
Vldensliabelige Meddelelser 
fra 

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavll. 
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Bidrag til det vestindiske Origes og navnligen til de 

dansl{-vestindiske Oers Herpetologie 
af 

J. Beinha1'dt og O. F. Latken. 

(Meddenlt den 14de Februar (862). 

Kundskaben om de vestindiske I\rybdyr er endnu tem

melig ufuldstændig; og skjiindt det kunde synes lel at bringe 

den til en vis Afslutning, da veldyrkede Oer af forholds

viis ringe Udstrækning ikke skulde synes i ret lang Tid at 

kunne forholde Nutidens ivrige Samlere deres he)'petologisl{e 

Skalte, er Sagen dog forbunden med eiendommelige og ikke 

ringe Vanskeligheder paa Grund af den vestindis1re Ofaunas 

spredte Charakteer; hver stOrre 6 har sine særegne Arter, ja 

om mange af de smaa synes det samme at gjælde. Hertil 

kommer desuden, at selv den Kundskab, der allerede er vun

den, ikke stedse er paalidelig, men at navnlig Angivelserne 

om Arternes Forekomst og Udbredning lade meget tilbage at 

iinske, deels fordi man ikke altid har brudt sig nok om 

Niiiagtighed i disse Angivelser, som for de fleste Museers mere 

almindelige, Slægten og Arten, men ikke dennes Udbredning 

repræsenterende Standpunkt, lwnne synes mindre vigtige, deels 

fordi man ikke altid har k u n n e t undgaae Feil i dem. Det ligge)' 
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nemlig i Sagens Natur, at indsamlede Naturgjenstande let kunne 

komme til at gjælde fol' at være fra en vis Lokalitet eller O, 

fordi de ere erhvervede paa denne eller f. Ex. fra en der bosat 

.Mand, uagtet de maasl1ee slet ikke leve der, men have været 

brugte derhen fra en anden O eller maaskee fra el nær

liggende Fastland; fOl' Vestindiens Vedkommende er navnlig 

den livlige Forbindelse med Sydamerikas nordlige Kystland en 

Kilde til mange l<eil i denne Retning. En Forvexling af lo 

nærliggende Findesteder paa Conlinenlerne vil i Reglen ikke af

stedkomme den Forvirring i den zoologisl1e Geographie, som 

saa let bliver Fiilgen, naar del' i en Lokalitetsangivelse skeer eri 

Forvexling af lo Oer, selvom disse ligge hinanden temmelig nær. 

Nye Kjendsgjerninger om vestindiske Arters Forekomst ville derfor 

endnu længe have deres Værd, hvad enten de stadfæste eller 

svække ældre Vidnesbyrd, naar de blot ere paalidelige, hvilket 

de dog i Reglen kun kunne være, naar de hidriire fra reisende 

Naturforskere eller fra Personer, der ere hosatte paa selve Oerne, 

eller endelig fra Sofa rende , der have indsamlet de omhandlede 

Dyr paa bestemte af dem hesogte Ocr. 

Fra de danske Kolonier i Vestindien - Oerne S t. T h o m a S, 

S t. C roix og S t. J il n, der som belijendt hure til de saaknldte 

Jomfru-Oer, som forbinde de Store Antiller med de karaibiske 

()er - Cl' der jevnlig af Forskjellige bleven indsendt Krybdyr 

og Padder til Museerne i Kjubenhavn, og navnligen i de senere 

AnI' rigelige Samlinger til Universitetets zoologiske Museum 

ved HerI' Apolheker R i i s e. Til det ]wngclige Mnseum havde 

allerede tidligere Prof. O l'S t e d fra sin Reise lil Vestindien hjem

bragt et ikl<e ubetydeligt Materiale af Krybdyr fra de danske 

Antiller ; enkelte Bidrag skyldes ogsaa Hr. Dr. H o r n b e c k. Forat 

disse Meddelelser kunne komme Videnskahen lilgode og kasle, 

hvad Lys de formane, over den vestindiske Herpetologie, have 

vi forenet os om en fælles Undersilgelse af det i begge Museer 

opbevarede Materiale af I{ryhdyr fra de danske Kolonier i Vest

indien, og Resnltatet af denne UndersogeIse Cl' del vi hcr have 
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den Ære at forelægge, Men da der tillige i de nævnte 2 Museer 

fandtes adskillige Artel' af Krybdyr fra C u b a, H a i t i, J a m a i c a, 

Po'rtorico, Tortola, Vicqucs, Just v. Dyck, Somhrero, 

Martinique og TI'inidad, indsamlede og meddeelte af DHrr. 

lUise, Lieutenantl'I.Koch,Capitainerne HygomogAndrca og 

Andre, have vi natul'ligviis draget dem med ind i Undersogeisen. Vi 

see os derfor i Stand til al heskrive lIere nye Arter fra de ovennævnle 

ikke danske Oer, uaglet vi gjentagne Gange under vort Arheides Frem

gang have havl del Uheld, at de af os i Museerne opstillede Al'ter 

ere hlevne beskrevne af Andre*), saavelsom lil al give nogle nye 

Bidrag lil Kunds11ah om Arlernes Udhredning paa de enkelte Ocr. 

lovrigt lægge vi ikke Skjul paa, al enkelte LokaJitetsangiveJscl' 

ere usikhe, saaledes som det vil fremgaae af det fOlgende, og 

at adskillige hcrhenhorcndc Spol'gsmaal ingenlunde el'e Jiistc 

fuldstændigt endnu, selv iklw fol' de dansk-vestindiske Oers Ved

kommende. 

Som ludledning til denne Række af supplercnde Bidrag til 

Vestindiens I-Icrpetologie have vi troet det hensiglmæssigt åt 

meddele en samlet gcographisk Oversigt over alle hidtil bckjendte 

vestindiske Krybdyr. Foruden D u m e l' i I s og B i Il l' o n s I) Erpelologic 

generale" , D a 11 d i n s "his!oirc naturelle des Reptiles" , R a

mon de la Sagras "histoiredeCuba" ogGosses l)anaturaIists 

sojoul'n in Jamaica", samt forskjellige Af'handlingel' af H a II o well 

og C O P e i Philadelphia-Acadcmiets Tidsskrift have vi benyttet 

B e r t h o I d s, D 11 m C ri J s, G ti n t h e I' s, G I' a y ri og L i c h te n s t e i n ~ 

Cataloger over Museerne i Gottingen , Paris,London og Berlin, 

at' hvilke imidlertid navnlig det sidste kun tOr benyttes med 

Varsomhed **). Det Cl: imidlertid en SelvfOlge, at adskillige i 

denne Liste optagne Navne og Lok.1Jiteter cre temmelig uSikkre, 

.) f. Ex. Dl'o'lnicU8 exiguus, Anolis 8t?'l!tulu.~ og ltCulu8, Ameiva cOJ'vina, 

Sphæ1'iodactylu8 mim·olepis. 
") Enhvcr, del' vil benytte de publicerede Museumscalalogcl' l cl zoogeo

graphisk Oiemed, vil gjorc den mindre behagelige Erfaring. at LollaH-
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og navnlig gjælder delte vislnok om en Deel af dem, der ere 

luante hos G r a y. Men selvom detle var Tilfældet i mindre 

Grad, end vi ere tilbiiielige til al antage, vil en saadan For-

Oversigt over de hidtil kjendte vestindiske Krybdyr 

A. Batl'{lcltia: Paddel'. 

Bahama 
Gerne. 

