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Bij dit blad behoon mededelingenb1ad XV, nr. 8 

Herpetologische waarnemingen in 
Costa Rica ( 11) Anolissen ( Anolinae) 

INLEIDING 
Op de 50.000 krn2 vasteland van Costa 
Rica Ieven 25 anolissoorten. Een aantal 
van die soorten komt plaatselijk in groten 
getale voor. Het is daarom opmerkelijk dat 
Costaricaanse anolissen maar zelden in 
terraria gehouden worden, terwijl veel 
schaarsere diersoorten als gifkikkers en 
basilisken regelmatig worden gei'mpor
teerd. Mogelijk zijn de anolissen zeer 
kwetsbaar tijdens het vervoer en is im
porteren niet rendabel. Uit het oogpunt 
van de terrariumliefhebber gezien is dat 
jammer, want een aantal soorten moet in 
een terrarium, onder bepaalde voorwaar
den, goed te houden en zelfs te kweken 
zijn. 
Binnen het geslacht Anolis is er nogal wat 
variatie. Vergelijken we Anolis equestris 
metA no/is sagrai, dan kunnen we heel wat 
verschillen ontdekken die niet aileen met 

forrnaat te maken hebben. Kammen op de 
kop en op de staart, verschillen in be
schubbing en in de bouw van de teen
schijfjes e.d. Er zijn redenen genoeg 
waarom wetenschappers het geslacht 
Anolis willen onderverdelen in verschei
dene ondergeslachten of zelfs in echte ge
slachten. Een van die ondergeslachten is 
Norops. De verschillen tussen Anolis en 
Norops liggen ongeveer op het niveau van 
de verschillen tussen Lacerta en Podarcis. 
De Norops-soorten zijn meestal kleine, 
slanke dieren met smalle hechtschijfjes. 
De mannetjes hebben meestal een grate 
keelzak en een opvallend dikke staart
wortel. 
SAvAGE ( 1980) noemt een groot aantal van 
de Costaricaanse anolissen Norops. Wij 
erkennen de grate verschillen tussen de 
vele anolissoorten, maar willen toch hier 
aile anolissen onder de geslachtsnaarn 



Anolis cristatellus, 
boven vrouwtje, 
onder mannetje. 

Anolis biporcatus, 
vrouwtje uit 
Tortuguero. 

Anolis noemen. Oat doen we omdat: 
a - de naam Norops in terrariumkringen 
nauwelijks bekend is, 
b - we er nog niet zeker van zijn of er naast 
Norops niet nog een aantal andere splitsin
gen erkend moeten worden. 

EEN INDRINGER 
In de stad Limon ontdekten we een rijke 
populatie anolissen, die we echter met be
hulp van onze naar TAYLOR (1956) ge
maakte determinatietabel niet bevredigend 
op naam konden brengen. De dieren w~n 
vrij groot en meestal lichtgrijs of grijs
groen van kleur. Enkele mannetjes waren 
donkerbruin met roodomrande ogen. De 
vrouwtjes en jongen hadden vaak een 

Iichte lengtestreep over de rug. Opvallend 
was de kam op de staart van de mannetjes 
en daarom verwonderde het ons niet dat 
het Anolis cristatellus bleek te zijn, een 
van oorsprong Puertoricaanse anolis die 
zich in de havenstad Limon heeft kunnen 
vestigen. SAVAGE meldt in 1973 voor het 
eerst het voorkomen van deze soort in 
Costa Rica. FITCH ( 1975) vermeldt dat in 
het vo01jaar van 1975 het stadspark van 
Limon door deze soort op de gekko Gona
todes albigularisfuscus is veroverd en ver
telt daarbij dat hij nog niet eerder zoveel 
jonge dieren in verhouding tot volwassen 
dieren in een reptielenpopulatie had ge
zien. Hij vermoedde een bevolkings
explosie. 
Eind 1982, toen wij Limon bezochten, 
hadden de anolissen elk plekje groen in de 
stad, op het marktplein na, veroverd. We 
vonden ze ook buiten de stad, in tuinen van 
buitenhuizen en op de palmen langs de 
kust. De dieren leefden vaak in grote 
groepen bij elkaar en meerdere mannetjes 
per boom was geen uitzondering. We von
den mannetjes vaak zittend op vertikale 
uitsteeksels, zoals takken, hekpaaltjes , 
schuttingen en stammen. Vrouwtjes en 
jongen zaten vaak wat lager in een struik, 
op een paaltje of tussen de plantengroei 
aan de voet van de boom. Pasgeboren 
jongen vonden we vaak in het gras. Anolis 
cristatellus is meer dan de oorspronkelijke 
Costaricaanse anolissen een liefhebber 
van zonnewarmte. Ze waren vaak nog 
midden op een zonnige dag aktief. Bij 
benadering schoven de dieren van hun 
plekje af naar de achterkant van hun zit
plaats. Het was niet zo moeilijk om er een 
paar te vangen; met een snelle greep naar 
waar we het dier aan de achterkant ver
moedden was het meestal wei raak. We 
wogen twee mannetjes (krl 65 mm en 9 
gram beide) en twee vrouwtjes (krl42 mm 
-2,0 g en 45 mm- 2,5 g) (krl = kop-romp
lengte). 
De keelwam is grijsgroen met een oranje
bruine rand. 



