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lacerta 38e jaargang nr. 6, pp. 49-56 

Redactic maandblad: H.M. van Mecuwen, Roodborststraat 63, Lciderdorp. 
Lcdcnadministratic: A.B. van Woerkom, Volkcrakstra:H 19bis, Utrecht. 
Rcdactic mededelingenblad: M.Th. Mecuwes. Korte Lakc nstraat 3, 20 11 ZD Haarlcm. 

Bij dit blad behoort het mededelingenblad X nr. 6 

Herpetologische waarnemingen in Ghana IV 
Dit is het vierde deel van een serie artikelen 
over de amfibieen en reptielen van Ghana. 
De vorige delen werden gepubliceerd in La
certa 37, nr. 10/ 11, biz. 164-168; Lacerta 38, 
nr. 2, biz. 10-20 en nr. 5, biz. 42-48. 

Een buitenbeentje onder de skinken is 
Cophoscincopus durus, een kleine bruine 
soort met zwarte en Iichtbruine vlekken. 
De rug is bruin met een zwarte verte
brale streep, er is aan weerszijden een 
zwarte dorsolaterale streep waarin op re
gelmatige afstanden geel-witte vlekken 
Iiggen. De flanken zijn bruin, met een rij 
witte vlekken. De staart is bruin met Iicht
bruine en witte vlekjes. D e keel is roze 
met witte en bruine vlekken. De buik van 
de o o is fe l oranje, evenals het eerste 
deel van de onderkant van de staart. Bij 
<;i> <;i> zijn zowel de buik als de onderkant 
van de staart bleek-oranje. Het achterste 
dee! van de staa rt is bijna zwart. Op het 
eerste gezicht lijkt de ooropening te ont

. breken, maar nader onderzoek leert dat 
hij er wei is, rond en zeer klein, bedekt 
door een schub. De schubben op rug en 
flanken zijn zeer sterk gekield, de kielen 
vormen op de rug Iengterichels. De 
schubben op de flanken staan in schuine 
rijen. Hij valt niet zozeer op doorz'n bouw 
alswel door z'n Ieefwijze, het dier be
woont nl. kreekoevers in het bos. Ik ken 

ze uit eigen ervaring maar van een plaats 
in Ghana, nl. Amedzofe, waar de kreken 
helder, koel, tamelijk snel stromend wa
ter bevatten. De dieren zijn daar te vin
den in de Iaag afgevallen bladeren op de 
overgang van water naar land, onder 
stukken hout en onder stenen. Ook aan 
de voet van een waterval, waar weliswaar 
geen bos stond maar waar het we! erg 
vochtig was, waren deze kleine skinkjes 
te vinden. De dieren vluchten zonder 
meer het water in, waar ze zich in voort
bewegen door kronkelende bewegingen 
van het hele Iichaam, waarbij de poten 
tegen het Jichaam worden aangedrukt. 
In het British Museum (Natural History) 
te Londen is een dier uit Tafo aanwezig. 
De ervaringen met dit dier in gevangen
schap !open nogal uiteen. Zelf heb ik ge
merkt dat deze dieren tamelijk goed 
houdbaar zijn, althans als ze de reis naar 
Nederland overleefd hebben. H et is nl. 
zeer moeilijk o m de dieren levend van de 
hooggelegen (600m) vindplaats waar het 
relatief koel (18-25° C) is naar het war
me vliegveld bij Accra (35° C) in het 
laagland te transporteren. Is dit trans
port eenmaal gelukt en overleven ze dan 
ook de vliegreis nog, dan valt het verder 
nogal mee. Zelf hield ik deze soort 
twee jaar in gevangenschap. 
Oorspronkelijk begon ik met 2 die-



