderingen van de 



Fig. 13. 
Hcmidactylus 
muriceus, 
o preanale 
poricn. 
Linker lob 
van staartbasis 
orgaan gedege
nereerd. 
Foto: va n 
E i j s d e n. 

Fig. 14. 
Hemidactylus 
muriceus, 
enkele dagen 
oud jong. 
Foto: van 
E i j s d e n. 

iris de indruk wckken van ' lobbing' icts 
wat dczc auteur zclf ook a l had opgc
m erkt. Waarschijnlijk hecft H . muriceus 
zich ontwikkeld uit een nachte lijk ak
tieve vorm, zoals ook Lygodactylus van 
een nachtgekko moet afstammen (tertiair 

dagdie r, sensu U n d er w o o d: nacht
gecko's hebben zich op hun beurt weer 
secundai r uit dagdieren ontwikkeld). 
Onderzoek van lens en oogbodem kun
nen misschien nieuwe gcgcvcns opleve
ren_ 
Evenals H. fasciatus lijkt dcze gecko ge
voelig voor Ja ngdurig transport. In 1964 
overlcefde van drie cxemplaren maar 
een mannetje de overtocht, in 1975 be
hie ld ik van vier dieren een paa rtje. 
Eenmaal 'geakklimatiseerd' zijn deze 
gecko's goed houdbaar, zowel in een 
klein , met vee) schorsstukken ingericht 
kwcektcrrarium, als in een groot dicht 
beplant oerwoudterrarium. 
Eieren van d czc soort, gevonden in no
vember, waren nic t aancengekit. De 35-
40 mm grote jongen lijken a l zeer vee! 
op de o uderdieren. 

Hemidacty /u.1· mabouia (J o n e s) 
Een middelgrote (tot 190 mm, L o v e r
i dge, 1947) gecko, die vrijwel in ge
heel tropisch Afrika voorkomt is H. ma
bouia. Dezc soort werd cchter nict in 
Umukoroshc gcvonden. Misschien om
dat dit dier a ls cen modcrne kultuurvol
ger z ich vooral ophoudt in kustplaatsen 
(Lagos). L o v e r i d g c gceft uitgcbrei
dc info rmatic over bio logic en gcwoon
ten van H . mabouia. Ecn absolute aan
radcr voor gcc ko-liefhcbbers! 

SOORTEN U IT ANDERE GEN E RA 
Cosymbotm platyurus (S c h n e i d e r 
In 1976 krccg ik ecn huisgecko uit 
Umukoroshe tocgestuurd die tot mijn 



Fig. 15. 
Plank
wortelboom, 
Foto: Am mer 

Fig. 16. 
Umukoroshe, 
bos met plank
wortelboom, 
biotoop van 
H. muriceus en 
H. f. fasciatus. 
Foto: Am m er 

vcrrassing bleek te behoren tot de soort 
C. p/atyurus. Hoewel de eveneens van 
origine oostaziatische soort Hemidacty
lus frenatus tot in Oost Afrika is door
gedrongen, neem ik aan, dat het hier 
gaat om een toevallige immigrant, mee
gekomen met vrachtboot of -vliegtuig. 
Hct betreffende specimen had een merk
waardige gcle okerkleur, anders dan zijn 
voornamelijk in grijze tinten uitgevoerde 
soortgenote n. Of eenenander het gevolg 
was van ziekte, dieet of kleuraanpassing 
aan de omgeving vie! niet te achterha
len, omdat de vreemde gast een maand 
na aankomst uit zijn terrarium wist te 
ontsnappen en nimmer werd weergezien. 