Cuba. Jamaica. 

• t. Bufo mm-inus (Lin.) .••..••••.•• ·x· 

2. OI'natu8 Spix, •••• , •••• , , •• 

3. peltocephalus DB,.,." •. ,. 

4. gltUUj'OBU8 Lalr. , •. , ..• , •.• 

"5. Oystignathus ocellatus 11.)? .•• ", 

6, 

'7, 

typhonius Duud., . , ••• 

albilabris Giinth., • , •• 

8. Leiltperus 'I1lal'mol'atus DB.? ••. '. 

. \J. Hylaplesia pietet DB.? • , , • , •..••. 

tetsangivelscrne i Museel'llc, forsaavidt de ikke ere holdtc i en ube

stemt Almindelighed (f. Ex. "Vestindien", "Indien", "AI'rika", "Syd

Amerika,,), som antyder, at mun egenlig ikke har vidst, hvorfra Dyret 

yaJ', oftc ere nnbenbart urigtige. Stone Værd faae Lokalitetsangivel

serne fra Musecl'l1e, naar Indsenderens eller den Heisendes Navn Cl' 

tilf6iet, da det saa ofte er muligt derigjennem at controlIere og til

nærmeIsesviis at herigtige eller supplere Angiyelsel'lle. 

') Af de med en Stjeme hetegnede Arter lindes del' vestindiske Exem

pIal'er i de kjobenhavnske Museer; at de netop haves fra den angivne 

specielle Lokalitet er angivet ved et l Et Sporgsmaalstegn hagved Stjer

nerne i de enkelte Hnbl'iker antyder, at dcr el' Tvivl om Arten Yirkellg 

findes pau den angivne Localitet, foran' Navnet, om dcn overhoved 

findes i Vestindien, efter Navnet om Bestemmelsens Higtighed .. 

Å betyder Antigua. Mg betyder Illarie Galante. 

B Barbados. N Newis. 

O St. Christoph (Kitts). L St. Lucie. 

D DominiLJue. S Sombrero. 

E St. Eustacius. Ta Tahago. 

G Guadeloupe. To 'I'ortolll. 

G1' Granada. V St. Vincent. 

J1[ Martinique. 

Haitt. 

* 

* 
* 
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tegneise dog altid udkræve mange Berigtigelser og Tillæg og 

kUli udtrykke vore Kundskabers oieblikkelige Standpunkt i denne 

Henseende. 

samt over deres Udbredning og udenfor Vestindien .. 

Vestindien 
Portorico. Jomfru- Karaibiske Trinidad. i Alminde-

Demo. Der. H) lighed. 

;(. 

111. 

B. 

D. 
A. 

* 

Udbredning 
udenfor Vestindien. 

Fra Mexico og Guatimaln til 
Ecuador og Rio Janeiro 
samt Buenos Ayres. 

Venezuela, Gulana, Brasilien 

Guiunu, Brasilien. 

Guiana, Brasilien. 

Bolivia, Peru, Chili. 

Guinna, Brasilien, Chili. 

") l denne Oversigt el' T ri n i d a d ogsaa medtaget, deels fordi den I Al
mindelighed regnes med til Vestindien, uagtet den ligger Fastlandet 
saa nær, at den sandsynligviIs i faunistisk Henseende ikke vil afvige 
synderlig fra dette, deels fordi der i vore lIIuseer findes en Deel tfini
dndske Krybdyr, der ikke tidligere ere angivne derfra, med mindre de 
skulde være optagne i d e Ve rt e il i l s Skrift .. Trinidad, its geo
graphy" etc., som vi ikke have kunnet benytte. Hr. R i i s e skylde vi 
i6vrigt en Bemærkning, som vi ikke ville undlade at meddele, da 
den forekommer os vel begrundet, nemlig at Lokalit.eten "Tl'inidur]<t 
altid maa modtages med en vis Mistro. "Del' er" (skriver han) "saa 
mange Jægere og Fugleskinc1shnndlere paa Trinidad, som narligen 
drage til Ve n e z u e I n ror at skyde og samle, og disse merlbringe da 
tillige andre Naturalier, som senere forhandles fra Trinidad". Vi be
mærke tillige, at vi heller ikke have kunnet benytte n o b. S c h o m
b il r g k s Værk "The Natural Histol'Y of Barbados". 
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'IO. Hy/a Baudinii DB. . ............ 
'11. Ily/odes Ricordii DB. ••••••... , • 

'12. ma?·tinicensis Tseh .•....• 

'13. antillensis 11 ob. . ........ 
'14. Riisei nob .•••.•.•..•..• 

15. l~tteolus (Gosse) ••••• 1 ••• 

16. lineatus (Scbn.)'I ...••.... 

'17. T"(whyvephalus llUll'1lIOI'CttU8 DB ... 

'18. dominicensis DB ..• 

19. licltenatus Gasse. , 

:20. l'hyllobates bicolol' DB .• , ••.. , ..• 

lait 20 A rler, eller hvis Trinidad 

B. Slanger: Oplticlii. 
l Giftslanger: O, vencnatl. 

't. Botltl'01'6 lmweolattts (Danil.)') 

12. bilineatus (Wieil.) var. ~tni-

color Jan. "J ....•.•••.• 
1 3. Gratal'lls hOl'riclus 8cb!. ..•••....• 

4. Elaps corallinus (L.) •. , •...••••• 

Var. a. E. cil'cinctlis DB .• , 

'Vur. b. E. Riisei Jun ..... 
? 5. fulvius (L.) ••.••••••••••• 

6. lemnisctttu8 (L.) .•••••• , ••• 

II. Snoge: O. colubl'lfofmes. 
7. Geophis lntnctovittatns Jan .• , . , .•. 

8. Homalocmn'ium melanocephalwlt (L.) 

Bahama CuLu. Jamaieu. 
tierne. 

