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Een vreemde gast van Cuba 

ingezonden: juni 1979. 
inhoudsoverzicht: inle iding - kcnmcrkcn - gekko
achtig gedrag - grotbewoncr - zonnebril - sum
mary - literatuur. 

INLEIDING 
In december 1978 kreeg ik via een kennis een 
manne lijk exemplaar van Anolis lucius (Dume
ril en Bibron) in mijn bezit, lk begreep dat ik 
niet weer de gelegenheid geboden zou krijgen 
om een dergelijke cubaanse anolis onder mijn 
hoede te nemen. vandaar dat ik 
graag een uitzondering maakte op de regel 
aileen paartjes op te neinen ! Bij het doorbla
deren van wat literatuur bleek al snel dat het 
ging om een zeer uniek diertje. Hieronder cen 
verslag van mijn bevindingen. 

fig. 2. Hct oog van Anolis lucius, met de drie semt
transparante schubben duidelijk zichtbaar. Tckcning: 
H ack (naarW iII a m s & H ec ht 1955). 
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KENMERKEN 
De anolis kenmerkt zich door zijn lichaams
kleur, die hoofdzakelijk groen-grijs is. Enkele 
verdere punten waaraan Anolis lucius direct als 
zodanig kan worden herkend, wil ik kort 
noemen. 
- De keelwam, deze is geheel wit, behalve aan 
de basis waar de kleur geelachtig is. Half in het 
gele gedeelte bevinden zich twee of drie naar 
voren toe, schuin omhooglopende, grijze stre
pen. 
- De typische ooropening. 
-De supra~rbitale halve cirkels, deze staan in 

direct contact met elkaar. 
- Het parietale oog. dat midden in een lichtstip 
ligt. 

GEKKO-ACHTIG GEDRAG 

Op Cuba is A. lucius meestal te vinden aan de 
ingang van grotten (meestal van leisteen), hij zit 
daar net als een gekko tegen de wand van de 
grot. Wanneer de dieren worden gestoord ren
nen ze over de wanden (ook tegen het plafond!), 
om zich vervolgens in scheuren en spleten te 
verstoppen. Het terrarium is dan ook met o.a. 
leisteen aangekleed. De anolis maakt van de 
door opstapeling van lei omstane kieren vooral 
bij het slapen gebruik. Bij het vastpakken van 
de anolis piept het dier vaak. Ook dit doet ons 
denken aan gekko 's, daar ook deze bij vastpak
ken vaak piepen. Hoe wei door vele herpetolo
gen wordt beweerd dat Anolis over het alge
meen stom is, heb ik het zelfde piepen ook 
waargenomen bij A no/is cybotes en A. chlo
rocyanus Cbeide van Hispaniola). en A. opali
nus (Jamaica). De kop van A. lucius doet veel 
denken aan die van enkele gekko · s genera Gym
nodactylu.'i en Hemidact_'rlus. Ook de wijze van 
eierleggen blijkt op die van de Gekkonidae te 
lijken; de eieren zijn broos van schaal en klalk
achtig. en worden in groepjes van twee of drie 
vastgehecht aan de rotswand of in spleten. Dit 
in tegenstelling tot de meeste anolissen, die 
slechts een eitje per keer in het zand ingraven! 

GROTBEWONER 
Het is reeds eerder gezegd. Anolis lucius is een 
grotbewoner. Gezien het feit dat Anolis over het 
algemeen boombewonende hagedissen zijn, is 
dit een vrij uniek iets. Men moet zich hierbij 
overigens niet een hagedis voorstellen die in een 
eeuwig zwane omgeving leeft. Het diertje leeft 
namelijk aan de ingang van de grot. De dieren 
Ieven in de zogenaamde schemer-zone. De in
gang van de gronen. ligt vaak midden in een 
dicht oerwoud. zodat de hoeveelheid Iicht ook 
al door het bladerdek tlink teruggebracht wordt! 