Vcrmeldenswaard is tenslotte dat Am
m e r eenmaal, ongeveer drie meter 
hoog in een woudboom een grote, op een 
Ptyclwzoon lijkende gecko waarnam. 
Het betreffende gebied is herpetologisch 
nog vrij weinig geexplorcerd en heeft 
mogclijk opzicnbarende vondsten in pet
to. lk zou echter niet wcten welke in 
Afrika voorkomende verwantschaps
groep een dergelijke vorm zou kunnen 
opleveren. Misschien gaat het om een 
relict van ecn vroegere kolonisatie door 
gckkoniden (Urop/atm?). Een feit is, 
dat men aan inventarisa tie van de hoog
ste vegetaticlagen van het oerwoud 
(boomtoppen op 30-70 meter hoogte) 
nog nauwelijks is toegekomen. Oat het 
westafrikaanse woudgebied dergclij ke 

zich in glijvluchten van boom tot boom 
spoedende vormen ekologisch begunstigt, 
wordt bewezen door het voorkomen 
van de reeds genoemde lacertide boom
hagedis, (Ho/aspis) en de 'vliegende' muis 
(Idiurus). 

HET GENUS LYGODACTYLUS 
GRAY 
Lygodactylus conraui T o r n i e r 
De mcdcdcling van A m m e r, da t hij 
op een door het woud getransporteerde 
boortorcn een kleine daggecko, groen 
als een Phelsuma, had gezien, werd 
aanvankelijk met ongeloof ontvangen. 
L o v c r i d g c 's bcschrijving van en
kele in aanmerking komende soorten 
van het genus Lygodactylus berust op 
gekonserveerd, sterk verkleurd mate
riaal. Een reisverslag van B ii t t i k o -
f e r uit 1890 vermeldt evenwcl het 
voorkomen van een kleine groene Lygo
dactylus aan de Du Queah rivier in Li
beria: L. conraui To r n i e r !902. Een 
andere nauwverwante, eveneens groene 
soort: L. thomensis (P e t e r s) komt 
voor op eilanden in de golf van Guinee, 
tegenover voormalg Frans Kongo. 



Fig. 17. 
Lygodactylus 
conraui, 
kop van 
mannetje 
Foto: va n 
E i j s d e n. 

Fig. 18. 
Lygodactylus 
conraui, 
mannetje 
Foto: va n 
E i j s d e n. 

Begin 1964 wist A m m e r een aantal 
exemplaren naar Nederland over te 
brenge n. De slanke , nauwelijks 60 mm 
grote hagedisjes waren werkelijk groen! 
Vanaf het oog tot op de staart loopt bo
vendicn ecn rij helderblauwe, donkerom
rande oogvlekjes (ocelli), elk bestaande 
uit enkeic bovcn de huid uitstekende 
kraalschubjes. Soms is er ecn tweede se
rie, minder hcldere ocelli onder langs de 
flanken van oksel tot lies en door tot op 
de staart. Kleinere oogvlekjes bevinden 
zich op de ledematen. Volwassen man
netjcs zijn te kcrkcnnen aan de blauw
grocne romp, de grotere, lichtend gele 
tot groengele kop, die bij het ouderwor
de n een steeds massievere vorm krijgt, 
en de meestal 4, soms 3 (!) of zelfs 5 (!) 
preanale porien, welke bij geslachtsrijpe 
(bronstige?) mannetjes de basis vormen 
van een oranje driehockige vlek. De 
buikzijde is bij beide geslachten meestal 
wit. Bij sommige mannctjcs echter ziet 
men overlangs op het midden van de 
buik een oranj~-gele zone. Wijfjes zijn 

van boven uniform groen tot blauw
groen. De preanale porien zijn hier ho
mologe, slechts als donkere inkepingen 
herkenbare orgaantjes. Bij oudere wijf
jes echter kunnen ze zich ontwikkelen 
tot volledige, mogelijk funktionele po
rien. Ook wordt de kop van zulke wijf
jes forser, maar kleur-dimorphisme heb 
ik niet kunnen vaststellen. De staart
onderzijde is bij wijfjes zalmkleurig tot 
wit, soms met wat donkere vlekjes; bij 
de mannetjes is deze meestal oranje, 
soms wit. Jonge dieren hebben een ge
heel oranjerode tot steenrode staart, met 
soms van boven enige donkere dwars
banden. Van een serie gekonserveerde 
volwassen exemplaren (Umukoroshe) 
zijn de wijfjes in de meerderheid: 38, te
gen 25 mannetjes. 
De maximale kop-romplengte is hier 
30 mm (bij een mannetje) , de maximale 
staartlcngte 35 mm (bij een wijfje) . Pas
geboren jongen zijn ca 23 (12 + 11) mm. 
lang. Eieren en borelingen zijn groot in 



Fig. 19. 
Lygodactylus 
conraui, 
mannetje, met 
oranje driehoe
kige vlek. 
Foto: va n 
E i j s den. 