.1 

.;; . 

,;'i- ! ~.;. 

." 
." --_._-"--- - ._--- .. ,[----, .. _-- ___ o 

() It [ 5 

ile k e medregnes, 19, af hvilke 

~. '1'/ 

*) I en lille Notits om 8IangCl'l111 paa Den st. Lucie, som Lieut. Tyler har 
meddeelt i thc rrocecd. ol' the Zoo!. Soe. f. 1849 (p. 100) kaldes dell 
store del' pau Ocn saa aImilIdelige og frygtede Giftslange ("the Rat.
tail u) fol' Cj'c!spedocephalus Clt?'oaJ Gray; der kun imidlertid ingell Tvivl 
være om, at detto Navn CJ' urigtigt anvendt, og at der burde stnnet 
,,1,!1tceolalns. u 

Haiti. 

·lf 

'" 

il· 

. .. 

.,. l 

9'-1 



Jomfru- Kamibiske 
Porto rico. 

Oerne. Ocr. 

....... \ 
••••••• I 

I 
III.! V. B. 

i * I 

* I 

....... 

4 5 
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Vestindiell 
Trinidad. i Almin-

delighed . 

. ~ ! 

2 o 

Udbredning 
udenfor Vestindien. 

Fra l\lexiko til llrasilien . 

Venezucla '! (Mus. Berol.) 

Guiana, Ecuador. 

dog vistnok !lere trænge til Stadfæstelse, f. Ex. 2, 5, 6, 8 og 9. 

M.! L. 

III.? 

V. 
III. 

V. 

Ta. GI'. 

:\< 

.~ I 

* 

. * 1 

* ? 

." 

GuianlI, Brasilien. 

Guiana, Brasilien • 

San Salvador, Peru, Brasili en. 

Guatimala, Brasilien. 

Cos lari ca, Brasilien. 

Forenede Fristater, Mexiko. 

Guiana, Brasilien. 

Hondul'1ls, Venczuela, Bl'Ilsilien 
Syd-Carolina . 

.. ) Naar J a n angiver St. Thomas at være denne Slanges Fædreland, da Cl' 

detle ganske ,'ist urigtigt; det er vel endog (som det senere vil blive 
paaviist) tvivlsomt, om den ovel'hovedet Cl' vostindisk. 
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Dahama. Cuba. Jamaica. Haiti. 

9. Eomaloeranium semieinctum DB. 

10. Elapoides Biebaldi Jan. ., ... ". 

'111. 8tl'eptopho1'U8 atratus Hall. ..••. 

12. .t.b-rhyton tamiatullt Gtlu, •.•••.• ;,. 

13. fulvtlllt C o p e ••••••••• ,~ 

14. bivittatum Cope • ' ••••• * 
15. Oryptadacu8 vittatus G nllleh. . .. ,x' 

'116. Erytltl'alampl'us Aesculapii (1.) •• 

t 7. EYPs11'hynchu8 fel'ox Gtltr. . .... 
18. soalaris Cope •••• ,x' 

? 1\l. Eeterodon platY1'hinu8 {La tr.) •.• 

20. 11'op'idanotus eubanu8 Gndleh •• , 1(. 

21. anoscopu8 Cape •.• * 
22. lschnognathu8 Delcayi (Holbl'.) .•• * 
23. Tretanol'hinu8 val'iabilis DB ••••• .~ 

24. Gerarda bicalor Gr .•••••.••••• 

25. Eipistes faseiatu8 Gr .•••••.•••• 

26. Helicops cmgulatuB (L.) ••••••••• 

, 27. Hyc/1'ops Mm·tii Wglr. " .•••••• 

28. Urotheea Dumerilii BibI' ..••.••• ... 
29. Spilo tes cOI'a,is (C u v. ) . , ~ ....... 

, 30. puUatua (L.) ........... 

31. OM'yphodon conat1'ictor (L.) •••.• * 
? 32. Ophiomol'phus cobella (L.) •••••• 

33. IAopltis reginæ (L.) •.•.•••••••• 

34. perjuseus Cope . ....... 
35. Ptltnamii Cope . ........ 
36. melanotus (Shaw) ••••••• 

• 37. And1'eæ nob .••.•••.••• *1 
38. Dromicus ftlgitivus {Donnd,) ••••• 

'.' 39. parvif1'ons Cope ••••.• * , 40. eæiguus Cope •••••••• 
41. temporalis Cape •.•••• * 



Portorico, 

IO"'· •• 

J omfl'u- Karaibiske 
Oerne, Oer, 

~ ....... 

* l 

M, 

G. 
M.? 

B, 

111. 

M, L.? 

... , ... 

M. 

G, 

B, 

111. 

Ta, 

G, M. L. B. 

16i 

!Vestindien 
Trinidad, I i AImin

I delighed, 

* 

* 
* 

* I 

* 
* 

* ? 

* 

Udbl'cdning 
udenfor V cstindien. 

Mexico, Columbien, 

Honduras, Columbicn,CaracHS, 

Mexico, Guiana, 

Forenede Fristater, Centrul-
amerika, 

Texas, Nyorleans, Gnatimala, 

Guiana, Brasilien, 

Surinam, Brasilien, 

Mexico, Gniana, Brasilien, 

Guiunu, Brasilien, 

De forenede Fristater, Mexico, 

Centralamerika, GUiaua, Bra-

silien, 

Guiana, PaJ'ana, 

Venezuela, 

Venezuela, Brasilien, 
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42. Dl'omicUb' callilælll1!8 (G08se) ••••• 

-13. 

44, 

45. 

46. 

47. 

-1 

-? 

-'I 

-? 

-? 

Plcei DU .•••••••••••• 

?'1.ifivet/lt?is (Mus. Uel'oL). 

u/finis Gt1l1'. val' •••••• 

mfoclm'satu8 Gthr ..•.•• 

mentalis Gthr .•••...•. 

48. Lygophis line{!tus IL.) .••••.•••• 

'49. Alsophis antillensis (SchL) ••.•••. 

, 50. 

'iiI. 

52. 
, 5R. 

.54. 

55. 

sanetiel'ucis Copo .•..•.• 

1)01't01 iCe1l8is Il o b. ...••• 

?nelanichnu8 Cope .•.• " . 

angulije?' DB .•••.••••.• 

Vudii Cope ..••....... 

ate?' Gosse •.••••••..•. 

56. leueomelas (DU.) •••••••• 

57. junm'eZ!8 Cope .••...... 

'58. He11Jetoml'yas jU8cus IL.) •..••.• 

&9. Boddae1·tii (Sectz.) .. 

60. lla2JlJii GLllT .•• ,.'. 