Fig. 1 en 2 
Biotoop. In het 
vlakke deel 
vonden weer 
tientallen op 
enkele meter bij 
elkaar. 
Onder de boom
stompen hier en 
daar uitgesleten 
beekbedding tot 
maximaal 1 
meter diep. Op 
meerdere plaat
sen begroeiing 
met Anubias. 
Luchttempera
tuur 24° C. 
Foto's gemaakt 
in de droge tijd. 
(januari 1972) 
Foto: 
V. d. N i e u
wen h u i ze n. 
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ren beide ~~- Een ervan ging al na een 
paar maanden dood, vermoedelijk omdat 
het door het grootste exemplaar te vee! 
werd opgejaagd. Dit grootste exemplaar 
deed het echter goed in een tamelijk pri
mitief 'terrarium', bestaande uit een gla
zen cilinder met een diameter van 25 em 
waarin zich een afgesloten Petri-schaaltje 
bevond . De bodem van de cilinder was be
dekt met een laagje water, waarin Sphag
num, dat gelijk staat met de bovenrand 
van het Petri-schaaltje. De cilinder is met 
een glazen deksel afgedekt, waardoor een 
zeer hoge luchtvochtigheid werd bereikt. 
Het geheel werd niet extra verwarmd en 
had dus de temperatuur van de kamer 
(20-25° C). In het begin werden aileen 
kleine regenwormen geaccepteerd, maar 
na enige maanden lukte het ook om vlie
gen en juist vervelde meelwormen te voe
ren. Daar het verspreidingsgebied van 
Cophoscincopus durus vrij groot is be
hoeft het geen verwondering te wekken 

dat B us i n k, v. d. N i e u w e n h u i
z e n en S n ij d e r s de dieren ook aan
troffen op de Harbel Firestone Plantage 
in Liberia. Van v. d. N i e u wen h u i
z e n stammen daaromtrent de navolgen
de mededelingen: De eerste kennisma
king met deze 'waterskink' maakte ik in 
1971 toen B u s i n k enkele van deze 
dieren meebracht en tegelijkertijd bleek 
dat Th. C o r n e I i s s e n er ook enkele 
in z ijn bezit had die van een importeur in 
Haarlem kwamen. C o r n e I i s s e n 
vertelde da t hij de dieren warm hield en 
aanvankelijk grote moeite had ze aan het 
eten te krijgen. Tenslotte lukt het hem 
met pissebedden die met graagte werden 
verorberd. Later aten ze ook frui tvliegen 
en kreeg hij zelfs twee eieren, die helaas 
niet tot ontwikkeling kwamen terwijl ver
volgens de oude dieren de een na de an
der het loodje legden. 
B u s i n k en mij verging het niet anders. 
De acht dieren die B u s i n k meege
bracht had, verdeelden we en we brach
ten ze onder in vlakke terraria met een 
natte bodem, 1 tot 2 em water met 
daarin stukken kurk en stenen die voor 
de droge plekken zorgden. Verder wat 
plantjes die B u s i n k in hun biotoop had 
aangetroffen. We zetten de terraria even
eens vrij warm zodat de dieren gemid-



