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Denne artikel er den første i en
række af artikler om nyt fra den
videnskabelige side af gekko-

fronten - her vil jeg fra tid ti1 an-

den præsenlere nye arter. revi-
sioner eller generelle spænden-
de opdagelser gjort inden for
denne artsrige del af krybd-1.
rene.

Jeg finder det naturligt at
starte serien med en kort intro-
duktion al Urocotyledon rasmus-

seni - Rasmussens gribehale-
gekko, som for kort tid siden er
blevet beskrevet og navngivet
til ære for Danmarks nyligt af-

døde kurator for herpetologi
ved Zoologisk Museum, Jens
Bødtker Rasmussen @ringsøe
2005, Bdhme 2005). Jens ar-
bejde omhandlede primært
afrikanske slanger og førte
ham flere gange til Tanzania og
den Demokratiske Republik
Congo i sin søgen efter materi-
alle. Navnlig Udzungwa- og
Usambara-bjergene i Tanzania
var fokusområder grundet de-

res høje grad af biogeografisk
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relevans og deres mange ende-
miske arter.

Michele Menegon fandt i
2004 under en ekspedition til
vestsiden af Udzungwa-bjer-
gene en gekko af hidtil ukendt
art \ tør bjergskov domineret af
Euphorbia candelabrum og
Commiphora. Se fig. 4. Den
biev fundet kiatrende på barken
af et Commiphora-træ ca.2 me-

ter over jorden.

Ud fra dette ene individ navn-
gav han for nylig i samarbejde

med USAs førende gekkofor-

sker, Aaron M. Bauer, i 2006
(Bauer & Menegon 2006) vores
ovennærmte nye gekkoart.

Urocotyledou rasmusseni ad-

skiller sig fra de øwige slægt-
ninge ved flere morfologiske
træk og ved sit farvemønster.
Typeeksemplaret er en hun
med en snude-gat-længde på

41,9 mm - halens længde er
knap så interessant, da denne
er delvist regenereret. lTanza-
nia findes kun en øvrig slægt-
ning, nemlig Urocotyledon wol-

terstorffi. Denne findervi i Ngu-
ru-, Uluguru- og Usambara-
bjergene (Howe1l et al. 1985,

Spawls et al. 2004), hvor den le-

ver i fugtig skov og kun er
kendt fra få indMder - blandt
andet et enkelt individ, der på

en eller anden måde (forment-

ligt med et stykke træ) var
kommet ind i et hus. Fra denne

adskiller U. rasmwsseni sig
navnlig ved at have meget min-
dre kløer. færre rækker af lam-

eller under tæerne. anderledes
snudeprofil og ved sin farveteg-
ning (se billeder). Arten formo-
des at være nataktiv og leve af
hvirvelløse dyr som sine øvrige
slægtninge. Æglægningsteder
er kendt fra U. wolterstorffi
(Menegon pers. komm.), hvor-
for det må formodes, at også U
rasmusseni er æglæggende.

Slægten Urocotyledon blev
beskrevet af Kluge i 1983 som
ny slægt for en gruppe af gek-
koer, der tidligere var henført
til den store samleslæg! Phyl-

lodactylus for at give et klarere

't75



I
I

I

I

I
,

billede af aJstamning og ad-

skille disse fra de øwige arter i
slægten ud fra morfologiske
fællestræk. Slægten Phyllodac-

tylus indeholdt dengang arter
udbredt over store dele af
Asien, Afrika og Amerika. Si-

den er slægten blevet revideret
voldsomt- så den i dag kun tæl-
ler amerikanske arter (Bauer

et al. 7997). Urocotyledon er
græsk, sammensat af ordene
aro, som betyder »h6ls", og co-

tyledon, som betyder »suge-

kop", som en parallel til en
blækspruttes sugekopfyldte
arme - direkte oversat vil slæg-
ten betyde "med sugekop på

halen.. Disse gekkoer har nu
ikke sugekopper på halen, men
halens underside har hæftela-

meller, nogenlunde som vi ser
det på tæernes underside.

Slægten indeholder med den

seneste nybeskrivelse fem ar-
ter - Urocotyledon inexpectata

fra Seychellerne, U. palmata og
U. nteileri fra Cameroon og

Fig. 2. Urocotyledon wolter-
storffi.
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Congo og de to ovennævnte ar-
ter fra Tanzarria. En temmelig
spredt udbredelse, hvilket dog
kan s$des, at de meget sjæ1-

dent findes og hører til blandt
de mindst kendte gekkoarter.