Anolis biporcarus, 
mannetje, Arena!. 
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REUZENANOLISSEN 
Er Ieven in Costa Rica een aantal anolissen 
die een kop-romplengte van meer dan tien 
em kunnen bereiken. De meeste daarvan 
Ieven hoog in de kruinen van bomen. De 
enige keer dat we een dergelijke anolis 
hebben gezien was bij Monteverde waar 
we een platgereden mannetje van Anolis 
insignitis op de weg vonden. Het dier was 
kennelijk door ziekte of tijdens een ge
vecht uit de boom gevallen. De soort kan 
een kop-romplengte van 16 em bereiken. 
De dieren zijn groen met bruine dwars
banden en de mannetjes hebben een grote 
roze keelzak. 
Heel wat kleiner blijft Ano/is biporcatus. 
Deze anolis wordt gekenmerkt door een 
vrij grote kop met stevige kaken die tot 
bloedens toe kunnen bijten, korte dikke 
pootjes en vrij brede hechtschijfjes. De 
kleur is grasgroen tot geelgroen met 
zwarte en witte vlekjes of een donkere 
marmertekening. De keelzak van de man
netjes is klein, oranjerood met een blauwi
ge vlek. Vrouwtjes hebben een blauwig 
gestreepte keel. We vonden deze dieren 
altijd solitair, meestal op ongeveer ander-

halve meter hoogte vertikaal op een stam. 
Bij Tortuguero vonden we een vrouwtje 
midden in het oerbos , elders vonden we 
deze soort op open plekken of op een pas 
gekapt stuk land. De dieren zaten vaak in 
de niet zo felle zon . De dieren kunnen vrij 
grote prooien aan, tot ongeveer een vijfde 
van hun eigen gewicht (FITCH , 1975). 
Daaronder vallen ook andere anolissen. 
Twee door ons gevangen exemplaren 
wogen 16,7 g bij 9,0 em krl en 23,6 g bij 
10,6 em krl. 
We vonden deze dieren, behalve in Tor
tuguero, bij Arena!, San Vito en Orosi. 

BERGBEWONERS 
Een aantal soorten anolissen in Costa Rica 
is aileen te vinden hoger dan 1200 meter. 
Een paar soorten daarvan zijn slechts van 
een enkele plaats bekend en zeldzaam. 
Twee soorten zijn vrij algemeen in de 
bergstreken: Anolis intermedius en Anolis 
tropidolepis. De eerste soort vonden we in 
het weidegebeid rond Monteverde en op 
de zuidflank van de vulkanenrij boven 
Heredia. In stadsparken van de hoofdstad 
San Jose Ieven eveneens anolissen. 
Hoogstwaarschijnlijk ook A. intermedius, 
maar de mogelijkheid bestaat dat ook 
Anolis cupreus in die parken voorkomt. 
A no/is intermedius is een kleine, enigszins 
afgeplatte anolis. De dieren zijn bruingrijs 
of groengrijs, soms met duidelijke dwars
banden, vaker met vage lengtestrepen. De 
kop is vaak getekend met een dwarsbandje 
tussen de ogen en een donkere streep van 
neus naar oor. Yrouwtjes van deze soort 
hebben vaak een Iichte, donker gezoomde, 
rugstreep. De mannetjes hebben een grote 
witte keelzak. We vonden de dieren het 
meest, op ongeveer ooghoogte, zittend op 
vertikale takken , hekpaaltjes e.d. De 
dieren doen op het eerste gezicht een 
beetje aan gekko's denken. We vonden de 
dieren hoofdzakelijk in de ochtend, soms 
tijdens een Iichte regenbui en ook wei later 
op de dag. FITCH (1975) mat bij verschil
lende groepen van deze anolissen vrij lage 



A no/is tropidolepis, 
Monteverde. 
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aktiviteitstemperaturen, van 17,4 tot 
33, 7°C met een grootste aantal waame
mingen bij 23-24°C. Gemiddeld was de 
lichaarnstemperatuur meer dan vijf graden 
hoger dan de luchttemperatuur. 
Anolis tropidolepis vonden we in groten 
getale in het nevelbos van Monteverde en 
verder op een aantal plaatsen op de zuid
tlank van de vulkanenrij bij Heredia en 
San Jose de La Montana. Verder tussen de 
Volcan Poas en de Volcan Barva, op de 
pas daartussen en bij San Geraldo op de 
Chirripo. Behalve de laatste waren aJ die 
vindplaatsen gehuld in vrij dikk.e mist en 
motregen toen we de anolissen vonden. De 
heuvelrug van Monteverde vangt aile wol
ken, die uit het binnenland komen, als het 
ware op en houdt ze vast. Daardoor zijn de 
toppen van de heuvels en bergen vrijwel 
altijd in mist gehuld. Er groeit een weel
derige vegetatie met veel epiphyten. 
Boomstammen zijn vaak overwoekerd 
door dikke Jagen mos; takken val len soms 
uit de boom door het gewicht van aile 
bromelia's , varens en orchideeen. We 
zagen er zelfs kleine groene varentjes op 
een nog Jevend palmblad groeien. In 'de 
!age vegetatie en op dunne stamrnetjes, 
maar ook tussen de kruinen van omge
waaide bomen, vonden we dan Anolis 
tropidolepis. De dieren leken een voor
keur te hebben voor open plaatsen. We 
vonden ze ook op de kontinentale schei-

ding, een zeer koude en winderige plaats. 
In Monteverde maten we, in het gebied 
waar Anolis tropidolepis voorkomt, een 
hoogste temperatuur van 24°C. FITCH 

( 197 5) geeft een Iichaarnstemperatuur van 
aktieve Anolis tropidolepis van 15 tot 24 °C 
bij luchttemperaturen van 14-20°C. De ge
middelde aktiviteitstemperatuur van deze 
soort is 19 ,5°C, hetgeen voor rep
tiel en uitzonderlijk laag is. FITCH narn 
geen agressie waar in de natuur, maar wei 
zeer hevige agressie van beide geslachten 
in gevangenschap. Wij hadden enkele 
malen het geluk mannetjes te zien vlaggen 
tegen konkurrenten. De dieren zaten meer 
dan een halve meter van elkaar. Zelfs 
narnen we een gevecht waar tussen twee 
mannetjes van net 3 em krl. Mannetjes zijn 
al op die Ieeftijd te herkennen aan de paars
rode vlek op de keel. Volwassen di!!ren 
worden 5,5 em lang (zonder staart). We 
hebben een groot aantal van deze dieren 
gevangen, gemeten en gewogen (zie de 
grafiek). 
Anolis tropidolepis is bruin met een witte 
onderzijde. De kop is meestal duidelijk 
getekend, grotendeels wit met donkere 
strepen. Op de rug hebben sommige man
netjes een Iicht en donker patroon. Som
mige vrouwtjes hebben weer een Iichte 
gezoomde rugstreep. De poten zijn vaak 
gebandeerd en vrij groot, vooral de voor
poten. De mannetjes hebben een grote 
kersenrode keelzak. Jonge dieren zijn 
donkerbruin met Iichtere tekening. Een 
aantal dieren is vrij effen getekend met 
slechts geringe kleurverschillen in de 
tekening. We vonden deze tekening naast 
heel fel getekende exemplaren. Of hier 
sprake was van aktief verkleuren kunnen 
we niet zeggen. 
Een van de mooiste anolissen van Costa 
Rica is de vrij zeldzarne Anolis woodi. Er 
zijn twee ondersoorten. A. w. attenuatus 
is een donker effen gekleurde anolis 
waarvan de mannetjes een bruinige keel
zak hebben. Deze ondersoort leeft in ge
bied IV, de vulkanenrij. De tweede onder-