61. OolOl'hagia 1'edimita Cope , ••• ". 

'162. Oycløphis æstivus (L.) ••.•••••• , • 

? 63, Ph-ilodryas vi?idissimu8 (L.) •••••• 

64. dO?'salis Gthl' ...• ,., •. 

65. Jaltlis vultuosa Cope •• , ••••• , , • 

66. Ahætulla lioecnus (Boie) .••.•• , • 

, 67. 

68. 

Oatesbyi ISchl.) .•••.••. 

oXY1'hyneha DB. 'I •••• , •• 

69. DryioJlhis aeuminalus (Wied.) •••• 

iO. Dryiophis j;'onticincta Gthr. ") ••• 

Bahamn. Cuba. Jamaica. 

* 

*, 
·x· 

.y.. 

') Ifiilge Gunthers Angivelse (Cat. Colubr. Snakcs p. tG!,); efter Dumcril 

og Il i b ro Il skal elen være nfrikansk' 

") Holge Cat. Colubr. Snakes p. 150 skal der i del UriLiske Museum 

Haiti. 

* 

· ...... 1 

~, \ 

.)f l 

0);. 



G.Mt;. 

G. *1 

Ta. M. 

U. 

M. 

•• ~ I •• I I •••• ~ •• 

Udbredning 
udenfor Vestindien, 

Mexico, Venezuela, Ria Janciro. 

Brasilien? 

Guiana, BJ'asilicn, Guayaquil, 
Mexico. 

Venezuela, Guiana , Brasi
lien. 

;;. Mexico, Verugua, Ny Granada, 
Venezuela, Guiana. 

;;. Cos\nrica, CUl'accas . 

. ,. Forenede Stnter . 

. ,. Guiana, Brasilien. 

* 

Guayaquil, Guiallu, Brasi-
lien. 

Mexico, Nicaragua, Panama, 

Urasilicn. 

blandt de mange l~xernJllarer af Dryiophis 2JrlI~inn være eel I'm Vesl

indien; men al denBe ostindiske Slange virkelig sl\1lldc forekomme 

ogsaa i Vestilldien el' san lidet troligt., al vi ol\fl ikke have villet givB 

,len en fOJ'cliilJig Plads i voJ' Liste. 
11* 
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71. Leptotleirc! annulata (L.) 

72. Himantotles cenclwa \L.) 

73. D'ipsas nabulatus (L.) •••• '. • ••• 

74. Seytale coronatmn (Sehn.) ••••••• 

75. OXY"hopUB plumbeuB (Wied.) "'" 

76, cloelia (Daud.) •• , , ••• 

7i, cloliatu8 DIl. ,."" •. 

III. K væIcrsIanger: Peropodes. 
78. Ungalia melantwa (Billl'.\ ....•• ,. 

, 79. maeule!ta (Billl'.)., .••••• 

80. Boa constrictol' 1.. •••••• , , ••••••• 

81. - imperator Dam!. ••••.•••••• 

82. - tlivinolol}ua (Lam'.) •••. , •• ' • 

83. Xiphosoma hortulctnl!m (L.) , • , ••• 

84. Epicl'atos angulifeJ' DB. , ••••• , • , 

, 85. cench"ic! (L.) •••••.• , •• 

'86. Bunectcs mlwinus (L.) •• , •• , •. , •• 

'87. OhilabotMl!S inOI'llatl!S (RhdL.) •• , • 

88. HOl1Wlochilus strigilatus Cope .•. , 

89. 11!1!ltisectu8 COjle, .• , 

90. striatus COjle, .• , ... 

Llahuma. Cuba. 

.l« 

.~. I 

*. 

91. Notopholis biwrinatus COjle, ..•. , * 
92. Dendrophil1ts tortilis Jan. ') •• , •. 

Jamaica. Haiti. 

....... I ....... 

lO 

~. ? 

* 

IV. OrmcsIanger I TypbIolllnl. I 
93. Typltlops lU11!bricalis (L.) •.••••• , *. *' I 

, 94. Bichm·tlii DB. •••• , •• , , "\ 1 

95. platyeephall!s Oll .. ,... . _____ 1_:: :.:_: :.:_1
1 

.. ::::::: 
96. Stenostoma bilineatlllm DB. '" • , • , __ _ 

--2-··-· - 21 \ 8 : lil 

') En Ilouform med dette Navn nævnes af A. D u m ri J' i l i hans "Lcttrc 
relative au catalogue des rejltiles &c. (i Archives du Mllspum T. IX), og 
vi have derfor ikke villet undlade at opfOrc den her; men vi kjende 
iOvrigt Intet til den og vide ikke. om der er ofl'enJiggjort nogen Be
skrivelse af den. 

") Efter S a l v i n s Sigende skal denne Art ogsaa forekomme i Guatimala 



POl'torico. 

....... I 

• )(0 l 

* 

4 
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Jomrru- Kuraibiske 
Vestindien 

Trinidad. i Almin- Udbrednlng 

tierne. 0er. delighed. udenfor Vestindien. 

M. Mexico, Honduras, 
Brasilien. 

PanHI11U, 

. )(- Mexico, Venezuela . 

'" Mexico, Guianu, Pernambuco. 

* Panama, Guiuna, Brasilien. 

* Venezuela, Guianu, Brasilien. 

....... G. Panama, Guianu, Brasilien 

* Brasilien. 

Guayuquil ? 

....... 'ru. '* Guianu, Brasilien, 
Ayres"',. 

Bnenos 

le ••••• * Mexico, Honduras. 

D. L. 

Gl'. V. 'l; l Guiana, Brasilien. 

Guiana, Brasilien "'). 

1\1. '" Venezuela, Brasilien. 

* l Columbia, Guiana , Brasilien . 

M.G. 1\lexlco ~ 

",I G. 

M. 

IlI.G. L. 

4 37 17 14 

(cfr. Proceed. Zoo!. 80c. 1861 p. 228), men det er vist meget. tvivl

somt, om denne Angivelse el' rigtig; rimeligviis beroer den pau en 

Forvexling af den nævnte Art med Boa impeTato?' eller med Boa eques, 

der ifiilge Copes Angivelse udbreder sig fra Peru op til Guatimala. 

Dumerilog Bibron benægte, at denneal't forekommer paaAntillerne; 

den opfiires her pau Gunthers Autoritet (efr. Cat. Colnbr. Sno p. 278). 
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Der kan saaledcs ialt optælles 96 vestindiske Slanger'; mcu 

blandt disse Cl' der 14, for hvilkc man ikh kJender nogen 

sæl'lig vestindisk Localitet, men som kun siges ganske i Almin

delighed at være "fra Vestindien"; og slcjiindt det vel Ican være, 

al fremtidige Undersiigelscr' ville stadfæste flere af disse Arters 

Adkomst til en Plads blandt Vestindiens Slanger, er der paa 

den anden Side ogsaa adskillige deriblandt (som f. Ex. Nr. 2 

og Nr. 3), som man med god Grund kan vente med Tirlcn al 

O. Oglel''' Saurii. 
[lahama. CuDa. .Jamaica. 

l. Ormiigler, GlYl'toder·mata. 