Fig. 20. 
Lygodactylus 
conraui, 
mannetje met 5 
i.p.v. 4 preanale 
pori en. 
Foto: van 
E i j s d en. 
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verhouding tot de lichaamslengte van de 
volwassen gecko's. 
Destijds(1964) was L. conraui aileen be
kend van Frans en Brits Kameroen, 
Fernando Poo en Liberia. Sindsdien is 
het voorkomen van deze Lygodactylus 
tevens aangetoond van het tussenliggen
de kustgebied en Sierra Leone (zie P a s
t e u r , 1964). 

L o v e r i d g e 's 1947 beschrijving 
van L. conruai vermeldt het bezit van 3 
postmentaalschildjes, tegen 2 bij L. tho
mensis. In werkelijkheid vindt men door 
elkaar exemplaren met twee en met drie 
postmentalia. Wei signaleert Pas t e u r 
(1964) een (mogelijke) toename van het 
aantal individuen met 3 postmentalia bij 
zowel westelijke (lvoorkust, Liberia), als 
oostelijke (Kameroen) populaties. Van de 
93 Umukoroshe exemplaren die ik in 
1964 onder ogen kreeg, hadden er 13 
twee postmentalia. Bij de meeste individu
en met drie postmentalia waren deze lang-

werpig zeshoekig en nagenoeg evengroot. 
Als afwijkingen hierop ziet men: 
a) een al dan niet vergroot middelste 
potsmentale, geflankeerd door twee ver
kleinde, afgeronde buitenste postmenta
lia. 
b) een verkleind middelste postmen
tale, dat soms a.h.w. tegen het mentale 
wordt wegedrukt door twee grote bui
tenste postmentalia schildjes. 
c) een verkleind afgerond of rechter 
buitenste postmentale en twee normale 
postmen tala. 
d) een vergroot afgerond linke r of 
rechter buitenste schild en twce kleinere 
postmental ia. 

In Nigeria (Umukoroshe) gedraagt deze 
boombewoner zich als een kultuurvol
ger: het dier werd vooral aangetroffen 
in bananenplantages, waar het graag 
dauw en honing likt. In andere streken
(Ivoorkust, Kameroen) is L. conraui 
meer een echte boombewoner, zowel in 
het bos, als in savannevegetatie. In de 



Fig. 21. 
Lygodactylus 
conraui, 
mannetje 
Foto: van 
E i j s d e n. 

Fig. 22. 
Lygodactylus 
conraui, 
rechts cxcm
plaar met 2 
postmen tale 
schildjcs 
Foto: van 
E i j s d e n. 

Fig. 23. 
Lygodactylus 
conraui, 
exemplaar met 
3 evengrote 
postmen tale 
schildjes 
Foto: va n 
E i j s d en. 

kustplaats Accra (Ghana) komt echter 
een sterk anthropofiele populatie voor. 
De soort is cr a lgemeen op huizen en 
muren aan te trcffen. 
In het terrarium is deze Lygodactylu .1· 
niet zo onverdraagzaam als b.v. L. pictu
ratus (vooral de mannetjes van d ie soort). 
Toch is het niet raadzaam meerdere 
exemplaren langdurig bijeen in een klein 
te rrarium te huisvesten. In een groot 
terrarium daarcntegen wordt de terito
riumzin nog meer bevorderd. In de na
tuur bezel ccn paartje, waarschijnlijk 
een mannetje en meer wijfjes, een vrij 
groot territo rium, b.v. de stam van een 
grote boom. De terrariumhouder richte 
zich naar dit gegeven. 