"ZONNEBRIL" 
Het meest opmerkelijke aan deze anolis zijn wei 
de drie semi-transparante schubben in het on
derste ooglid. Bij het levende dier zijn de schub
jes bijzonder moeilijk zichtbaar daar ze, wan
neer het oog geopend is, geheel aan het zicht 
zijn onttrokken. De schubjes zijn blauw-grijs 
van kleur, op een grijze ondergrond van het 
ooglid. Het zelfde verschijnsel werd ook 
aangetroffen bij een andere cubaanse anolis, te 
weten A no/is argenteolus. A no/is lucius heeft er 
drie, argenteolus heeft slechts twee van der
gelijke schubjes, die echter bij de laatste wei 
wat groter zijn. Transparante of semi-transpa
rante oogleden (of delen hiervan) komen ook 
voor bij enkele hagedissen behorende tot de 
Lacenidae, Teiidae en Scincidae evenals bij 
aile Serpentes. Het "raampje" in het onderste 
ooglid staat zeer zeker een bepaalde graad van 
zicht toe. lk zelf merkte dat toen ik probeerde 
een duidelijk zicht van de drie schubjes te ver
krijgen. lk sloop toen bij gedimd Iicht naar het 
terrarium van Anolis lucius, die toen al sliep en 
dus de oogjes reeds toe had. Het dier opende 
echter ogenblikkelijk de ogen toen ik voor het 
terrarium verscheen! De schubjes zouden die
nen (W i l l i a m s & H e c h t, 1955) ter be
scherming van de ogen tegen fel Iicht. Anolis 
lucius leeft namelijk in de schemer (zie hier
voor), en de ogen (met grote pupillen) zijn 
hieraan aangepa'it. Door de semi-transparante 
schubjes voor het oog te brengen, kunnen de 
ogen tegen het zonlicht worden beschermd. Op 
deze wijze zouden de schubjes dienst doen als 
een zonnebril. In het terrarium is van het ge
bruik van de "zonnebril" niets te merken, be
halve wanneer een zeer sterke lamp vlak bij het 
oog wordt gehouden (in het terrarium bevindt 
zich slechts een 25 W lamp). 
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SUMMARY 
The author records some facts about the cuban An01is 
lucius from the quoted literature and some obser
vations. of his own. 
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Mijn ervaringen met de marmersalamander 

lngezonden: september 1979 
lnhoudsoverzicht: inleiding- beschrijving - ver
spreiding en biotoop- voedsel en behuizing - paar
gedrag-eiafzening-de larven -conclusie-summa
ry 

IN LEIDING 
Het is verwonderlijk dat er over de marrner
salamander, Triwrus marmoraws marmoraws. 
een europese soort , zo weinig in ··Lacerta·· 
versehijnt. Daarom wit ik mijn belevenissen 
met deze soort hier besehrijven, zodat niet ai
leen ik , maar ook anderen hieruit gegevens kun
nen halen . 

BESCHRIJYING 
Deze tot 16 em groot wordende salamander 
heeft een grijs-zwarte basiskleur met over het 
hele liehaam behalve de buik een groen gemar
merd vlekkenpatroon. De buik is van heel lieht
geel tot vleeskleurig oranje en bezaaid met meer 
of r.~inder zwarte vlekken. In de paartijd dragen 
ded'd'een kam, die vanaf de nek tot aan het eind 
van de staart looJ2!. en bij de staartwortel on
derbroken is. De <j? <j? en de jonge dieren hebben 
een oranje streep, cfie vanaf de nek midden over 
de rug tot aan het eind van de staart loopt. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 
De mannersalamander komt voor in Spanje, 
Portugal , Zuid en Midden-Frankrijk. Meestal 
Ieven zein stilstaande wateren, waarze hun lief 
en teed niet aileen met elkaar, maar in midden
Frankrijk ook met bijvoorbeeld de kamsala
mander (Triwrus cristatus cristatus) delen . In 
dit gebied komen dan ook bastaarden van beide 
soorten voor. 

YOEDSEL EN BEHUlZJNG 
lk voeder mijn dieren afwisselend met grote 
waterlu izen, enehytreeen, tubifex en mugge
larven. Ze bevinden zich in een volglazen 
aquarium van 60 x30 x 30 em. De bak wordt 
verlieht door een TL-buis van 20W. In de bak 
bevinden zieh versehillende soorten planten. 
Watersamenstell ing: hardheid 8°dH, zuur
graad: pH = 7. Het water wordt geti lterd met 
een potfiltertje. gevuld met wanen en norit. De 
temperatuur is 20° C. 
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PAARGEDRAG 
Het d in paarkleed probeen regelmatig het 9 
de pas af te snijden , door zich voor haar op te 
stellen , waarbij hij zijn gekleurde buik toont. 
Met zijn staart maakt hij heftige bewegingen, 
waardoor zo ' n sterke waterbeweging kan ont
staan , dat het 9 van de bodem gelicht wordt. 
Vaak zwemt het d na enige tijd weg. Een 
paring heb ik niet kunnen waarnemen. Tempc
ratuurveranderingen schijnen weinig invloed op 
het paargedrag te hebben , zelfs water van 32 "C 
had geen duidelijk effect. 