'l. Amphisbæna punctata, [lell, •••.•. .;..~ l 

2, cooca Cuv, ........ 
'3. antillensis nolJ. . ... 
'4. alba L .•.•••...••• 

'5. j!!liginosll L~ ...•... 

II. RllIgiigler: Chalcldlnl. 

'16. Ophisauj'us ventj'alis (L,) . ..... ,. 
'17. Chaleides Ozwiel'i (Fitz.) ••••••.•• 

III. Snogeogler: Sclncoldel. 

8. Diploglos8us Sagj'ae; Co et, .• , •••• " 
9. occiduu.s (Shaw,l , .. , .l< 

10, Pleo; DU, .......... 

11. ;'ama:icensis (Gr,) m) •• .:--.~ 

12. slj'ia/us (Gr,) (eliftii 
DB,) ••••••••••••••• 

13. Hewa?·dii (Gr,) •••••• -li"' 

14. macj'olepis (Gr,) ••••• 

, 15, .E~!meces Sloanei (Daud,) •••••••• ·x· 'I 

') Denne Angivelse fortjener noppe Tillroe . 

.ol En saa ubestemt Angivelse som "Vestindien" uden nærmer(\ Betegnelse 

fortjener ikke megen Tillid IGI'llY, Cat. of Lizal'dsl, 

Haiti. 
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ville udgaae af disses Tal. Fremdeles er der 9 Arter, som kun 

ere fundne paa Trinidad, men ikke paa nogen af de nndre Oer, 

og som derfor maaskec neppe med fuld Ret kunne siges at 

tilhore Veslindiens Fauna. Fradrager man nu disse 23 Arter, 

bliver del' altsaa 73 Arter tilbage, fol' hvilke man har særlige 

vestindiske Localitetsangivelser; men selv blandt disse turde der 

endnu være en og anden, som Cl' opfOrt med Urette. 

\ ! 

I '"""'00 i 

Vestindien 

I 

... , ... 

Jomfru- Karaibiskc Trinidad. i Almin-
Udbredning 

tierne. Oer. delighed. udenfor Vestindien. 

M. Panama. 

* I 

* I Guiana, Brasilien, 

«. I Venezuela, Guiana, Ecuador 
og Brasilien. 

111. 1') Nordamerika (Syd!. Stnter.) 

* 1") Columhia, Orinoco, Brusilten. 

rd. 
"Ecuadoro? (Gunther). 

* '/ Brasllien'/ 

"') Jfiilge .Erpetologie generale" ikke fOl'skjellig fra D. ocdduU8,' G ray 

henftircl' den derimod til en anden Slægt (Oarnil:ia). 
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Bahama
tierne. 

Cuba. 

'IG. Rllmeees agilis (Harlrl.) (SZJixN DB.) ••• • •••• " ••••••• 

17. reneus Gl'. ') ••••••••••••••• 

18. mabouia DB .•••.••••••••••• 

?19. Plestiodon lat'jeeps (Schn.) •...•..•••• 

'20. GJjmnophthalmus n'jtjdua lIob. . . . . • . • • '" •...• 

21. quadl·ilineat~l.~ (L.) .• 

22. Sauresia sincoides Gr .••••••••••••.•• 

FlIrbccn: Lacertilll. 

23. A'llleiva vulgMis L ich!. (sU1'inamensis 

'24. 

25. 

'26. 

27. 
28. 

29. 

30. 

'31. 

'32. 

'33. 

34. 

35. 

Luur.) •••.•• , •••• , •••• ,., 

Pleei DB, •••••• , , ••••••• , •• 

Sloanei DB. (dorsalis Gr.) ., •• 

Aubeli Coet. ''') (= trilineata 
Gr.) ••.••••.•••••••..• ,. 

lineolata D B .•••••.•••••• , • , 

major DB .• ,., •• , •.•.•••.•• 

thol'acica Cope .••••..••••••• 

undulata (Wgm.) •....•.. , .• , 

Riisei noh ....•.••..••. " .•• 

Orsled'ii nob. (lJo[ops Cope 'I) •• 

eDl'v'ina Cope ........••..••. 

tænitL1'a Cope ....••.•.••...• 

bifrontatll Cope ..••. , ....... . 

?36. Onemidoplwl'us mUlinus (Laur.) .•••.••• 

37. lemn,jscatus IDand.) ••••• 

38. scælineatus (Lin.) •• ' •••• 

139. Sah,ato)' Teguixin (Lin.) .••••.•••..•• 

') Ifiilge Erpet. gener. identisk med E. ?lwbouia. 
H) Ligesaa usikker som Nr. G. 

.)10 

*1 

''') If, Erpet. gener, maaskee kUIl en Varietet af A. S/oanei DB. 

-,. 
Jamaicn Haiti. 

,""'" 

. ..... . 

*1 

'x· 

~ • • • • •• I 



Jomfru· 
Dorne. 

~. \ 

·x· ? 

·K· ! 

·x· \ 

·x· ? 

. ...... , 

I 
KurnilJisko \ T . . il d 

Oel'. ]'Jill n . 

V. 
G.M. 

ML. 

M. 

S.\ 

M. 
M . 

,,---,---

t) Meget usikker som vestindisk. 

1.69 

Vestindien 
i Alminde

lighed. 

* ") 

.)1 t) 

Udul'edlling 
udenfor Vestindien. 

Ny Granada, Venewela, Gui
unu, llrasilien, Buenos Ayl'cs 
og Chile. 

Brasilien, 

Norilamcl'ika. 

Venezuela, BI·usilien. 

VenezueJa,NyGranada, GUI/lilli, 

Brasilien og Uuenos-AYl'e8. 

Mexico. 

Guiana. 

Mexico, Cent.raJamerilm. 

Ny Gl'Unada (ll. 

Guiana, 

Venezuela, Guiunu. 

Nordameril(u, Mexico. 

* tt) Guiunfi, BraslJiell, iIlOJltcvideo. 

Hl Lige\.edes gUllSke upaalidelig som vestindisk. 
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I , 
B.~hallJn-1 
OcrJIt'. 

Cuba. Jamaica. 

Leguaner: Iguallllll. I 
'40. 19t!ana tnberculata Lalll". •••••••••••• · ...... 1 , ...... 