Man kunne derfor formode, at
yderligere efterforskning ville
føretil, at flere arter blev fundet
i mellemliggende områder, el-

ler udvide de kendte udbredel-
sesområder for de enkelte ar-
ter. Den største af arterne er
Urocotyledon falmata med en
samlet længde på knap 10 cm
(Rdsler 1995). Fælles for arter-
ne er deres skjulte levevis; §r-
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Fig. 1. Urocotyledon rasmus-

seni.

pisk gemmer de sig under bark
i træerne, under nedfaldne
barkstykker eller under klippe-
stykker.

Mig bekendt er denne slægt
ikke holdt i fangenskab, hvor-
for der ikke kan gives informa-
tion om dette - men qua deres
meget skjulte levevis vil det for-
mentligt også kun være en

slægt. der har interesse for spe-

cialister. De sjældne fund aJ ar-
terne i slægten gør det dog
temmelig usandsynligt, at man
skulle være så heldig at få fat i
et par af disse til videre avl.

Tak til Aaron Bauer og Mi-
chelle Menegon for informa-
tion og billeder til denne artikel

- og ikke mindst for deres vel-

villighed til at hjælpe med at vi-
derebringe deres hyldest til de-

res ven og mangeårige kollega

Jens Bødtker Rasmussen.

Fotos: Michele Menegon
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Fig. 3. Ægløgningssted for Uroco§;ledon wolterstorffi samt den døgaktiae gekko Cnemaspis africana,
haor der er æggeskøller af disse t0 arter På billedet mangler der dog flere æg afbegge arter, da de uar bleoet

i,ndsamlet med d,et samme.
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Summary. Recently a new species
of gecko from the Udzungwa
Mountains of Tanzania was descri-
bed by Bauer & Menegon in ho-

nour of their friend and colleague,
the late Jens Bødtker Rasmussen of
the Zoological Museum of Copen-

hagen (1947-2005).

The species is a member of the
genus Urocotyledon and bears the
narne Urocotyledon rastnusseni. It is
known from only the female srpe
specimen, sampled by Michele
Menegon on an expedition to the
western slopes of the Udzungwa

Mountains, were it was found 2 me-
tres above the ground in a tree of
the genus Comrniphora.

Colour pholos of lhe species are

shown here for the first time.

The genus is briefly presented

as is a theory for their wide distri-
bution gaps based on lack of collec-

tion and the possibilities of their
ability to elude being captured by
their noclurnal hidden behaviour.

Moskusskildpadden Sternotherus
minor, en lille kæmpe

Henrik Graff
Sletteaej 1 17, 4 160 Herlufinagle

lndledning
Sumpskildpadder har inden for
terrariehobbyen ofte et meget
Mvlsomt omdømme. l,angt de
fleste i hobbyen har på et tids-
punkt holdt forskellige terrapi-
ner, og de har i den sammen-
hæng erfaret, hvor store, plads-
krævende og pasningskræven-
de disse dyr bliver på få år, hvis
de ellers bliver passet ordent-
ligt. Holdningen til sumpskild-
padder er derfor hos mange, at
de sviner, lugter og generelt er
besværlige at passe.

Men sådan behøver det ikke
at være, man skal blot vælge de
rigtige arter til sit dyrehold, og
moskusskildpadderne (slæg-
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ten Sternotherws) er i den sam-
menhæng et rigtigt godt valg.

Jeg har tidligere (1997 og
2004) beskrevet hold og op-
dræt af Sternotherus odoratus,
og jeg vil i denne artikel kaste
mig over den nære slægtning
Sternotherus ncinor

Slægten Sternotherus
Familien Kinosternidae (på
tysk kaldt "schlammschild-
krciten") indeholder slægterne
Kinosternon, Sternotherws,
Claudiws og Staurotypøs. Alle
arterne i denne familie er små
til middelstore vandlevende
skildpadder fra Nord- og Mel-
lemamerika. l^angt de fleste aJ

arterne er på grund af deres
moderate størrelse og besked-
ne krav til tilværelsen meget
velegnede lerrariedyr.

Slægten Sternotherws ud-
gøres af de fire arter S. odora-
tus, S. minor, S. depressus og S.

carinatus.

De fire arters udbredelses-
områder rækker ind over hin-
anden, og man finder i naturen
lejlighedsvis hybrider mellem
S. rninor og S. defressezs, lige-
som hybridisering mellem S.

odoratus og S. rninor er iagtta-
get flere gange i fangenskab.

Slægten Sternotherus kald,es
almindeligvis for moskusskild-
padder, fordi S. odoratus, når
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