Lygodacty lus fischeri B o u I e n g e r 
P a s t e u r (1964) onderscheidt het ge
nus Lygodactylus in een aantal subfyla. 
Het guinese fylum bevat a ldus, naast 

L. conraui en L. thomensis nog een der
de soort: L. fisc/wri, tot dusver bekend 
van Sierra Leone, Kameroen, westelijk 
Kongo en Gabon. Dit is een slanke, 
vrij grote (37 + 45= 82 mm, Umukoro
she exemplaar) Lygodactylus. Vanwege 
de grijze of olijfbruine kleur met donkere 
vlekken wordt deze, meer aan het bos ge
bonden gecko waarschijnlijk meestal over 
het hoofd gezien. Behalve door de kleur 
en de kenmerkende oogst reep verschilt 
L.fischeri van L. conraui door de lengte, 
de langere snuit en het slankere postuur. 
Verder door de dubbele rij (enkele bij 
conraui) verbrede schildjes over het mid
den van de staartonderzijde voorzien 
van twee diepe groeven en gevolgd door 
drie postmentalia. Sommige jonge L. coll 
raui bleken e<:hter eveneens een zwak 
gegrocfd mentale te bezitten. 
Slechts zes Umukoroshe exemplaren 
(4 <?<?, 2 0 o) heb ik mogen bewonderen 
Ze waren door jeugdige autochthonen 



Fig. 24. 
Lygodactylus 
conraui, 
ex. met ver
kleind middelste 
postmer.tale 
schildje 
Foto: van 
E i j s den. 

Fig. 25. 
Lygodactylus 
conraui, 
ex. met ver
kleind rechter 
buitenste 
postmentale 
schildje 
Foto: v a n 
E i j s den. 

op weinig zachtzinnige manier gevangen 
en gaven dan ook kort na aankomst de 
geest. De m annetjes bezate n 6 preanale 
porien. Rest mij nog te vermelden, dat 
al deze gecko's grate behoefte hebbe n 
aan minerale kalk, die ze Iiefst in de vorm 
van op de bodem liggend gruis of slak
kehuisscherfjes moeten kunnen foera
geren. 

SUMMARY 
Some 8 gekkonid species of West Africa 
collected in Umukoroshe, Nigeria, are 
discussed. Notes a re given on morpho
logy, habitat, breeding season and habits 
including observations on specime ns 
in captivity. 
The author reports on a n occasional 

immigrant, Cosymbotus platyums, found 
in a house in Umukoroshe. Special refe
rence is given to the s triking dichroma
tism be tween juveniles and adults of 
Hemidactylus f. fasciatus, a species 
found in the nests of tree-dwelling ter
mites, and further to the eye of H. mu
riceus, a gekko regarded by the author 
as tcrtiarily diurnal. 
The article further dea ls with 93 Lygo
dactylus conraui collected in 1964, pro
viding data on varia tion in color, pore 
counts and chin-shields and notes on the 
ecology of this gecko. Finally no tes are 
given on 6 specimens of L. fischeri, a 
largely forestial form. 
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Fig. 1. 
De twee gevan
gen Natrix pis
calor in hun 
aquariumbak. 
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Gedrag van N atrix piscator in gevangenscha p 
IN LEIDING 
In de herpetologische literatuur komen 
veel gegevens voor over voedsel en gc
drag van slangen in de vrije natuur. Der
gelijke gegevens over slangen in gevan
schap zijn tamelijk zeldzaam. Daardoor 
is het dikwijls moeilijk zich een beeld te 
vormen van het gedrag van een slang in 
gevangenschap. In dit artikel wordt het 
gedrag beschreven van 2 Natrix piscator 
die gedurende twaalf weken gevangen 
werden gehouden. 