Anolis cupreus, 
mannetje, Orosi. 
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soort, Anolis woodi woodi, is daarentegen 
fletsgroen met donkergroene dwarsbanden 
en een Iichte zijstreep. De keelzak van het 
mannetje is zeer groot, oranjerood met 
zwarte schubben. Het opvallende van deze 
vrij grote (6,5 em krl) anolis is het helder 
hemelsblauwe oog. We vonden A.w. 
woodi op 1700 meter in een stuk droog bos 
bij San Geraldo, op de flank van de Chirri
po. Een mannetje zat op ongeveer een 
meter hoogte op een dunne stam. Het be
wuste stuk bos was nogal droog, maar 
werd op andere tijden zeker vochtig, ge
zien de grote hoeveelheden epiphyten die 
er groeiden. FITCH verrneldt voor de on
dersoort attenuatus het verschijnsel dat de 
dieren als ze in de hand gehouden werden 
in een shocktoestand raakten of stierven. 
Behalve door de schok van het vangen is 
dat mogelijk ook te wijten aan oververhit
ting. Het houden van dergelijke berg
dieren in een norrnaal huiskamerterrarium 
lijkt een hopeloze zaak. De dieren zijn niet 
hestand tegen de hoge temperaturen op 
zomerse dagen. Mogelijk dat de manier 
waarop kameleons gehouden worden enig 
succes kan opleveren. 
De genoemde dieren zijn bij ons weten nog 
nooit gei.mporteerd en dat kan wellicht 
beter zo blijven. 

BOSANOLISSEN 
In de laaglandbossen en de daarin ontstane 
cultuurgebieden hebben we een viertal 
kleine anolissoorten gevonden. In het ge
bied rond de Golfo-Dulce, gebied U, en 
wei bij Golfito, Palmar Norte en San Vito, 

vonden we plaatselijk in grote hoeveel
heden Anolis polylepis. Deze kleine 
(meest rond 5 em krl) en slanke anolisjes 
zijn grijsbruin met een iets lichtere, vaag 
getekende kop. Van de voorpoot over de 
flank loopt een Iichte streep. De keelzak 
van de mannetjes is zeer groot, tot wei 
middenop de buik en oranjegeel gekleurd. 
Mannetjes zijn al heel jong herkenbaar aan 
de gele vlek op de keel. We vonden de 
dieren het meest in het dichte bos dat ont
staat als een gekapt stuk weer begroeid 
raakt, maar ook in het oerbos en in tuinen. 
Ze Ieven in de ondergroei van het bos, in 
struiken en op palmen . Het liefst leken ze 
te zitten op vingerdikke takken. Jonge 
dieren, die we plaatselijk veel zagen, leef
den dichter bij de bodem en in het gras. 
We hebben een exemplaar een vlinder zien 
eten. HERTZ (1974) heeft de Iichaams
temperatuur van deze soort vergeleken 
met de buitentemperatuur en gekonsta
teerd dat die nauwelijks verschillen. Ken
nelijk zont deze anolis niet. Ook andere 
bosanolissen zijn zelden in de zon te vin
den. De soort die A. polylepis in het noor
den lijkt te vervangen, Anolis cupreus, 
doet dat plaatselijk wei. We vonden deze 
soort zowel in het het~ gebied van Santa 
Rosa als in de Orosi vallei. In 
Santa Rosa zonde het dier hooguit in de 
allervroegste ochtend even. In de Orosi
vallei , op 1200 m, zaten deze anolissen zo 
veel mogelijk op zonnige plaatsen. We 
vonden deze soort ook bij San Jose en 
Manuel Antonio. In het dorp Arenai von
den we een fel getekende anolis die we niet 
hebben kunnen vangen, maar die hoogst 
waarschijnlijk ook een A. cup reus was. De 
soort verschilt in tekening per vindplaats. 
In San Jose en de Orosivallei vonden we 
dieren met een Iichte rug- en flankstreep. 
De rugstreep was vaak donker gezoomd, 
ook bij mannetjes. Op de kop en de rug 
waren de dieren kastanjebruin of grijs
bruin, op de poten en de buik lichtbruin. 
De mannetjes hadden vaak nog een zwarte 
vlek op de schouders en een kleine nek-



A11olis cupreus, 
San Jose. 

A11olis hw11ilis , 
vrouwtje Cahuita. 

kam. Het duidelijkst is de keelza.k als 
soortskenmerk. Deze is rozerood met een 
oranje vlek en witte schubben. De keelzak 
is zeer groat en reikt tot halverwege het 
lichaam op de buik. De dieren zijn tot 5 em 
krl. In de warmere gebieden vonden we 
deze soort zonder duidelijke kleurverschil
len op de rug, maar met zwarte en soms 
ook witte vlekken en strepentekening op 
paten en staart. In het warme gebied leef
den de dieren in de donkere ondergroei van 
bossen, op stamrnetjes vlak bij de grond. 
In Orosi, waar we de dieren zeer vee! von
den, zaten ze op hekpaaltjes en schaduw
bomen van koffiestruiken. Mannetjes die 
elkaar te dicht, tot op iets minder dan een 
meter, benaderden, raakten in een hevig 
schijngevecht, waarbij zelfs schijnachter
volgingen werden gehouden. 
Een mannetje rende dan een stukje langs 
zijn paal omhoog en zijn belager, een 
halve meter verder op een paal, rende dan 