Fig. 3. 
Het tafeltcrra
rium waarin 
deze dieren 
werden gehouden · 
door B u s i n k 
en waarin regel
matig eieren te 
vinden waren. 
Foto: 
V. d. N i e u
wen h u i zen. 
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deld op een temperatuur van 27 tot 28° 
C zaten en indachtig het advies van 
Co r n e l i s s en gaven we ze pissebed
den en fruitvliegen. Zowel B u s i n k als 
jk ontdekten op een gegeven moment ie
der twee eieren, die we op een verbor
gen plekje vonden buiten het water maar 
wei op een vochtig gedeelte tussen wat 
mos. Geen van de eieren ontwikkelde 
zich en ze verschrompelden tenslotte. 
Niet lang daarna stierven de dieren kort 
na elkaar. lets bleek dus niet te kloppen. 
Toen B u s i n k later weer eens wat ex
emplaren van deze waterskink meebracht, 
hielden we ze op een lagere temperatuur 
nl. varierend van 22 tot 24 ° C. Dat bleek 
uitstekend te gaan en we verloren geen 
enkel dier meer. Bovendien bleken ze dit 
keer gelukkig meteen fruitvliegen te ac
cepteren, later kleine meelwormen en ka
mervliegen zodat het voedselprobleem 
opgelost was. 
Dat de temperatuur wei eens van door
slaggevend belang kon zijn, bleek toen 
wij in januari 1972 Liberia bezochten en 
uiteraard ook gei'ntresseerd waren in het 
biotoop van Cophoscincopus durus. Op 
de derde dag van ons verblijf, op maan
dagochtend 17 januari werden we volko
men onverwacht met ze geconfronteerd. 
We waren die ochtend nl. in divisie 37 
van de plantage terecht gekomen, een 
stroompje volgend waarin vee! Crinum 
natans voorkwam. Tenslotte kwamen we 
bij een zijslootje dat overging in een 
smallere greppel en vervolgens in wat 
waterplassen in diepere kuilen die in dcze 
droge tijd van elkaar ge'isoleerd waren. 
Bezig daarin Aphyosemio n te vangen 
ontdekten we plotseling cen waterskink 
die tussen de planten op de bodem vlak 
bij zo'n kuil rondscharrelde. Wat later 
vingen we er nog een en daar bleef het 
bij, want we waren op dat moment meer 
in vissen ge'interesseerd. 
Ongeveer een week later gingen we echter 
naar divisie 1 van de plantage waarvan 
we wisten dat zich daar een typisch bio
toop voor Cophoscincopus moest bevin
den. En zo was het. Van een belling 
kwam daar een beekje naar beneden 
door de high bush, overal sterk bescha
duwd, hier en daar een zonnig plekje 
door het invallende Iicht via een gat in 

het bladerdak en overal dan weer hele 
ondiepe vlakke plassen met slechts enkele 
tot een tiental centimeter water, dan 
weer diepe 'kuilen'. De gehele bedding 
bestond uit rolstenen en grote keien, de 
laatste hier en daar begroeid met mossen 
en Anubias, in het diepere water leefde 
o.a. Epiplatys fasciolatus en op de ondie
pe vlakke plekken talloze Cophoscincopus 
die bij onze nadering naar aile kanten 
vluchtten. Ze renden en 'zwommen' af en 
toe letterlijk rondom je voeten. Ze waren 
razend snel en verdwenen overal tussen 
spleten en in holletjes onder de stenen 
en in gaten langs de oever. De luchttem
peratuur was daar in het bos 25°C, de 
watertemperatuur exact 24° C, de bo
demtempeatuur tot 10 em diepte even
eens 24° C. 
Toen we dit wisten was het houden van 
de dieren in gevangenschap in wezen 
geen probleem meer. W. v. B e r k o m 
in Amstelveen kreeg enkele dieren van 
B u s i n k die hij in zijn paludarium on
derbracht en aan hem de eer het eerste 
levende jong in zijn bak ontdekt te heb
ben. B u s i n k hield ze in een vlak ter
rarium in zijn salontafel. Het ' terrarium' 
bestaat uit een halve plasticbol van 68 em 
doorsnee en 20 em diep. De gehele wand 
van de bol is rondom belegd met ingewa
terde turfplaten, daarop mos, o.a. Java
mos met daartussen hier en daar wat ste
nen die B u s i n k meenam uit Liberia 
en waarop mos en varens groeien. Op de 
bodem van de bol een ondiep plasje wa-



Fig. 4. 
Cophoscincopus 
durus. 
Drie legsels van 
twee eieren bij 
elkaar gefoto
grafeerd. 
Foto: 
V. d. N i e u
wen h u i zen. 

Fig. 5. 
Cophoscincopus 
durus. 
1 ong zes dagen 
na het uitkomen, 
fruitvliegen 
ctend. 
Foto: 
V. d. N i c u
w c n h u i ze n. 
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ter dat door een Fallerpompje (wordt 
gebruikt in de plastic modelbouw) dat 
2-3 liter water per uur pompt, in bewe
ging wordt gehouden. Het pompje is via 
een Trafo 6 V aangesloten op het 
Iichtnet en zorgt voor een klein water
valletje met cen verval van ongeveer 10 
em. Een kabclverwarming van 25 W 
zorgt voor een temperatuur van 24° C in 
het terrarium en reeds meer dan een jaar 
gedijen daarin Coplwscincopus durus te
zamen met o.a. A/rixalus dorsalis zo 
goed dat ze regelmatig voor eieren zor
gen, die steeds paarsgewijze door de wijf
jes worden gelegd in een holletje onder 
het mos of een steen, een cent imeter of 
20 van het watervalletje verwijderd. 
Bevruchte en zich goed ontwikkclende 
eieren zwellen als het ware steeds meer 