EIAFZETTING 
Het afzetten van de eieren geschiedde als volgt: 
het 9 zocht wat bladeren op en betastte ze met 
de achterpoten. totdat ze een geschikt blad ge
vonden had. Yervolgens werd het uite inde van 
het blad tussen de achterpoten genomen en 
daarna gevouwen. waama het kleverige ei af
gezet werd. Hierna vouwt het 9 het blad he
lemaal dicht en blijft zo nog enkele minuten 
zitten . De totale eiafzetting duurde ongeveer 20 
dagen. lk schat dat er meer dan 150 eieren 

afgezet zij n, waarvan een aantal niet uitgeko
men is. Als de planten vol zaten met eieren 
werden ze door verse vervangen. De planten 
met eieren werden verdeeld over drie bakjes: 
nr. I met een I :600.000 oplossing van try
panavine; 
nr. 2 met water, dat met turf was aangezuurd tot 
een pH van 5,8 
nr.3 met een 0 , 1% keukenzoutoplossing. 
De bedoeling was om na te gaan in welk bakje 
de minste eieren beschimmelden. Dit bleek 
bakje nr. I te zijn. De eieren waren ongeveer 3 
mm groot, met een witte kern. Na drie tot ~er 
dagen begon er al vorrn in te komen. Na ca 
negen dagen maakt de larve al bewegingen. Na 
ongeveer 15 dagen begonnen de larven uit te 
komen. Het water van aile bak jes werd gefilterd 
met nylonwatten. Bij bakje nr. I werd het filter 
op de 15-e dag gevuld met norit om zo de 
trypanavine uit het water te verwijderen. 

DELARYEN 
De larven bevrijdden zich uit het omhulsel door 
heftige bewegingen, waama ze naar de bodem 
zakten . Bij het uitkomen hebben ze een totale 
lengte van ca acht mm; op de zijkanten loopt 
van kop tot s taart een zwart streepje. Het li
chaam was verder geel tot groen van kleur. Ze 
werden gevoerd met Liquifry en mogelijk met 
organismen die zich in het water bevonden. De 
eerste week lagen de larven stil op de bodem, 
soms op hun rug , maar bij aanraking van de 
staart schoten ze weg. 
In de tweede week verdween de tekening en 
werden de larven geelachtig transparant met 
kle ine zwarte puntjes. Tevens kwamen de voor
poten door. De totale lengte was op dat moment 
zo 'n 15 mm. Ze bewogen meer, zaten graag 
tussen de planten en aten aljonge Cyclops. 
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In de derde week kwam er een zwart-wit ge
vlekte streep langs de staartrand; ook de achter
poten kwamen door. De larven waren nu zeer 
vraatzuchtig en groeiden hard. Ze aten al grate 
Cyclops en waterluizen. In de achtste week bij 
een tOlale lengte van ca 50 mm, metamorfo
seerden de larven, waarbij ze dezelfde kleur en 
tekening kregen als de ouders. Over de rug liep, 
net als bij het 9, een oranje - rode streep. lk 
heb toen enige dieren verspeeld , omdat de me
tamorfose meestal in een dag gebeurde. Dit had 
ik de eerste dagen niet in de gaten , waardoor er 
een aantal uit de bak konden klimmen. Enkele 
vond mijn vrouw nog levend terug. Daama ben 
ik regelmatiger gaan kontroleren en bij de eerste 
tekenen van metamorfose viste ik het dicrtje 
eruit en zette het in het watergedeelte van mijn 
paludarium. Enige weken later had ik al zo 'n 25 
kleine mannersalamanders op het landgedeelte. 
Ze doen zich tegoed aan enchytreeen, fruitvlie
gen en weideplankton. 

CONCLUSIE 
ln het a lgemeen is het houden en kweken van de 
mannersalamander geen probleem. De enige 
sterfte was een gevolg van mijn e igen tout (ont
snapping). Het grootste probleem was het 
schimmelen van de eieren. Een volgende keer 
valt een schimmelwerend middel uit de aqua
riumwereld te proberen. AI met al, ondanks de 
nu nog grote verliezen, een aantrekkelijke pa
ludariumbewoner. 