ook een zelfde afstand langs de paal om
hoog. Tijdens regenbuien, als de tempe
ratuur tot 20°C overdag daalde, zaten de 
dieren op grote stenen in de koffieplanta
ge, die kennelijk warmer waren dan de 
omgeving. FITCH (1975) geeft aktiviteits
temperaturen van 19 tot 34°C. 
V oortplanting is in gebied I gebonden aan 
het regenseizoen. In gevangenschap, 
onder optimale kondities, kan elke tien 
dagen een ei worden gelegd. In de natuur 
kan de hagedis in dichtheden van 2500-
5000 exemplaren per hectare voorkomen, 
maar ATCH vermeldt ook dat enkele van de 
door hem geobserveerde populaties soms 
in enige maanden tijd zeer drastisch ge
reduceerd werden (ATCH, 1975). Aan de 
Caribische kant van het land, in het 
regenbos en op sommige plaatsen in ge
cultiveerde stukken vinden we Anolis 
limifrons in grate hoeveelheden. Deze 
zeer kleine, slanke anolis is grijsbruin of 
groenbruin, met een Iichte buik en een 
gebandeerde staart. De keelzak is klein 
(gem. 72 mm2 tegen 250 mm2 bij de 
weinig gratere soort A. cup reus) wit, soms 
met een groen waas en met een oranje stip. 
Bij Manuel Antonio, bij Quepos, vonden 
we een sterk erop lijkende anolis, met een 
grate keelzak, wit met een gele vlek. Ook 
deze dieren behoren volgens SAVAGE 

(pers. comm., 1983) tot de soort limifrons. 
De dieren Ieven op stamrnetjes en bladeren 
tot op ongeveer twee meter hoogte. De 
soort komt door het hele land voor, maar 
we hebben hem in het Caribische bos
gebied meer gevonden (op aile bezochte 
plaatsen). Daarbuiten vonden we ze bij 
Manuel Antonio en Arena!. In een cacao
plantage bij Cahuita vonden we grate hoe
veelheden draaddunne jongen. Jonge 
dieren zijn bij de geboorte 15 mm lang en 
zeer slank. Jongen noch volwassenen zit
ten graag in de zon. Naast, of Iiever onder, 
Anolis limifrons vonden we soms Anolis 
humilis. Deze soort is nog kleiner dan A. 
limifrons maar doet door zijn meer ge
drongen lichaamsbouw forser aan. Deze 
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soort is nieest donkerbruin, soms met een 
Iichte rugstreep of ruittekening. De keel
zak is felrood met een gele rand. Op de 
vindplaats van o.a. A. aquaticus vonden 
we een exemplaar met een dofrode keelzak 
zonder rode rand. Anolis humilis leeft op 
de bodem en laag op de stammen en wor
tels van dikke borneo. Soms kruipt hij 
onder stukken schors of in een hoi tussen 
de wortels." De soort komt behalve in het 
Caribisch gebied ( op aile bezochte plaat
sen) voor op enkele plaatsen in bet Paci
fisch gebied. 
Anolis humilis en Anolis limifrons Ieven 
vaak dicht bij el.kaar, soms op dezelfde 
boom. TALBOT (1979) heeft deze samen
leving onderzocht en konstateerde dat, 
waar zij samen voorkomen, A. limifrons 
op 1-2 m hoogte op planten zit en 
A. humilis tot op 60 em hoogte komt. 
Beide dieren eten ongeveer hetzelfde. In 
maaginhouden vond TALBOT, in vergelij
king tot een aantal monsters van omrin
gende bodem en planten, veel krekels, 
larven van vlinders en kevers, spinnen en 
cicade-achtigen. De dieren zonnen geen 
van beide en hun licbaamstemperatuur is 
min of meer gelijk aan de buitentempe
ratuur. Voor A. humilis is gekonstateerd 
dat ze bij 16-18°C nog aktief zijn {FITCH 
1975). 

W A TERANOLISSEN 
Wadend door een beekje bij Monteverde, 
op zoek naar Ate/opus varius, zagen we 
een anolis (A. lionotus), die bij onze 
benadering niet achter een tak probeerde te 
kruipen, maar met een duik in het beekje 
verdween. We konden bet dier tussen wat 
stenen zien zitten en visten het uit het 
water op. Het was grijsbruin, met een 
duidelijke witte flankstreep. Boven de 
flankstreep stonden een vijftal boefijzer
vormige donkere vlekken. Onder de streep 
was er een donkere stippeltekening die 
naar de buik toe verdween. Het dier had 
een grote oranje keelzak. Later vonden we 
ook op andere plaatsen deze anolissen. Bij 

