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Deze soort komt voor in equatoriaal Afrika, 
van het Congo-bekken tot de Stanleyvallen. 
Mijn exemplaren kwamen van het Stumpa-
meer. 
De totaallengte van de dieren bedraagt 20-
25 em, de kopromplengte 8-11 em. 
De grondkleur van de hagedis is groen, met 
daarop onregelmatig, anders gekleurde 
vlekken. Bij het o zijn deze oker- tot don-
kergeel; bij het <jl ontbreken ze of zijn ze 
sleehts weinig ontwikkeld. De buikzijdc is 
eenkleurig geel. De o krijgen in de bronst-
tijd roodachtige puntjes aan de zijkanten 
van de buik. 
Bij mannelijke dieren is de staart Ianger dan 
de rest van het liehaam (15 em) en Ioopt 
spits toe, bij de vrouwelij ke dieren is deze 
korter (10 em) en eindigt ronder. 
Het is een typisehe boomhagedis. In het be-
gin zeer sehuw en sehrikkerig worden de 
dieren na 2-4 weken tam. Ze hebben een 
voorkeur voor grootbloemige planten (Phi-
lodrendron), waarop zc met de kop naar be-
neden zitten. 
Ze zijn sterk en weten goed te springen, 
waarbij van de staart gebruik gemaakt 
wordt. Deze staart is in staat om te grijpen. 
Aan de onderkant ervan vindt men sterk ge-
kielde sehubben (stckels) die het vastzitten 
van het dier mogelijk makcn, net zoals bij 
de soorten van het geslaeht Holaspis. 
In het terrarium hebben ze een waterbakje 
nodig, daar besproeien aileen niet voldoende 
is. Naast het gebruikelijke voedsel van in-
sekten, zoals maden, rupsen (ook behaarde) 
nemen ze ook rauw vlees. Ofsehoon het 
een boomhagedis is, komt hij vee! op de 
grond. Bodemverwarming is daarom wen-
selijk. De temperatuur overdag moet 25-

33°C bedragen, s' naehts dalen tot 15-20°C. 
Een Iuehtvoehtigheid van 60-70% wordt 
aanbevole'l. 

De paring en het afzetten van de eieren 
vonden zeer vroeg plaats, en konden maar 
ten dele waargenomen worden. De eieren 
worden onder bladeren gelegd, ze komen na 
27-38 dagen uit. Geen enkel ei kwam direkt 
na het leggen uit. Na het afzetten van de 
eieren moet men de ouderdieren uit het ter-
rarium nemen, daar ze anders hun eigen 
kroost eten. 
Het grootbrengen van de jonge dieren (6-
12) verliep zonder grote problemen. Ze vra-
ten direkt weideplankton en vliegen. Bij de 
geboorte waren ze 20-25 mm groot. De 
kleur was aanvankelijk glad donkergroen. 
Na 2-3 maanden kregen zij het volwassen 
kleurpatroon. Ze groeiden vlot. Na 15 da-
gen waren ze 60 mm, na 30 dagen 80 mm 
en na een jaar a! 150 mm. Na 2 jaar zijn 
de dieren geslaehtsrijp. 
Bij een goede beplanting, temperatuur en 
verliehting zijn deze hagedissen goed te 
houden. Een bestraling met ultravioletlieht 
wordt nict aanbevolen. · 
Het terrarium voor deze dieren moet min-
stens 80 x 40 x 60 em meten. Ze zijn goed 
te houden samen met grotere Laeertasoor-
ten en Agamen (bijv. A. stellio ). 

Ze worden minstens 7 jaren oud, en kunnen 
waarsehijnlijk nog ouder worden. In 1967 
betaalde ik voor een paartje DM 28.--, maar 
helaas worden ze zeer zelden te koop aan-
geboden. 

Llteraluur 

K I i n g e I h 6 f f e r, Dr. W., 1957 Terrarienkunde 
Teil Ill, Alfred Kernen , Stuttgart. 

K as I I e, We r n e r , 1972: Echsen im Terrarium. 
Kosmos, Stuttgart. 

43 