41. delicatisBim.a Lu\l1'. t ••••••••• ::::::: I 
... , ... 

42. 1·7tinolopha Wgm ..•••••.••••• . ...... 
43. Aloponotus Ric01·dii DB. .,., ........ 
411. lJfetopoc81'OS cornuttts (Lutr.) ••••••••.. 

45. Oyclt!ra l'/lacleayii Gl'. . ........... ". 'K' 

46. Gollei Gr ....• ti ............. 
·K· 

47. EMlani Coet. ') ............ * ·K· 

48. lopho?1la Gosse . ............ * 
?49. Bas'iliseU8 americanus LaU!'. ( ?nit?'atus 

Dnud.) •...•..•...••.....••.•••.. . ·K· 

150. Polych?'us mar?1loratus (Lin.) •••••••. , 

51. Anolis distic7ms Cope .••.••.•.•••••• .l(, 

52. eques!?'is Men .•••••..•••••••• ·lf ~ ./ 

'53. Sagræi Coet. ................ ·x· I 

5/b 'vel'micu/atus Coet ...•.••...••. ·x· 

'55. p?·ineipalis(Lin.) (carolinensisC liV.) *. I 

56. hteius Dil. .................. * 
57. angustieeps Hall.., ...•...••.•• -!c. 

58. Loysiana (Coet.) .••..•.••••.•• ." 
59. je?'nandima Coet. ( ahmnæleoni-

des DB.) .•••.•••.•••••••••• ·x· 

GO. cyanopletwus Cope •.•...••...• .lo:. 

61. ophiolepis Cope., ............. * 
62. ahttacetls Cope •.....••.••••.• 'l; 

63. Mgenteolus Cope ........... I. ,:t 

64. isolepis Cope •••.•••.•..•.••.• :\< 

65. pOI'catus Gr .•. , •...•...•..••. N' 

'(j6. EdwM'dsii Men. ""1 •••••••• ·x· I 

67. iodu1'!lS Gosse ( hetel'olelJis og 
punctatissima Hall.) ........ * 

') Cyclm'a acantlmra (Sil.) udelades, da der ikke gives Hnden- Hjemmel 

for den som vestindisk end Grays: "W. Indies '/". 

!!!::!!$! 

Haiti. 

* 

* ? 
:\: 

·K· '/ 

....... 



Portorico. 
.lomrl'U~ 

Oerne. 

",1 

1.7:1. 

Vcstindien 
I{araibiskc Trinidad. i Alminde

Der. lighed. 

M.Ta. 

M.G. 

L.C. 

M. 
* ") 

... . ', .. 

H) Vistnol, meget usikker som vestindisk. 

Udbrcdning 
udenfor Vestindien. 

Mexico ('I), Venezuela, Guiana, 
Brasilien og Peru. 

Brasilien. 

Mexico. 

Carolina (1). 

Mexico, Guianll. 

Venezuela, Guiana, Brasilien. 

Syd Carolina (11). 

Texas (?). 

Nordamerika . 

Texas (1). 

Guiana (1). 
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68. Anolis opalin'lls Gossc ••.•••.•••••••• 

'G9. ?nacuZ,dns Gl'. (= lineatolJlls Gr. 'II 

70. T'alenc'iennc'i DB, loeellala Gasse, 
leueocelJhal'lls HalL) ••••.••• 

71. stenotlactylu8 Gl' .• , ••••••••••• 

72. catenat~ts Gosse •• , ••••••••••• 

'73. aU/gatm' !lB ..••• , ..••.•••.••. 

'74. Rii"ci nol!. ............ .. ... 

'15. llmnh~'icen8is n uh ..••..••.•••• 

·7G. chlm'ocyanu8 DB. (bulla?'is Lin,'1 
læviceps Mus. Berol.) •.•.•.. 

'77. 1/Wl'l1WJ'alllS DB ...•.•. " ••.••. 

'7R. m'istatellus D B .•••••••.••••••• 

79. linentns Daud. (stl'1.t1IWSa Lin. 1) .. 

·SO. pulchell~ls DB. • •••••.•.•••••. 

'S1. (~CU,t'llS Hall. (Newton', Gtbr.) '" 

'82. sl1'ai1tlu8 C ope •••••••••••••.• 

'S3. 'Ileliicr Lin ...•......•.•... " • 

84. BichclJ'dii DB .••.•..• o •••••••• 

85, Riwrdii DB, •.•••••• o ••••• o •• 

8ti. Goudot',i DB. . .•..•..• o o ••••• 

87. Leachii DB. (bimaculatus Sp. Y' •• 

88. occil'italis G l' 

'SD. :J.ll'initatis noh .••..•.. o ••••••• 

·Ino. 

'/nl. 

ch1'ysoleZJ'is Daud .•.. " o, ••••• 

J'eiulgens Schl. ..•.•.•....•... 

·i92. 'l'I'OJlhlolcl'i& ~l1!tlul(,tlts (Lalr.) ....•.•• 

·n3. Flypsibcdu8 agallloides (Gr.) " •.•..•• 

'9'1. Lciocel'!wl1ls m·ic·rolophus (Coet.) .••.. , 

'tH5. 1:'tttatns (lIall. ) •......... 

96. 

97. 

98. 

116J'1I1ini81'i (IH).) ••..•••• 

1I1acleayii Gr.......... . 
cm"inatus Gr:") 

O) Ganske usikker Angivelse. 

llahama.l\ /' l 
.. uU Hl. 
OOl·nc. ! 

Jamnicn. Hniti. 

* 
.)<:. 

'K' ./ 

.r,. I 

.r,. ! 

* '! 

.:-:. 

.:. ••• f •• 

") Temmelig usandsynligt; smlgn. Nr. Ij og 1 D ar ()glcmc. 

"') Ifulgn ErpOtol. general e Synonym til L. 11e1'min·ieri. Ogsaa L. Macleavii 



Pnrtorico. 

* f 

,'o ! 

~"<i.' ! 
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Vestindien 
.lomrI'U- Caraibiske 
Om'ne. ()cr. Trinidad. i Almillllc-

lighed. 

~I.! K? 

\\1. 

·x· ? 111. 

·x· l M.G.lIIg. 

1\1. ? 

1k l \\1. 

". l 

:t l 

.:+ l 

To. V, 

V. 
M. 

N, G.E.? 

* 
,,·1 

.:+ ') 

~I.'I") 

$! 

1\1. * 

Utlbl'cdlling 

ullenfor Vestindien, 

Nol'tlamoril\lII'!II. 

Sytlamcrikn ('?I. 

Guiana ('I). 