Arenai, Gyayabo, Guapiles en op ver
schillende plaatsen tussen Ciudad Quesa
da en Pto. Viejo. De dieren zaten aile kort 
bij of in bet water. De anolis leeft op 
schaduwrijke plaatsen in het regenbos, in 
of naast stromend water. Oat kan een berg
beekje zijn of een langzaam stromend stuk 
van een rivier. We hebben ze ook in nogal 
vuil water gevonden. Het meeste vonden 
we de dieren in spleten tussen in het water 
liggende stenen. Als we de dieren vingen, 
hielden ze vaak hun lichaam stijf, zodat we 
ze, aan de staartwortel vasthoudend, 
rechtop konden houden. Kennelijk hoop
ten ze voor een stokje te worden aan
gezien. Pasgevangen dieren waren geheel 
grijsbruin met zwarte vlekjes. Pas na enige 
tijd worden zeals hoven beschreven. Een 
drietal door ons naar Nederland gebrachte 
dieren doen het goed in een paludarium. In 
de hete zomer hebben ze grote delen van 
de dag in bet water doorgebracht. Ze eten 
allerlei insekten en ook visjes. Er zijn ook 
eieren gelegd, die door omstandigheden 
nog geen jongen hebben opgeleverd. In de 
natuur planten de dieren zich het hele jaar 
door voort (FITCH, 1975). 
In een klein stroompje langs de weg tussen 
San Isidro del General en Dominica! von
den we een tamelijk grote anolissoort vlak 
hoven het water: Anolis aquaticus. Deze 
soort heeft het fonnaat en de bouw van 
Anolis cybotes. De kleur is olijfgroen met 
een donkere flankstreep en dwarsbanden. 
Op de kop is de kleur Iichter, over de nek 
loopt van oog tot oog een iets lichtere 
band. Onder de donkere flankstreep loopt 
een lichtgele. De keelzak van de manne
tjes is groot en geel met rode strepen. We 
vonden een vrouwtje tussen de stenen in 
het water en een mannetje op een vertikale 
tak hoven het water. In de lage begroeiing 
rood een grote plas vonden we een jong. 
Dit jong was hetzelfde getekend als de 
ouders, maar zwart en blauwgroen, met 
een bruine kop. We vonden in dezelfde 
stroom ook Colostethus nubicola en 
Neusticurus apodemus. CAMPBELL (1971) 
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meldt dat deze hagedissen onder andere 
voorbijdrijvende dode insekten eten. 
FITCH ( 1975) narn waar dat de dieren na 
enige tijd in de hand gehouden te zijn, in 
een shocktoestand kwarnen en in gevan
genschap duidelijk lieten merken niet op 
zon gesteld te zijn. 

LAATSTE OPMERKINGEN 
ECHELLE, ECHELLE & FITCH (1975) be
schrijven de nieuwe soort A. carpentieri, 
een sterk op A. Limifrons gelijkende soort. 
De verschillen tussen deze soort en limi
frons waren ons tijdens ons verblijf niet 
voldoende bekend; een aaittal waarnemin
gen van limifrons kunnen carpentieri zijn 
geweest. De laatste soort is iets groener en 
leeft meestal in struiken boven water. Een 
vrij groot aantal anolissen bleek onidenti
ficeerbaar. Zo zagen we frequent een bruin 
en gelig gebandeerde anolis tussen de 
kokospalmen bij Cahuita. Deze soort leef
de daar op de onderste delen van de starn
men en in de begroeiing even achter de 
palmenrij. Yolgens SAVAGE (pers . 
comm.) zou het de soort A. lemurinus 
kunnen zijn. 
Er is vrij vee! onderzoek gedaan naar ano
lissen in Costa Rica. Met name A. Limi
frons en A. humilis zijn onderzocht op hun 
ecologie en gedrag (TALBOT, 1979), ver
der A. tropidolepis (FITCH, 1972), A. po
lylepis (HERTZ, 1974), A. lionotus 
(CAMPBELL, 1971) en A. cupreus (HERTZ, 

1975). 
ANDREWS (1976) geeft voor een aantal 
soorten de leeftijd bij volwassenheid: 58 
dagen voor Limifrons, I 01-118 voor 
Lionotus, I 00 voor polylepis en 255 voor 
tropidolepis. 
Wie Costaricaanse anolissen in een terra
rium wil houden moet bedacht zijn op het 
feit dat ondanks de tropische afkomst een 
aantal soorten bergbewoners zijn en per se 
niet tegen hoge temperaturen kunnen. Ook 
de waterbewonende soorten waarderen 
temperaturen boven de 30°C niet. De 
soorten met de grootste verspreiding, die 
daarbij in verschillende gebieden voor
komen (cupreus, biporcatus, limifrons en 
humilis) zijn waarschijnlijk het best in een 
terrarium te houden. De enige echte zon
aanbidder in het gezelschap is cristatellus. 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
COSTA RICA (II) . ANOLJNAE 
Of 25 species on the Costarican mainland , twelve 
were seen. Ana/is insignitus was found only as a 
traffic-victim. A. biparcatus was found on various 
places, mostly about 1.5 meter above the ground on 
vertical stems. A. intermedius was found also on 
vertical stems and in shrubs. This spec ies lives above 
1200 meter, as is the case with A. trapidalepis . 
A . trapidalepis was found in low vegetations, crowns 
of fallen trees and on vertical stems. Aggression 
between juvenile males (3 em s-v) is reported. Males 
are recognised by the ir reddish throat. 
A. woadi woodi was found on one occasion in a rather 
dry part of a forest. On various places throughout the 
country small anoles were found in shrubs, low ve
getations and on the lower part of treetrunks . Four 
species were found on such spots in the lowlands: 
A. palylepis, A. cup reus, A. /imifrans and A. humilis. 
The last two species lived throughout the country , A. 
cupreus in region I and in the Central Valley, A. 
paly/epis in region II. 
Two species were found near or in water, A. lianatus 
holds stiff when first handled, hoping to be mistaken 
for a branch. A. aquaticus was found at the same spot 
as mentioned with Neusticurus apademus . 
There have been a lot investigations on Costarican 
anoles. Most anoles are not fond of sun and too much 
warmth. The four most dispersed species are consi
dered best suited to live in a terrarium. 
The authors recognise the difference between the 
' real' Ana/is and the Narops species, but prefer to 
call of the mentioned animals Anolis. 



Figuur I. 
Paartje N. viri
descens, tijdens 
omklemming, rechts 
het mannetje. 
Foto: F. v. Leeuwen. 
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Verzorging, baits en voortplanting van de groene 
watersalamander (Notophthalmus viridescens) 