SUMMARY 
The author reports satisfying results in raising 
the Marbled Newt, Triwrus m. marmoraws. 
To prevent moulding of the eggs a I :600.000 
solution ofTrypaflavine proved most effective. 
The main losses were due to escape of the 
unexpectedly metamorphosing larvae. 
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De herpetofauna van Oezbekistan (5) 

\I 

·"~"~f./ 

lngezondenjanuari 1977 

WOESTUNHAGEDISSEN 
(GESLACHT EREMIAS) 

Het soortenrijke geslacht Eremias is ook in 
Oezbekistan goed vertegenwoordigd en wei 
met 10 soorten. Over de juiste rangschikking 
van een aantal soorten en ondersoorten is men 
bet nog niet eens. Het verspreidingsgebied van 
bet geslacht is bijzonder groot en omvat de 
steppen en woestijngebieden van Midden- en 
Zuid-Azie, terwijl een soort tot in Oost-Europa 
is doorgedrongen. Vele herpetologen rekenen 
ook een aantal woestijnhagedissen van bet Ara
bische schiereiland en van Noord-, Oost- en 
Zuid-Afrika tot bet geslacht Eremias - ook bier
in dus geen eenstemmigheid. 

SNELLE WOESTIJNHAGEDIS 
EREMIAS VELOX 
Van Eremias velox bestaan 3 ondersoorten, 
waarvan Eremias v. vel ox in Oezbekistan voor
komt. De kopromp-lengte van deze hagedis is 
maximaal 84 mm (staart bijna eens zolang). In 
bet frontaalschild is een goed ontwikkelde leng
tegroef zichtbaar. Het suboculairschild raakt de 
bek. De jongen hebben op de rug 3 even brede 
donkerbruine of zwarte strepen, waarvan de 
middelste zich in de nek in tweeen splitst. De 
ondergrond is eveneens bruinachtig. De vol
wassen dieren zijn aan bovenzijde grijs of 
zandkleuring, vaak met een olijfkleurige .tot 
bruine tint, terwijl de jeugdstrepen tot vlekken 
verbrokkeld zijn. Op de lichaamszijden zijn 
Iichte, zwartomrande oogvlekken waarneem
baar die met name bij de mannetjes gedeeltelijk 
blauw kunnen zijn. Bij de jongen is de onder
zijde van de staart rood tot oranje rood. De 
ondersoort is in Oezbekistan sterk verspreid op 
de westoever van bet Aralmeer. Hij wordt ech
ter ook gevonden in de Kizilkum-woestijn, bij 
Bukhara en bij Termez. Hij komt voor tot een 
hoogte van 1000-1200 m, maar is vooral een 
typische bewoner van rivierdalen, waar hij dan 
ook bet talrijkst is. In deze rivierdalen leeft 
Eremias velox vaak op slechts enkele tientallen 
meter van Eremias regeli, die de hellingen be
woont, terwijl E. velox zich meer onder m lie 
daten ophoudt. Eremias nicolskii komt boger in 
deze rivierdalen voor en verdringt vanaf een 
hoogte van I 000-1500 m Eremias velo.x . Ten 
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westen van bet Aralmeer leeft E. velox vlakbij 
bet biotoop van de Steppehagedis Eremias ar
guta, die daarop harde leemgronden voorkomt. 
terwijl de begroeide zandgronden juist weer bet 
domein van£. velox vormen. 

E. velox huist in holletjes van 2 Y2 - 3 em breedte 
en een diepte van 15-25 em. Ten zuidwesten 
van bet Aralmeer maakt hij zijn hoi meestal 
onder brokken kalksteen. Bij Bukhara en Tasj
kent zijn de holletjes vaak aan de voet van 
rivierhellingen in de daar aanwezige zandlagen 
uitgegraven. Overwinteren doen ze ook in deze 
onderkomens. Eind-oktober, begin-november 
vangt de winterslaap aan, die in bet zuiden tot 
ongeveer midden-maart duurt en bij Tasjkent 
tot begin-april. De dieren worden pas weer ak
tief als de luchttemperatuur boven de 18 oc 
komt. 's Zomers zijn ze van ongeveer 12-16 uur 
niet aktief. Uit maagonderzoek bleek, dat het 
voedsel in de eerste plaats uit kevers bestaat en 
verder uit vlinders, mieren, rupsen, \l"'lDtsen, 
spinnen en sprinkhanen. De paring vindt in mei 
en juni plaats. Een legsel bestaat uit 2-6 eitjes. 
Jongen werden waargenomen tussen juli en 
september. 

