adfærd, er den endnu kun sjældent blevet observeret.

Sammenfatning
Et par

Cosyntbotus platywru.s blev holdt i et højt,
beplantet terrarium ved en temperatur på Z6-28.C

om dagen og 20'C om natten og med en relativ
luftfugtighed på 60-80%. Op til fem gange om året
lagde hunnen 2 æg med hård skal. Umiddelbart
efter æglægningen holdt hun fast i ægget med
bagben og hale, indtil skallen var hærdet. Ungdyrene klækkede efter ca.75 dage ved en temperatur på 29'C om dagen og 2l.C om natten. Ved

klækningen var ungerne ca. 30 mm lange.

Tak

til Dr. Wolfgang Bohme,

Koenig-museet i

Bonn, for en del litteralurhenvisninger samt dertil
hørende revisioner af denne tekst.
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Lidt om den gtØnne anole,

Anolis ca?/olinensis
Jan Gratku)okl

Anolis caroLinensis er en af de almindeligste
øglearter i handlen herhjemme; alligevel hører og

læser man kun sjældent om folks erfaringer med og
opdræt af denne art. Derfor denne lille artikei om de
erfaringer, jeg har gjort i de 3-4 år, jeg har haft disse

chamerende små øgler.
Den grønne anole hører til slægten Anolis, der
sammen med slægtern e Anis olepis, Chatnaele olis,
C ha m

a e li n o

rop s, C u p rig

u anu

s,

D pl o la

e

tn

u

s. En y a,

l:ius, Leiosaurus, Phenacosaurus, Phrynosawra,

Po ly c hr oi de s, Poly chru

s, Tr opi do dacty lus, (Jr o s tr o
phus og Xtphocercws udgør underfamilien Anolinae
inden for familien Iguanidae.
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Selvom derfindes ca.2LXl--lizota-arter, er det kun

relativt få arter, der findes : handlen i Danmark,

f.eks. grøn anole (,4. carolinetsisl. brun anole (A.
sagrei), ridderanole (Å. eque stns) og nogle få andre
arter.
Anolis-arteme er ucibredt fra det sydlige Nordamerika over Caribien og \Iellemamerika til paraguay og Bolir-ia i Sr-damerika.
Den grønne anole tindes i det sydøstlige USA, på

Bahamas og pa Cuba. Den lever

i

buike og.på

lør'træer og er ligesom mange andre øgler blevit en
ku-lrurfølger. der lever på og omking menneskelig

bebl'ggelse og sagar inde

i

husene. Her er dei

nlasser ai rluer og andre insekter, de kan nyde godt

u.

Terarium og indretning
I nidien af

1989 købte jeg mine første krybd-vr, 3

gronne anoler, 2 hunner og t han, hos en dyrehandler i København. Jeg fik at vide, at de ikke krær.ede
den store p1ads, og at de bare skulle have nogle
insekter at spise. Så da jeg tidligere havde været
akvarist, havde jeg et 63 liters akvarium stående;
der blev lavet en fluenetsramme i stedet for dæk
glasset, derblev installeret envarmelampe i den ene

side, og oven på akvariet lagde jeg et iysarmatur
med et 15 watt grolux-rør.
Terrariet blev indrettet med sphagnum og
træflis i bunden, en stor sten under varmelampen,
nogle kiatregrene og en enkelt fugleredebregne. Da
der var gået nogle måneder, døde de 2 hunner, og et
halvt år efter døde hannen. Jeg købte så en ny hun
den 14. december 1989 og en ny han den 23. februar
1991;disse to dyr giki det samme terrarium som det
først beskrevne, men med en helt anden indretning.
Der var sphagnum og mos i bunden, stenen 1å, hvor
den hele tiden havde ligget, og det samme gjorde

grenene; der kom nye planter i, det var en n,r
fugleredebregne, en aflægger af et gummitræ, en
væddeløber og en Ficus pwmila, som bredte sig
eksplosivt. Her havde vi fionas Olsen og jeg) for
øvrigt også held med at holde et par valseskinker
(Ckalcides mionecton trifasc)ata), som ikke syntes

Han af en grøn anole tned wdspilet strubesæk. Foto:

at trives i de ørken- og steppeterrarier, vi før havde
givet dem; først efter at de kom over i anoleterrariet,
s-vntes de at trives.
Anolerne parrede sig ofte her og lagde da også
æg, men det blev aldrig til nogle unger.
NIine anoler blev fodret med fluer, fårekyllinger,
melorme, kålug1elarver og voksmøllarver om vinteren, og det samme plus græshopper og andet
r-ildtfoder om sommeren.
Jeg har desuden erfaret, at store terrarier ikke

altid behøver at være de bedst egnede, da anolerne
spiser bedre i små terrarier.

Hr-orfor aldrig artikler om Øgler?
Jeg

r-rlslune med at sige, at jegfinder det mærkeligt,

at man næsten aldrig ser nogle danske artikler om

ogler. men kun tyske. Der må da være nogie i
Darmark. der sidder med nogle guldkom om opdræt el1er lignende - der er da ofte annoncer om
lrgei d1 salg i bladet, f.eks. har jeg da lagt mærke

tl.

at Cer oodrættes en del daggekkoer ogbasilisker,

son ieg og nok også andre gerne vi1le 1æse om.
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