Nederlandse vertaling: Max Sparreboom 

INLEIDING overzicht van de biologie van N. v. 
De groene watersaJamander (Notophthal- viridescens. In plaats daarvan geef ik een 
mus viridescens viridescens) is een van de beschrijving van het houden van deze 
meest aJgemeen voorkomende salaman- salamander in gevangenschap, enkele 
ders in de oostelijke staten van Noord- aspekten van het baltsgedrag en de 
Amerika (fig. 2). Waarschijnlijk om deze resultaten van een voorlopig kweekpro
reden is dit dier het onderwerp geweest gramrna. 
van een groot aantaJ ekologische en fysio-
logische onderzoekingen (bijv. GILL, VERZORGING 
1978;ZIMMER&DENT, 1981 ) . Erisechter Ik houd groene watersaJamanders in 
vee! minder vaak gedetailleerd onderzoek gevangenschap sinds 1979. De meeste zijn 
verricht aan het sexuele gedrag van deze afkomstig uit vijvers in Tennessee, 
soort. Mijn eigen belangstelling voor de U.S.A., en zijn per vliegtuig naar Enge
groene watersaJamander ligt op dit gebied, land verzonden. Andere zijn gekocht bij 
waarbij mijn werk voortbouwt op vroegere dierenhandelaren in Engel and. De wild
studies van zoologen aJs JORDAN ( 1891 ), vangsaJamanders waren aJtijd in paar
HUMPHRIES ( 1955) en ARNOLD ( 1972). Dit stemming wanneer ik ze kreeg en werden 
artikel is niet bedoeld als een uitvoerig direkt daarop per sekse gescheiden onder-



Figuur 2. 
Verspreidings
gebied (zwart) van 
de groene water
salamander in 
Noord-Amerika. 

gebracht. Maximaal twintig salamanders 
van dezelfde sekse worden ondergebracht 
in een aquarium van 122x38x38 em. Deze 
aquaria bevatten niet-belucht, oud kraan
water van ongeveer 1 0°C en zijn beplant 
met waterplanten van verschillende soor
ten. De bodemgrond bestaat uit grof zand 
en enkele grote stenen. De salamanders 
krijgen een ruim menu van gehakte regen
wormeD, tubifex en slootplankton, indien 
verkrijgbaar. Het Iicht-donker ritme is 
vastgesteld op 16 uur Iicht, 8 uur donker 
(Iicht aan om ca. 6.00 uur) en de verlich
ting bestaat uit 'Truelite' T.L.-buizen. Dit 
ritme imiteert bet late vooijaaren de T.L.
buizen verschaffen ongeveer dezelfde 
kombinatie van golflengten als aanwezig 
is in natuurlijk zonlicht. 
Het meest uitvoerig onderzoek heb ik ver
richt in 1980 en 1981. Toendertijd lukte 
bet me de salamanders gedurende acht 
maanden in paarstemming te houden. De 
mannetjes behielden hun sekundaire ge
slachtskenmerken, staartzoom en paar
kussens op de achterpoten, gedurende 

lange tijd, alhoewel sporadisch bij enkele 
exemplaren staartzoom en paarkussens 
terugliepen. Dit proces werd gemakkelijk 
omgekeerd door meer voedse1 te geven. 
Deze wijze van houden schijnt veel beter 
te zijn dan andere manieren die beschreven 
zijn, waarbij salamanders hun vermogen 
te paren en zich voort te planten verliezen 
na enkele weken in gevangenschap. De 
volgende verschillen in houden zijn waar
schijnlijk belangrijk op dit punt. In de 
eerste plaats worden mijn salamanders ge
houden bij l0°C, terwijl anderen hun 
dieren bij hogere temperaturen hielden, 
meestal20-22°C. 
In de tweede plaats geef ik mijn sala
manders levend voedsel; anderen geven 
verrijkt mager gehakt. Tenslotte worden 
mijn salamanders in tamelijk kleine dicht
heden gehouden. Enkele voorlopige waar
nemingen aan het salamandergeslacht 
Taricha tonen dat stress, mogelijk door 
overbevolking, de voortplanting kan af
remmen. 

BALTS 
Het volgende korte verslag is ontleend aan 
ARNOLD (1972) en VERRELL (1982a). Het 
mannetje van de groene watersalamander 
vertoont twee typen van baltsgedrag. Het 
type dat bij iedere seksuele ontmoeting 
waargenomen wordt is afbankelijk van de 
aanvankelijke ontvankelijkheid van het 
wijfje ten opzichte van het mannetje. 
Als een wijfje dicht bij een mannetje blijft, 
daarmee aangevend dat zij ontvankelijk is, 
dat voert hij een kort, zogenaamd 'hoela' 
vertoon uit voor haar: Hij golft met zijn 
lichaam van de ene naar de andere kant, 
vanaf de schouders naar achter toe, net als 
een Hawaiaans danser (fig. 3). Na drie of 
vier minuten van dit vertoon keert het 
mannetje zich van zijn partner af, zijn 
staart buigend naar een zijkant van zijn 
lichaam. De golvingen van zijn lichaam 
houden aan terwijl hij langzaan voor het 
wijfje uit schuifelt of kruipt ('creep'). Zij 
volgt, waarbij zij zijn staart herhaaldelijk 



Figuur 3. 
'Hoela' vertoon. 

Figuur 4. 
Het 'kruipen' 
('creep'). Het 
mannetje heeft zo
juist zijn 'hoe Ia' 
venoon beCindigd; 
het wijfje volgt 
hem, zijn staan 
aanstotend. 
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aanstoot met haar snuit (fig. 4). Na een 
minuut of twee houdt het mannetje halt, 
drukt zijn kloaka tegen de bodem en zet 
een zaadpak.ketje (spermatofoor) af. Dan 
kruipt hij een romplengte vooruit ('creep
on') en keert zich half om, daardoor de 
weg blokkerend van het hem volgende 
wijfje (de zogenaamde 'rem', 'brake'). 
Als het goed is ligt haar kloaka dan dicht in 
de buurt van de spermatofoor (fig. 5). 
Ongeacht of het wijfje de spermatofoor in 
haar kJoaka opneemt, kan het mannetje het 
'kruip' -gedrag weer beginnen als het 
wijfje dicht bij hem in de buurt blijft, zijn 

staart aanstotend. Tot vij f spermatoforen 
kunnen afgezet worden tijdens een enkele 
'hoela' baits. 
Het mannetje gedraagt zich geheel anders 
indien het wijfje zich van hem afkeert bij 
zijn benadering, daarmee aangevend dat 
zij niet ontvankelijk is. Hij voert niet de 
'hoela' baits uit maar omklemt het wijfje 
om de nek met zijn krachtige achterpoten. 
Vervolgens houdt hij haar in amplexus tot 
wei drie uur achtereen (fig. 6). Tijdens 
deze amplexus stimuleert het mannetje het 
wijfje op drie manieren: Hij wrijft en drukt 
de kJieren op zijn wangen tegen haar snuit; 



Figuur 5. 
De ' rem' ('brake' ). 
Hct mannetje heeft 
voor hct wijfje de 
weg geblokkeerd; 
haar kloaka bcvindt 
z ich net achter de 
spcrmatofoor (niet 
z ichtbaar). 