Eremias nigrocellata. 
Deze hagedis bereikt een kopromp-lengte van 8 
em en is nauw verwant aan de iets kleiner 
blijvende Eremias intermedia. De 4e teen van 
de achterpoot is aan de onderzijde bedekt met 2 
rijen schijfjes. Het frontaalschild heeft even
eens een vrij diepe lengtegroef en raakt ge
woonlijk bet supraoculairschild. Het subocu
lairschild grenst in tegenstelling tot bij E. vel ox 
niet aan de bek. 
De bovenzijde van deze soon is grijsachtig, de 
onderzijde wit. 
Op de rug heeft bet dier lichtgrijze of bijna 
witte, tamelijk grote vlekken, die zwart omrand 
zijn. Hij komt in bet zuiden van Oezbekistan 
voor en verder in bet zuidwesten van Tadzjiki
stan en bet noordoosten van Iran. Hij leeft op 
leemachtige grond met een niet te dichte be
groeiing, maar ook op nagenoeg onbegroeide 
vlakke terreinen. Als schuilplaats worden 
knaagdit!rholen of zelf gegraven holletjes be
nut. In februari trof men geheel verstijfde 
exemplaren van deze soort aan in holletjes die 
I2-26 em onder bet aardoppervlak lagen; de 
gang zelf had een Iengle van 25-32 em. Op 
wanne dagen in december en januari wordt de 
winterslaap onderbroken. Midden-februari is 
de winterslaap ten einde, als tenminste de tem
peratuur van de buitenlucht tot boven de II °C is 
gestegen. 's Zomers zijn de hagedissen aileen 's 
morgens en 's avonds aktief. Mieren, allerlei 
soorten kevers, spinnen, sprinkhanen, termie-

ten, deaden, wantsen, duizendpoten, rupsen, 
pissebedden en enig plantaardig materiaal trof 
men in de maag van onderzochte dieren aan. In 
april worden er al eitjes afgezet. De jongen 
groeien snel en zijn in de volgende lente al 
geslachtsrijp, alhoewel nog niet volgroeid. Men 
schat dat ze gewoonlijk niet ouder dan I a 2 jaar 
worden. 

Steppenhagedis ( Eremias arguta) 
Bij deze soort worden 3 ondersoorten onder
scheiden, waarvan er 2 in Oezbekistan voorko
men. Dederde, Eremiasargutadeserti, is tot de 
Donaudelta doorgedrongen. Eremias a.arguta 
bereikt een kopromp-lengte van 88 mm. Het 
suboculairschild grenst niet aan de bek. De jon
gen hebben dezelfde kleur en tekening als de 
oudere dieren; van boven zijn ze grijs met een 
olijfkleurige, bruinachtige of groenige tint met 
ongelijke dwarsrijen van zwarte vlekken of 
streepjes. De bovenzijde van de poten heeft 
Iichte vlek.ken met donkere zoom. Deze onder
soon wordt in de omgeving van bet Aralmeer 
gevonden en ook in Kazachstan. Aan de voet 
van struiken of heesters graven ze een holletje 
met een 20-30 em lange gang, dat als schuil
plaats dienst doet. Het voedsel bestaat behalve 
uit allerlei insekten ook uit plantaardig mate
riaal. In 60% van de onderzochte magen wer
den delen van planten aangetroffen. 

Eremias a. uzbekistanica kan een kopromp
lengte van 95 mm halen en is door deze grotere 
lengte te onderscheiden van de andere 2 onder
soorten. Hij bewoont bet zuidoosten van Cen
traal-Azie en is in Oezbekistan wijd verspreid. 
In bet voorgebergte worden gebieden met zach
te grijze grond - met Iichte begroeiing - ge
prefereerd; komt ook voor in leem-. alsem- en 
steenwoestijnen en op vaste zandgronden. In de 
lente zijn de dieren midden op de dag aktief en 
in de zomer aileen ·s morgens en ·s avonds. In 
de herfst zijn ze in de namiddag op zoek naar 
voedsel. De winterslaap vangt aan eind-oktober 
of in eerste dagen van november. Eind-febru
ari, begin-maart eindigt deze .. Paringen werden 
waargenomen van april tot midden-mei en ook 
in de eerste helft van juli. Het vrouwtje legt 
meestal eind-april 7 eitjes. Midden-mei (in het 
voorgebergte een maand later) werden jongen 
gevonden, die een lengte van ongeveer 5 em 
hadden. 

(wordt vervolgd) 
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