op en kunnen bijna twee maal zo groot 
worden en ze worden eveneens Iangzaam 
donkerder. De exacte ontwikkelingsduur 
weten we nog niet maar die ligt onge
veer bij 8 tot 10 weken. A Is de jongen 
uitkomen, zijn ze heel donker van kleur, 
bijna zwartbruin en kunnen ze meteen 
met fruitvl iegen worden gevoerd. 
Het beste houden we ze dan in een klein 
bakje met wat mos en stenen en een 
vochtig plaatsje. Belangrijk is dat ze 'in 
het voer staan' want ze eten veel en 
groeien naar verhouding tamelijk snel. 
AI met a l is het een bijzonder aardige 
skink die geschikt is voor een klein ter
rarium of paludarium en zijn bezitter bij 
een goede verzorging veel vreugde kan 
verschaffen. "Tot zover v. d. N i e u -
w e n h u i z e n". 
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Vliegende gekko's (Ptychozoon spec.) 
in het terrarium en in de kas 
lngezonden: oktober 1978 
Inhoudsoverzicht: inleiding - de vliegende 
gekko - kamoeflage - kas- en terrariumerva
ringen - voortplanting - summary. 

IN LEIDING 
De laatste jaren worden er in Nederland 
telkens weer soorten uit bet geslacht 
Ptychozoon ingevoerd. De meeste impor
ten betreffen de soort P. lionotum, ook 
P. kuhli wordt vaak genoemd. Van de 
andere mij bekende soorten ziet men zel
den iets. Daar ik niet over bet juiste ma
teriaal beschik kan ik niet met zekerheid 
oordelen over mijn dieren; ik noem ze 
dus maar Ptychozoon species. Opmerke
lijke verschillen in gedrag, voeding en 
houdbaarheid in een terrarium zullen in 
dit nogal homogene geslacht m.i. niet 
optreden, zodat dit stuk voor elke soort 
zou kunnen gelden. 

DE VLIEGENDE GEKKO 
Het gebied in zuidoost Azie, vanwttar 
bet geslacht stamt, heeft in zijn fauna 
diverse zweefvliegers. Dit kan gebeuren 
omdat bet heuvelachtige landschap veel 
opwaartse luchtstromen veroorzaakt 
waarvan door deze dieren gebruik kan 
worden gemaakt. 
De Ptychozoon hebben dat ook gedaan. 
Hun oppervlakte wordt vergroot door 
een tangs bet lichaam gelegen huidplooi, 
die zich van de nek tot de staartpunt uit
strekt, tussen de tenen waaiers vormt en 
soms wet net zo breed kan zijn als bet 
lichaam zelf. Dat deze plooi gebruikt 
wordt om te "vliegen" heb ik zelf enige 
malen kunnen konstateren. In noodge
vallen kunnen ze hun sprong verschei
dene malen verlengen. Een tussenvorm 
tussen Ptychozoon en de wat normalere 
gekko's zou Cosymbotus platyurus kun
nen zijn. Ook bij deze soort heb ik ver
lengen van de sprong kunnen waame
men. 

KAMOEFLAGE 
Door hun bruine kleur en de schorste
kening zijn de dieren op schorsige on
dergrond zeer goed gekamoefleerd. Hun 
huidplooi hoeft daar nauwelijks toe bij te 
dragen en alleen de staart wordt dan ook 
maar gebruikt als extra kamoeflage; de 
plooi zit in rust opgevouwen onder de 
buik. De dieren vertrouwen bijna on
voorwaardelijk op hun kamoeflage en 
rennen pas bij aanraken met een korte 
spurt weg van de bedreiging. Dat geldt 
ook als ze, zoals in mijn kas bet geval 
is, op een bakstenen muur zitten waar 
ze wei opvallen. In een met veel schors 
ingericht terrarium heb ik meer dan eens 
lange tijd gezocht naar een gekko, die ik 
bij nader inzien verschillende keren over 
bet hoofd had gezien, voorbereid op de 
situatie als ik toch was. 