Figuur 6. 
Amplexus . Met 
z ijn achterpoten ge
klemd om de nek 
van het wij fje , 
drukt het mannetje 
zijn wangklieren 
tegen haar snuit en 
waaien met zijn 
staart langs haar 
lichaam. 
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de afsche iding voortbrengende aktiviteit 
van deze klieren is beperkt tot het voort
plantingsseizoen. Het mannetje wrijft ook 
zijn voorpoten over de snuit van het wijfje . 
Het soort kl ierweefsel dat het mannetje op 
zijn wangen heeft ontbreekt op de huid van 
zijn poten; het wrijven met de voorpoten 
vormt waarschijnlijk een taktiele prikkel 
voor het wijfje . Het Jaatste vertoon dat het 
omklemmende mannetje uitvoert is het 
waaieren met zijn staartpunt langs het 
Jichaam van het wijfje . Dit veroorzaakt 
waterstroompjes in de richting van de snuit 
van het wij fje, afscheidingen meevoerend 

die geproduceerd zijn door de k lieren in de 
kloaka van het mannetje. 
Het uitvoeren van deze drie typen van ver
toon verandert tijdens het verloop van een 
omklemmingsbalts. Het wrijven met wang 
en voorpoten komt vee I voor aan het begin 
en het einde van een omklemming, maar 
minder vaak in het midden ervan. Het pa
troon voor het staartwaaieren is precies 
omgekeerd: De mate van waaieren is het 
Jaagst aan het begin en eind van een om
klemming en het hoogst in het midden. 
A an het einde van de omklemming laat het 
mannetje het wijfje los, kruipt over haar 



omklemming 

amplexus 

Figuur 7. 
Diagram van de 
tweesoortige baits 
van de groene 
watersalamander. 
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~ I benadering 

\ hoela 
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.. f afstappen ; 

L_j 
kop heen en kruipt voor baar uit (de zoge
naamde 'creep'). Het afzetten en over
brengen van de spermatofoor verloopt 
identiek aan dat voigend op de 'boela' 
baits. 
Het tweevoudige karakter van bet balts
gedrag van de groene watersalamander is 
scbematiscb samengevat in fig. 7. Er zijn 
verscheidene belangrijke verscbillen tus
sen 'hoela' vertoon en amplexus baits. Het 
eerste betreft de duur: Het duurt veel 
Ianger om een omklemming te voltooien, 
daardoor de boeveelbeid tijd beperkend 
die het mannetje kan besteden aan andere 
aktiviteiten, zoais bet baltsen tegen andere 
wijfjes. In de tweede plaats kan een om
klemming een boeveelheid energie kosten 
die het mannetje dat een kort 'hoela' ver
toon uitvoert niet hoeft op te brengen. 

spennatofoor-

overdracht 

Tijdens geen van beide baltsmanieren 
ademen de mannetjes aan de wateropper
vlakte, zodat ze tijdens zo'n omklemming 
letterlijk hun adem Ianger moeten in
houden. In de laatste plaats verschillen de 
twee baltsmanieren in de waarscbijnlijk
heid dat de partner van bet baltsend man
netje zaad zal opnemen met baar kloaka. 
Het is tweemaal zo waarscbijnlijk dat am
plexus resulteert in zaadopname dan 
'hoela' vertoon, in het bijzonder indien bet 
mannetje in mime mate bet wrijven met 
wang en voorpoten en bet staartwaaieren 
uitvoert. 

VOORTPLANTING 
In het voorjaar van 1982 h~b ik geprobeerd 
om deze soort te kweken. Dertien wijfjes 
werden bij mannetjes gezet, elk in de 



Tabell. 
Samenvaning van 
de kweekinspan
ningen van 13 
wijfjes. 
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gelegenheid gesteld een spennatofoor op 
te nemen, en vervolgens individueel on
dergebraeht in legbakjes van 20x 12x 12 
em. 
Deze bakjes bevatten niet-belueht, oud 
kraanwater van ongeveer 20°C en stukjes 
waterplanten. Voedsel was in ruime mate 
voorradig, bestaand uit gehakte regen
wormeD. De planten in elk. bakje werden 
dagelijks zorgvuldig op eieren nagekeken. 
Indien ze eieren bevatten, werden ze over
gebraeht in eierbakjes van 27x24x15 e~ 
met belueht oud kraanwater van eveneens 
ongeveer20°C. 
De kweekinspanningen van deze 13 
wijfjes zijn samengevat in tabel 1. Op drie 
na aile wijfjes hebben eieren afgezet in de 
waterplanten binnen een tot vier dagen na 
de zaadopname. Elk ei werd afzonderlijk 
gevouwen in een omgebogen blaadje. Er 
bestond een positieve eorrelatie tussen de 
Iiehaamslengte van het wijfje en het aantal 
gelegde eieren (r = 0. 7, P < 0.05). Een 
dergelijk verband bestaat ook tussen de 
lengte en het aantal rijpe eieren in de eier
stokken (VERRELL, 1982b). 
In totaal zijn er 491 eieren gelegd. Ze 
werden regelmatig gekontroleerd en de 
dode verwijderd. Larven werden overge
braeht in opkweekbakjes met belueht oud 
kraanwater, stukjes waterplant en opge
stapelde stenen die boven water uitstaken. 
De larven waren geheel vleesetend. Eerst 
kregen ze slootplankton. Naarmate ze 

Kop-romp Lichaams- Aantal ge- Aantal dagen 
Iengle (mm) gewicht (g) legde eieren van eiafzet 