WAARNEMINGEN 
Op 9 april 1975 werd een Natrix pisca
tor van 87,5 em la ng gevangen en in een 
aquariumbak van 50 liter gedaan. In het 
aquarium was een laag mos met water 
van ongeveer 9 em. De slang verbleef 
meestal onder deze laag met aileen het 
puntje van z ijn snuit hoven water. 
Elf dagen na de vangst vervelde de 
slang, in losse s tukken. In de week voor 
de vervelling was de s la ng traag, wei 
at hij in die tijd een pad ( Bufo viridis) 
en een kikker (Rana tigriana). Als het 
dier tijdens de vervellingsperiode gestoord 
wcrd vie! het dier heftig uit, een keer 
beet hij daarbij zichzelf in woede in het 
eigen lichaam. Toen hij werd geholpen 
met het verwijderen van resten van de 
oude huid werd een van ons in de vin
gers gebeten. Het gevolg waren 6 klei
ne wondjes in twee rijen. Na een week 
werden uit de littekens 5 kleine tandjes 
gehaald. 
Beha lve padden en kikkers werd ook een 
vis (Channa pw1ctatus) aangeboden. 

Op 15 mei werd een tweede Natrix pisca
tor, 42,3 em lang, in het aquarium ge
daan. Deze vervelde ook spoedig, in dit 
geval in een stuk, terwijl het hele proces 
slechts 5 dagen duurde. Ook dit dier 
was vlug opgewonden tijdens de ver
velling maar at niet in die periode. 
Beide slangen waren voortdurend voor
zien van padden en kikkers. De eerste 
slang at opnieuw op 13 mei en 2 1 mei, 
de tweede slang at twee dagen na zijn 
vervelling op 30 mei. De vis bleef al die 
tijd onaangeroerd en leefde nog steeds 
toen de s la ngen op 17 resp. 18 juli 1975 
stierven. De doodsoorzaak werd niet 
achterhaald. Het aquarium was steeds 
goed schoongehouden. 
Twee andere Natrix piscator werden 
op 16 juli gevangen op de grasvelden 
rond onze univers iteit. Maagonderzoek 
bracht padden aan het Iicht, 3 in de een 
en 4 in de ander. In het totaal werden 
door ons 5 exemplaren uit Jammu en 
omgevi ng onderzocht. We vonden steeds 
a ileen kikkers en padden en geen vissen 
in het spijsverte ringskanaal. 

CONCLUSIES 
Er is te weinig materia l voor algemene 
conclus ies. Het is opvallend dat , in te
genstelling tot wat a lgemeen word t ge
loofd, er geen vis werd gegeten. Mis
schien dat dit speciaal Channa betreft, 
verder onderzot:k is nodig. Opvallend is 
verder dat bij beide slangen het fysiolo
gischc proccs van vervelli ng een week 
na het gevangenzetten begon. 

SUMMAR Y 
Two Natrix piscator were observed in 
captivity. Both snakes s tarted moulting 
one week after confine ment. The ani
mals accepted toads a nd frogs but refu
sed to eat a fi sh (Channa punctatus). 
This art icle was translated from English. 
Readers interested in the original ver
sion can write the tra nslator (G. M. M. 
Foekema, Wouwermanstraat 38, Amste r
dam) for a photocopy of the manuscript . 
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Fig. 1. 
Euproctus 
montanus &, 
herkenbaar aan 
de schoffeltjes 
aan de achter
poten, de naar 
achter uitge
stulpte cloaca 
en de dikkere 
kop. 
Foto: 
S p a r r e
b o om. 

De kleine beeksalamander Euproctus mont anus 
lngezonden : november 1977 
lnhoudsoverzicht : Inleiding - biotoop -
de eieren en de larven - voedsel - ande
re dieren- summary. 

IN LEIDING 
Euproctus montanus is een kleine beck
salamander die uitsluitend op Corsica 
voorkomt. In de Pyreneeen komt Eu
proctlls asper voor en op Sardinie Eu
proctus platycephalus. Aile soorten zijn 
aangewezen op koel, liefst stromend wa
ter. Ook de voortplanting is daaraan 
aangepast. 
In de zomer van dit jaar heb ik op Cor
sica enkele waarnemingen kunnen doen 
aan deze salamander. 