Venc7.lIeln, Guiana, BruRilil'n. 

Guiana, NjCUt'{lgUH. 

Norrlamrrika. 

Guiana, 

hl1l'dc maaslwc lldellll](·S. (S. del Følgende). Den i BerlilJeI'-MllSCcls 

Katnlog opførte" Tropicl!L1'!l8 cubensis" Cl' i1ike fra C Il il lI, lllen fm C h i I c 

(efter Meddelelse af Professor Peters). 
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Gekkoner: Asculabotæ. 

'99. Platydaetylus mpicanda 1I0utt. (t/wco-
nyx DB.I ....................... .. 

'100. Hernidactyll!8 mabouic! !lU .••••••.••• 

10 t. præsignis Hall •.•.•.•.•. 

'102. Gyrnnodactylus albigulal'is Dll .•.•.••. , 

103. 

'IO/l. 

t05, 

'106. 

aeelIatus Gr .......... . 

notatus nob .•.••.•..•• 

jCtBciatus DB ...••....• 

'v't'ttctIU8 ,,'icgnl ..•....• 

'107. Sphwl'ioclewtylus elcgans ML. (spt/tatO!' 
Sparm.1) ..•......•. 

't08. 

'109. 

110. 

111. 

112. 

'113. 

'1111. 

dnel'eus G Il V. •••••••• 

j(mtasticus euv .•••.•• 

arguB Gosse •••••••• 

oxyrhinus Gosse .•••.• 

Iiiclumlsonii Gr .••.•.• 

mam'olcpis Gthr .•••••. 

micI'olopis nol! ....•••• 

Bahama
Oerllc. 

I T 
Cuba. I Jamaica. Haiti. 

·x· 
.;.:. ." ....... 

'" 
l(. 

...... , 

*! 

;l. I ..· .... 1· .. ·· .. · 
....... ·li· 

....... * 

· ...... 1 . ..... . 
• •• ••• 1 

---;-1

1

-- ~;-- --;;- '1--
17
-1 

Fra disse 114 Arter maa dog drages 10, for hvilke ingen 

speciel vestindisl{ I,okalitet Cl' opgivet; af de (ivrige ere Nr. 6, 

91 og 92 vistnok særdeles tvivlsomme som vestindiske, og 7 kun 

1). Kl'okodilm'" Cl'ocodUi. 

11. Alliyatol' cynoceplwlu8 Oll. • .•..••.•• 

?2. ZJUnetulatl!s 1,8pix) •••••••.•• 

3. 01'Ocodilus l'hombijel' Guv .••.•••.•..• 

·i. acutl!S Geo/l' ....... " ••••. .;.:. 

o 2 

AItsaa 4 Arter al' Krokodilel', hvoraf dog de 2 AlligaLol'-

'I Udbredningen Cl' noget usikkcr for Nr. 107 og 108, navnlig el' llet uviSl, 

om de af S p a I'l'In il JIll under Navn af LaccI·tn 81JutatO!'lJcskrevnc ForIllcr 

ere de sanllnc som de, hvortil senore Vorfattcre havc villet hcnfiire !leJll. 
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I ;ortoriCO. 
Jomfru- Karaibiske 

Oerne. Ocr. 

Ve$tindien 
Trinidad. i Allllinde-

Udbl'edning 
uden fol' Vestindien. 

1 

I 

I 
.. , .... 

....... 
'o ••••. 

,.,t .. · 

o- .... , 

,* •.••. 

·x· ! 
.,. ! 

*! 

.* !? 

G.M.N.Mg. 

M.V. 

M. 
Ta. 

1\1. 

E.? ') 

E. ? 

M. L. 

lighed. 

;(. ! 

Venezuela, Guinna. 

Venezuela, Ny Granada, 
Guiana, Brasilien. 

Mexico . 

Venezuela, Ny t; l'1ln adll. 

Venezuela. 

Vcnezuela, Mexico (1). 

Brasilien ('1). 

________ ------1----1----1 

3 10 34 8 10 

kjendte fra Trinidad. Fradrages disse 20 Arter, bliver Antallet 

ar vestindiske Ogler 94, deraf 3 Ormogler, 12 Snogogler, 13 

Fiirbeen, 51 Leguaner og 15 Gekkoner. 

G. Guillnll , Brasilien, llucnos 
Ayrcs. 

1\1. * 
Brasilien. 

Mexico. 
Mexico. 

I-:··~~_·· 
1\1. :\: Venczuela, 

--~_.-

O 3 2 O 

Arter maaskee kunne betragtes som usildne som vestindiske. 
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E. Skiltlpluldel': TestudllUltft. 

'l. Sphargis cOl'iacca (Lill.) ..• ' ••.•••.• , 

2. Chelonia cm'ctla. (L i II.), •• , • , , • , •••• , • 

'3. imbj'icala (Lin.), •.•. , . , , , , , • 

vil'gala Scli w. , , , , , , , , , •. , , , 

5. Vi1'i,lis (Sehn.) ,' ••• ,."., .• 

'16. Podocnemys DlImm'iUanll (Schw.) •••• , 

7, Jlialacoclcmmys llCLlltstl"s (Gr.) .••.•••• 

8. Em.ys l'jlgosa Grny (n. Shaw.) (= VeJ'

miculala Gray) •• , • , " •• '" • 

!l. jarnao A. Dum .•.•••• , ••• ,., •• 

'10, (.lcclI8saia (Bell.) •. , . , • ' , •.•••• 

?11. svabret (Lin.) •••••..• , . , . , •. , • 

'12. conc·innl! (L. C) .............. . 

?13. Cistudo cM'olina (Lin.) . , , •• , •.• " , •• 

'14. Testudo tabulaill (Wnlb.) ••• ' •..••• ,. 

Uahama
tiel'ne. 

Cuba. JaUlH ien. Haiti, 

••••••• 0'" ••• I ••••• , 

:\: 

.l(. 

·x· '" 

f~ 

·x· * 
·x· 

·x· .:.t. '" ! 

.>:. ? 
----1---- ----·-1---

7 G 

I Alt viiIlI.' der altsaa værc Iijentll 2J8 eller med et rundt Tal 

hellved 250 Arler af KrylJtlyr-*) i Vcstindien; af disse erc 

de !leste 6 gi e r, nemlig 114 eller iHc langt fra Halvdelen, Reslen 

Slanger (96 eller r. 2,5 af det Hele), Padder (20 eller C. l /12), 

S k i l d p a d d e r (11 eller e. l/W) og K \. o k o d i I e r (4 eller c. 1/62). 