43 2.4 0 -
44 2,9 20 7 
45 2,7 56 20 
46 2,9 21 2 
46 2,4 23 8 
46 2,5 48 20 
47 2,7 52 15 
48 3,0 34 15 
49 3,2 0 -
49 3,4 58 12 
49 3,2 101 14 
50 4,1 78 14 
51 3,7 0 -

ouder en groter werden, kregen ze stukjes 
gehakte regenworm om aan te knabbelen. 
Dode Iarven werden, indien ze niet ver
wijderd werden, meteen door hun soort
genoten opgegeten. 
De metamorfose vond plaats tussen 24 en 
73 dagen na het uitkomen. Pas gemeta
morfoseerde jongen verlieten het water 
door op de opgestapelde stenen te klim
men. Zij werden verwijderd en in plastic 
bakjes gezet van 24x12xl2 em, met op de 
bodem vochtig tissuepapier. Ze werden 
gehouden bij een temperatuur van onge
veer 1 0°C en kregen een ruime hoeveel
heid levende fruitvliegen. 
Van de 491 gelegde eieren zijn sleeht 26 
jongen gemetamorfoseerd aan land ge
gaan. 92% van de totaal waargenomen 
sterfte vond plaats tijdens het larvale 
stadium. Bijna aile larven in een van de 
opkweekbakjes bijvoorbeeld, stierven 
's naehts, kennelijk door een snelle ver
vuiling van het water. Tot mijn ongeluk is 
geen van de 26 jonge salamanders ouder 
dan twee maanden geworden. Alhoewel 
ze met graagte fruitvliegen aten, was de 
groei zeer langzaam. Ik hoop dat toekom
stige pogingen deze salamanders te 
kweken meer sukses hebben, speeiaal 
door meer aandaeht aan de jongen en hun 
voedsel te besteden. 

THE MAINTENANCE, COURTSHIP AND 
REPRODUCTION OF NOTOPHTHALMUS 
VIRIDESCENS IN CAPTIVITY 
This anicle gives an account of the reproduction of 
the red-spotted newt in captivity. First, a method is 
described for maintaining adult newts in breeding 
condition for very long periods of time. Secondly, a 
qualitative description of the courtship behaviour of 
this species is given. Males can adopt one of two 
modes of courtship, depending on the responsiveness 
of females. These two modes differ in duration, pro
bability of insemination and, probably, energetic 
cost. Finally, some details of an attempt to breed 
red-spotted newts are given. 

Copies of the original English text can be ordered 
from the translator: 
Max Sparreboom, Egelantiersgracht II u, 1015 RB 
Amsterdam, Netherlands. 
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Een geval van ongewone vraatzucht van de 
fluitkikker Eleutherodactylus guentheri 

In het najaar van 1983 schafte ik mij 
enkele exemplaren aan van de fluitkikker 
Eleutherodactylus guentheri met een 
grootte van drie tot vier em en enkele 
exemplaren van een paddesoort, mij onder 
voorbehoud afgegeven onder de naam 
Bufo spinosus, van ongeveer dezelfde 
graotte. Beide soorten zijn afkomstig uit 
Argentinie. Zij werden tot voor kort zon
der enig prableem te zamen gehouden in 
een klein, zelf gelijmd terrarium van 
40x30x25 em. Als bodembedekking werd 
vochtig veenmos gebruikt - met name 
Eleutherodactylus-soorten houden van 
een vochtige omgeving - met enkele platte 
natuurstenen en wat wortelstronken als 
schuilplaatsen. De dieren stelden zich 
hieronder prachtig verdekt op; je zag 
meestal aileen de puntige snuiten van de 
fluitkikkers onder de stenen uitsteken. Het 
verschil in jachtgedrag tussen beide soar
ten was opvallend: de padden kruipen heel 
bedachtzaam naar hun praoi toe terwijl de 
fluitkikkers zich onstuimig maar ook heel 
trefzeker op hun prooi storten. 
Op 21 februari '84 werd ik vroeg in de 
avond onaangenaam getroffen door de 
aanblik die een van de padden bood; hij 
was met kop en romp reeds voor de helft in 
de bek verdwenen van een amper grotere 

ACHTERWAND 

Eleutherodactylus. Deze zat stomver
baasd over zijn eigen capaciteiten voor 
zich uit te staren, want hij kon met zijn 
vrijwel even grate slachtoffer geen kant 
meer uit. Nadat de pad was bevrijd, bleek 
deze reeds gestikt te zijn. Zijn predator 
leek zelf geen zichtbare schade van het 
paddegif uit de huid en paratoldklieren van 
de pad te hebben opgelopen. Hij ging de 
volgende dag rustig door met het veror
beren van andere prooidieren. Hetzelfde 
dier had reeds eerder een kleinere soort
genoot letterlijk 'bij de poot' gehad. Deze 
kon zich echter gemakkelijk losrukken. 
Uit dit verhaal moge blijken, dat 
Eleutherodactylus guentheri en wellicht 
ook andere Eleutherodactylus-soorten, 
beschikken over zeer ongewone, dodelijke 
judogrepen, rampzalig voor vrijwel even 
grate andere dieren. Men zij gewaar
schuwd! 

A CASE OF UNUSUAL VORACITY OF 
ELEUTHERODACTYLUS GUENTHER/ 
A warning is given against the voracity of Lepto
dactylid frogs. First an animal tried to predate on a 
smaller frog of the same species. Later on it tried in 
vain to swallow a toad his own size. In spite of 
intervention by the author, the toad was already 
choked to death. The E. guenrheri did not suffer from 
the toad's poison. 

In plaats van ingewikkelde of loodzware constructies voor de achterwand in het droge 
terrarium, kan het volgende wellicht als altematief dienen. Met een plamuurmes brengt 
men op de (glazen) achterwand een dunne laag Durox gipsblokkenlijm aan. Naast zand 
en cement bevat deze lijm enige hulpstoffen die een uitstekend hechtvermogen 
garanderen. Desgewenst kunnen met een latje van I bij I em enige imitatie metsel
groeven in de nog natte lijmlaag aangebracht worden. Het geheel kan afgewerkt worden 
met b. v. latex muurverf. Voor mijn muurgekko' s prefereerde ik de kleur wit. 