BIOTOOP 
lk heb de dieren gevonden in het Foret 
de Ospedale (zie kaartje) op 800 m hoog
te. Lager heb ik ze niet gevonden. Het 

Foret de Ospedale varieert in hoogte 
van ± 300 tot 1300 m. Door dit woud 
stromen zeer kleine, ondiepe beekjes, 
waarvan er vele 's zomers droog vallen. 
Deze matig stromende beekjes met vecl 
watervalletjes en bassins bevatten een 
10 a 15 em dikke laag bladeren op de 
bodem. De volwassen Eupr.octus manta
nus vond ik merendeels in die laag bla
deren, meestal in de overschaduwde ge
deelten van de beek (bomen, heidestrui
ken over het water, miniatuurgrotjes en 
dergelijke). De diepte van deze poeltjes 
was maximaal 80 em, de temperatuur 
van het water was 10 a l5°C. De larven 
van Euproctus nwntanus vond ik in de 
ondiepe gedeelten van de beek (maxi
maal 40 em diep). Hier lagen meer ste
nen op de bodem en weinig bladeren. 
Onder de stenen zaten de larven. 
De temperatuur van de buitenlucht was 
in juli ± 30°C overdag bij zonnig weer 
en ± l5°C 's nachts. De Iuchtvochtig-



CORSICA 
kaartjc: 
S p a r r c
b o om 

Fig. 2. 
Euproclus 
monlanus &, 
Foto: 
S p a r r c
b o om. 

heid was 's nachts wei I 00 % want de ber
gen waren overtrokkcn met een neve! van 
dauwdruppels. Toch heb ik geen sala
manders op het land aangetroffen. 

DE EIEREN EN DE LARVEN 
Eenmaal heb ik eieren van Euproctus 
molltanus gevonden. Deze waren afgezct 
op een ruwe steen van ± 25 em door
snee, die half hoven het water uitstak 
maar toch overspoeld werd met stro
mend water. De steen was dus niet droog 
In de gelatineachtige massa waren dui
delijk de larfjes te zien. Het legsel be
vatte ongeveer 20 eieren. 

De larven die ik vecl aangctroffen heb 
waren 5 a 6 em groot. De huid was Iicht 
tot donkerbruin gemarmerd. Som~ leek 
het wei roodachtig. De rugstreep was 
overduidelijk zichtbaar. De uitwendige 
kieuwen warcn rood. Deze diertjes wa
rcn zeer sncl, in tcgcnstelling tot de vol
wassen exemplaren. 



Fig. 3. 
Euproctus 
montanus 9, 
herkenbaar aan 
een slanker 
voorkomen, 
minder brede 
kop, geen 
schoff eltjes en 
een meer spleet
vormige cloaca. 
Foto: 
S p a r r e
b o om. 

Fig. 4. 
Euproctus 
montanus &, 
Foto: 
S p a r r e
b o o m. 

VOEDSEL 
Waar de dieren van leefden is mij een 
raadsel. Er waren weinig insekten op het 
water en in het water was al helemaal 
niets te vinden. De volwassen dieren 
aten wei hun eigen larven op. 

ANDERE DI E REN 
In het water zaten de dikkoppen van 
Discog/ossus snrdus en op de oever de 
volwassen kikkers. Waarschijnlijk zijn de 
kikkers de enige natuurli jke vijanden 
van de sala ma nders. 



Fig. 5. 
Euproctus 
montanus 2, 
Foto: 
S p a r r e
b o om. 

Fig. 6. 
Euproctus 
montanus 2, 
Foto: 
Sparrc 
boom. 
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S UMMARY 
In July 1977, Euproctus mo11W11w· was 
observed in Foret de Ospedale, Corsica. 
The newts occurred at a height o f 800 m 
in little streams. The adults lived among 
the fallen leaves at the bottom of ap-

prox. 80 em deep water. They had a 
preference for the overshadowed parts. 
The larvae were found in shallow waters 
under stones. 20 eggs were found at
tached to a stone, partly submerged. A 
possible predator was Discoglos.ws sardus. 
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De zandboa (Eryxjohnii) in de Indiase woestijn 
lngezonden: augustus 1977. 
Vertaling uit het Engels door G. M. M. 
Foekema. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - biotopen -
voedsel - gedrag - plaats in het natuur
lijk evenwicht- summary. 