KAS EN TERRARIUM ERVARINGEN 
Mijn eerste Ptychozoon kocht ik zo'n 
vijf jaar geleden. Ze bleken Cosymbotus 
platyurus te heten en deden bet erg goed. 
Een jaar later kocht ik een paartje echte, 
die ik in een terrarium van 65 X 30 X 65, 
(I X b X h) hield, met een grote achter
wand dus. Dit werd ingericht met veel 
takken en schors en enkele planten. De 
dieren waren 's nachts aktief maar ook 
dan erg rustig. Als voedsel namen ze van 
alles, maar de voorkeur ging uit naar 
dieren met een rupsachtig uiterlijk en 
gedrag, zoals rupsen, wasmotlarven, meel
wormen en regenwormen. De dieren wa
en onderling verdraagzaam. Twee jaar 
later heb ik de dieren losgelaten in mijn 
kas (4,5 X 2,5 X 2,5m) waar zij zich even
eens thuis schenen te voelen. Mijn idee 
om een kolonie van deze dieren te gaan 
houden bleek minder succesvol. Toevoe
ging van een paartje, afkomstig van 
V a n E ij s d e n, had tot gevolg dat ik 
kennis kon maken met de territorium
drang van deze dieren. Het nieuwe man-



Fig. 1. 
Het twcekoppige 
dode jong. 
Foto: 
Mudd c. 
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nctje werd de hele kas door achtervolgd, 
en tenslotte stierf het enigc weken later 
van uitputting. lets dergelijks vond ook 
bij het vrouwtje plaats, waarbij het oude 
wijfje het Ioodje legde. De dieren bleken 
onder de gegeven omstandigheden dus 
sterk territoriumvormend te zijn. 

YOORTPLANTING 
Mannetje en vrouwtje zijn duidelijk te 
onderscheiden door de dieren te vergelij
ken. Het mannetje heeft zeer duidelijke 
onderhuidse hemipenis aan de staart
wortel. 
In het terrarium werden twee keer eie
ren afgezet op een stukje schors en 
op een plaatje leisteen. Het laatste legsel 
bleek onbevrucht. Het eerste van 25-11-
1976 kwam voor de helft uit op 18-1-
1977. Het jong was een evenbeeld van de 
ouderdieren, de kleur was iets donkerder. 
Het andere ei werd twee weken later 
geopend daar het gebarsten was; het 
bleek een dood, tweekoppig jong te be
vatten. 
In de kas heb ik 3 maanden geleden een 
paar eieren gevonden, waarvan ik nu 

niets meer kan terugvinden, deze zijn 
waarschijnlijk dus ook uitgekomen. Van 
jongen is in zo'n grote met vee! planten 
en takken ingerichte kas (met ook oude
re gekko's) zelden iets waar te nemen. 
Het jong van 8 januari overleed toen de 
zon p lotseling weer scheen waar hij de 
hele winter niet geschenen had. Dat was 
ook op de plaats waar het terrarium met 
het jong stond. Het jong was tot dan toe 
goed gegroeid op wasmotlarfjes, kleine 
krekels en een bodem van poederkalk in 
het terrarium. 
Het vrouwtje van V a n E ij s d e n had 
vlak voordat ik haar kwam afhalen, in 
een noodterrarium een paar eieren ge
legd. 

