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Anolis roquet salinei
Herkomst:
Martinique
Biotoop:
Droog tropisch bos. A. roquet salinei is een generalist.
Leeft op de stammen van bomen maar ook op muren van huizen en in struiken. De temperatuur
in zijn oorspronkelijke omgeving is het hele jaar constant. Overdag 30o C., 's nachts 20 o C. Op
zonnige plekken loopt de temperatuur op tot boven de 40 o C. De regentijd van september tot
februari gaat gepaard met hevige orkanen.
Uiterlijk en gedrag:
Een middelgrote Anolis, KRL 8 cm en TL 22 cm. Mannetjes zijn veel groter dan de vrouwtjes.
Een rustige, makkelijke en niet erg schuwe insectenetende hagedis. Zeer territoriaal, uitsluitend
alléén of paarsgewijs te houden. Drinkt sproeiwater van bladeren en takken.
Terrarium en inrichting:
Terrarium zo groot mogelijk, maar minimaal 50x50x70 cm (lxbxh), Veel licht boven de bak, bijv.
2 TL's of PL's plus 1 Reptisun lamp (UV) en een gloeilamp of spotje vlak boven een tak, waar de
dieren zich kunnen opwarmen. Een achterwand van kurkschors is ideaal. Verder kan het
terrarium ingericht worden met dikke takken beplant met bromelia’s of andere robuuste epifyten,
zoals orchideeën. Geen miniatuurplantjes, deze zullen vernield worden. Als bodemmateriaal kan
stekgrond, turf of bark (houtsnippers) gebruikt worden.
Voedsel:
Insecten. Alles wat in de bek past wordt gegeten. Weideplankton is ideaal, verder meelwormen,
krekels, vliegen en spinnen. Alle voedsel eerst bestuiven met Korvimin
(verrijkt met 12% calciumcarbonaat). Iedere ochtend sproeien met handwarm kraanwater. Twee
maal per week 10 druppels vitamine D3 aquosum en 1 zakje van 500 mg Calcium Sandoz forte
van Novartis (apotheek) aan een liter sproeiwater toevoegen.
Voortplanting:
Iedere 10 dagen begraaft het vrouwtje steeds één ei ondiep in de grond. Bij 23-27 o C komt het ei
na plusminus 6 weken uit. Het geslacht van de jongen is meteen te herkennen, vrouwtjes hebben
twee lengte strepen over de rug, mannetjes hebben een v-vormige tekening.
Tip:
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Koop een goed boek en lees veel over het houden van Anolissen. Het zijn hagedissen die veel
aandacht vragen maar daar ook heel veel plezier voor teruggeven. Literatuur: Anolis van Axel
Flaeschendraeger en Leo Wijffels. (Duits) ISBN N 3-931587-04-5
Caribbean anoles van R.Heselhaus & M.Schmidt (Engels) ISBN 0-7938-0286-5
Informatie op internet bij http://come.to/anoliscontactgroup
Anolis Contact Group caresheet. Auteur: Piet van Beest

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Yann/Bureaublad/Backup%20ACG/testacg/care/salineinl.html (2 of 2)29-12-2004 23:10:36