INLEIDING 
De zandboa ( Eryx johnii) is tamelijk al

·gemeen in de Indiase woestijn. Zijn dikke 
staart wordt dikwijls voor een tweede 
kop aangezien, zodat hij do-muhti (twee
koppige slang) genoemd wordt. Over zijn 
biotopcn en gewoonten is weinig bekend, 
ik bestudeerde deze in de omgeving van 
Jodhpur. 

BIOTOPEN 
Het dier werd voornamelijk ontmoet in 
zandvlakten en zandgebieden met struik
gewas. Het aantal waargenomen dieren 
nam toe als er meer holen van gerbils 
(woestijnratten, Meriones hurriane en 
Tatera indica) waren. De zandboa ge
bruikt deze holen als schuilplaats. De 
grootste aantallen waren te vinden op 
plaatsen met veel holen van gerbils en met 
struikgewas (Capparis decidua, Lycium 
barbarum, Zizyp/ws mmmwlaria) en met 
landbouwgebicd in de naaste omgeving. 
De zandboa is een cultuurvolger, hij leeft 
dikwijls in de buurt van boerderijen onder 
hoge doornige hagen en onder landbouw
afval, plaatsen waar ook de ratten zi:::h 
ophouden. 

YO EDSEL 
De zandboa leeft hoofdzakelijk van rat
ten en gerbils. Bij de jacht op gerbils 
gaat hij hun holen binnen. De gevangen 
prooi wordt buiten bet hoi ingeslikt, bet 
kost meer dan een uur om een gerbil 
naar binnen te werken. In woningen 
komt hij vooral in keukens en voorraad
schuren op jacht naar ratten. Voorts 
leeft de zandboa ook van kevers, skinks 
(Mabuya sp), zandhagedissen (Acamho
dactylus cantoris), zieke of gewonde vo
gels en padden (Bu/o sp}. Verder is bet 
een geduchte rover van eieren van de 

pauw (Pavo cistatus) en de patrijs (Fran
colinus pondicerimws). 

GEDRAG 
De zandboa is niet erg schuw. Als mente 
dicht nadert, dichterbij dan ongeveer 3 m, 
probeert hij weg te komen, meestal in 
een nabij gelegen hoi. Als men hem op
pakt bij de staart rolt hij zich op tot een 
bal, met de kop in bet centrum. Omdat 
de dieren vlak onder bet grondoppervlak 
voortkruipen kan men er gemakkelijk on
bedoeld op trappen, ze schijnen dan soms 
te bijten. 

PLAATS IN HET NATUURLIJK 
EVENWICHT 
De zandboa speelt een erg belangrijke 
rol in bet natuurlijk evenwicht in de In
diase woestijn door bet verdelgen van 
gerbils. Verder rooft hij pauwe-eieren 
anderzijds jaagt de pauw op de zandboa. 
Pauwen en valken pakken exemplaren 
bij de staart op en Iaten ze vanaf een 
hoogte tot 20 meter weer op de grond 
vallen. De pauwen Iaten hen daarna Jig
gen. de valken eten de slachtoffers. An
dere predatoren van de zandboa zijn di
verse soorten katten, de mongoose (Her
pestes auropunctarus) en de bond (Canis 
familiaris). Poor zijn jacht op ratten is de 
zandboa van grote economische waarde 
voor boeren. Maar ook de verdelging van 
gerbils in de woestijn is van grote econo
mische betekenis omdat te veel gerbils de 
erosie van de grond bevorderen. 

SUMMARY 
Some notes are given on the sand boa 
(Eryx jolmii) in the Indian desert. The 
animal is very important in reducing the 
population of cats and gerbils, so saving 
crops and preventing soil erosion. This 
article was translated from English. Rea
ders interested in the original version can 
write the translator (G. M. M. Foekema. 
Wouwcrmanstraat 38. Amsterdam) for a 
photocopy of the manuscript. 