SUMMARY 
Some specimens of a Ptychoz.oon spec. 
have been kept in a terrarium as well as 
in a glasshouse. In the latter they devel
oped a strong territoriality, eventually 
leading to the defeat of some of the 
lizards. Twice two eggs were laid in the 
terrarium, incubation period of 45 days 
was recorded. 
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Van de redaktie 
Zelden bebben we kostbare bladzijden 
gebruikt om redaktionele mededelingen 
te doen. Er zijn belangrijke redenen om 
dat nu wei te doen. 
In brede kring blijkt, dat niet iedereen 
gelukkig is met de inhoud van bet blad, 
zoals die zich de laatste jaren ontwik
keld heeft. Bij velen leeft de wens naar 
populairder en leesbaarder stukjes, en 
vrij algemeen wenst men een blad met 
een gevarieerde inhoud, d.w.z. niet slechts 
een artikel in een aflevering. Tenslotte 
vinden veel mensen, dat bet blad span
nender zou worden, als bet wat meer 
aktuele dingen kon opnemen. 
Een tweede punt betreft een wijziging 
van de redaktie. Als hoofdredakteur ga 
ik dit jaar mijn funktie neerleggen. In 
dit laatste jaar is de redaktie belangrijk 
uitgebreid. Ik heb deze uitbreiding ge
wenst, om de kwaliteit van bet blad en 
het regelmatig verschijnen ervan, zo 
goed mogelijk te kunnen garanderen. 
Dat maakt het makkelijker mijn talk 
na vijf jaar met een gerust hart over te 
dragen. 
Op dit moment zijn de volgende mensen 
bereid gevonden aan de redaktiewerk
zaamheden deel te nemen: Tja/do Bran
denburg, Erik van Eijsden, Gerard Foe
kema, Tom Gerats,Wa/ter Getreuer, Cees 
Gouda, Frits van Leeuwen, Harry van 
.~eeuwen, Frans Nijhuis, Max Sparre
boom, Antoon Zwinenberg. 
De redaktie in zijn nieuwe samenstelling 
meent, dat aan de drie punten die bier
hoven als wensen van veel lezers ge
noemd werden, in belangrijke mate tege
moet gekomen kan worden. De invoering 
van deze plannen zal· geleidelijk gaan, 
waarbii een begin wordt gemaakt in dit 
nummer. De bedoeling is, dat bij bet 
begin van de volgende jaargang, dus in 
oktober van dit jaar, de veranderingen 
geheel hun beslag zullen hebben gekre-

...gen. 

We verwachten van deze veranderingen, 
dat ze de belangstelling voor ons blad 
zullen vergroten. Dat moge blijken uit 
bet aantal en de soort artikelen die we 
aangeboden krijgen. Daarbij gaat ons 
idee uit naar de vorming van vaste ru
brieken, naar een vermindering van bet 
aantal uitvoerige veldwaarnemingen en 
naar meer korte stukjes over zomaar een 
beest. De kwaliteit van de illustraties zal 
opnieuw een punt van grote zorg zijn. 
Nieuwe zettecbnieken zullen misschien 
besparingen mogelijk maken, die een toe
name van bet aantal kleurenfoto's of van 
de omvang van bet blad ten gevolge kun
nen hebben. 
Om de aansluiting bij de wensen en idee
en van de leden te verbeteren, overwe
gen wij zeer binnenkort een enquete over 
bet blad te houden. Het lijkt ons belang
rijk U daarom nu al van bet bovenstaan
de op de hoogte te stellen. Uw reakties, 
hetzij als antwoord op de enquete, hetzij 
als brief aan de redaktie, hetzij als inge
zonden mening in bet mededelingenblad, 
stellen wij op hoge prijs. 

Namens de redaktie, 
Harry van Meeuwen 

Binnenkort 
te verwachten: 
H o o g m o e d: Herpetologische waar
nemingen in Ghana; vervolg op de reeds 
eerder gepubliceerde afleveringen van dit 
artikel. 
M a t t i s o n: Podareis lilfordi. veldwaar
nemingen en terrariumnotities over een veel 
gehouden terrariumdier. 
L a n g e r w e r f: De herpetofauna van 
Oezbekist~n; een vertaling uit een moeilijk 
toegankelijke taal aangevuld met terrarium
waarnemingen van een zeer ervaren reptie
lenhouder . 