'l Udskydes de Artcl', hvis vcstindiske lll'rl\Olllst Cl' mccr eller mindre tvivl
som, suavelsom de, del' hlot kJcndcs fra Trinidad, bliver delte Tal reduccret 
til 193 eller' ikke fuldt 200. 



Portorico. .Jomfru-
6omc. 

.,. ! 

'" ? 

-K' ! 

• )f I 

* 1'1 
---- ----

5 
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Vestindien 
De Karai- Trinidad. i Alminlle
biske Ocr. lighed. 

I .... ··· 

M. 

G. 

D. 

1\1. 

I
-"'~-""-'" 

O I O 

G.III. 

5 

Udbrcdning 

udenfor Vostindien. 

Hele det tropiske Atlanterhav, 
tilfældig i IIliddelhu\'et og 
langs Kysten af de fOl'cnedo 
Stater. 

Langs Kyslcl'lle af tie forenede 
Stater, Guiana, Brasilien. 

Kysten af Florida, Alabuma, 
Missisippi, Texas, Guiana, 
Brasilien. 

Tropiske Alluntcrhav. 

Kysten uf Florida, Alabama, 
Missisippi, Clll'a~uo, Guiulla, 
Brasilien, Ma(leira. 

Venezuela, Guiunu, Amazoll
dalcn. 

Sydligc forenede Staler, Cali
fornien, ClJntmlal1lcrika. 

Centl·ulumcrikll. 

llegge Curolinucl', Georgien . 

Sydlige ('orenede Sinter. 

Forenede Stater, ClInlllJa. 

Guiana, Brusilien, Chile. 

Fordelingen paa de enkelte Ocr eller Ogl'll[lpcr stiller sig saalerles: 

Ft'a de 1\ a r a i b i S Il e 6 c r l{jcntlcs 84 .-\ rtcl' eller over l'a af dct hele Antal. 

- Cuba 65 - , - 1/4 

-Jamaica 42 -I 
- Haiti oli -\ 
-Jomfru-Gerne 32 henved l/s "-

-Pol'torico 9 

- Bahama-Gcrllc 6 
12 
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Herved er imidlertid at bemærke, at det hoie Tal for de 

k a ra i b i s k e 6 e r fremkommer derved, at flere Faunaer, mellem 

hvilke man endnu ikke har Kjendsgjerninger nok til at kunne 

skjelne, her ere sammenblandede; det er desuden meget sand

synligt, for ikke at sige vist, at der for M a r t i n i q u e - som 

efter hvad der angives i de systematiske Værker, skulde have 

en mærkværdig blandet l?aulla, sammensat deeIs af nordameri

kanske Former, (f. Ex. Clstudo carolina, Tl'opidolepis undulattIs, 

Ophisaurus ventralis, [J cterodoll platYl'hinus, COl'yphodon constrictoj') 

dcels af sydamerikanske (f. Ex. PodoclIcmis Dumcl'itialla, AlliglltOl' 

punctulatus, Il elicops allgulatus, Leptodeira annulata ele.) - Cl' 

angivet ikke faa Dyrefol'lIICr, som slet ikke forekomme der *). 

Frem deles at P o r to ri c o s Krybdyrfuuna cndnu Cl' næsten 

ukjendt - det lidet, som derom vides, bel(jendtgjorcs tildeels 

fol' fiirste Gang gjennem denne Afhandling - og at II a i ti S, 

skjiindt noget bedre undersogt, dog ikke synes aL være det i 

samme Grad som de franske, engelske, spanske og dallske 

AntilIers, Trængcr den foranstaaende Fortegnelse saidedes til 

aL suppleres betydeligt, inden den nærmer sig til Fuld

stændighed, saa er det ikke mindre vist, at den i ligesaa hiii 

Grad kræver al berigtiges paa mange Pun](Lel', Vi cre 

derfor heller ikke istand til med nogen hoi Grad af Higtighed 

at kunne angive, hvor mange af dc vestindiske Krybdyr der 

') Del el' i Heglen P I ej e, iler angives som Illllsendcr al' disso syd- eller 
nordamerikanskc Formel', hvis Forekomst paa Martiniquc ine kan 
llJHlet end vække Overraskelse. Om Feilell hidrflrcr derfra, at Il J c c 
ll1anskee hal' indkjiibt Krybdyr }laa Martiniqllc uden at erkyndige sig 
om cHer ialfald udou at gjiirc Pariser-Museet o!lIllærksom paa, hvorfra 
tie vare; oll Ol' om del' i dette Cl' skeet on Forvcxling af nogle samtidige 
Scnuelser, saalcdes al LokalIteten IIIartinique l11'igtigen Cl' hlcvell 
ovcrJ'iirt paa en Deel nord- og sydamerikanske Dyr, udeJl at P I ti e hnr 
Skyld deri, lnllllle vi natul'ligviis ikke oplyse; men noget saadunt synes 
at maatte være Tilt'æltlet, og cn fornyet herpetologisk Undcrsugelsc af 
den 1H1lvIlte frunske Knlonie vilde derfor være meget iinskclig. Del Cl' 

ulllnligt for 08 ved on apriorisk Kritik at udlede det rette Forhold og 
~icrnc de urigtige Angivelser, uden al utlsælle os for at hegHlIll dell 
modsattB Foil at stryge Artel' , 80111 llIaaskcc endda virkelig lindes del'. 
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erc indshænkede til dette ()rige, og hvor mange der tillige leve 

paa Nord-, Mellem- og Sydamerikas Fastland: saa meget tor 

man dog sige, at skjondt Vestindien har Arter tilfælles med begge 

Hoveddele af Amerika *), er dette dog kun den mindre Deel; 

den storre Deel af de vestindiske Krybdyr og Padder 

c r a a b e n b a r t i n d s k r æ n k e t t i l d e t t e O r i g e a I e II e og 

gaaer ligesaalidt over paa Fastlandet, som den kan antages at 

være kommet derfra, Heller ikke kan man for Oiebliklwt sige, 

hvor ofte det er Tilfældet, at en Art er udbredt over IlCJ'e Oer 

eller Ogrupper**); naar undtages visse Former, navnlig Gek

konerne, som fOres omkring ved Samfærdslen, og Havformerne, 

fol' hvilke Havet danne/' det forbindende Element, er det naben

ba rt It e g I e n, a t A r t e I' n e e r e i n d s k r æ n k c d c h v c r t i I 

s i li O, og vi ere meget tilbiiiclige til at troe, at fortsatte Under

si.igel·ser af Veslindiens Herpetologie snarere ville formindske end 

fori.ige Antallet af de Tilfælde, hvor en Art med Bestemthed l,ull 

ungives for mere end cen 6 ellel' Ogruppe***), ligesom en fortsat 

') F. Ex. Eu/o mM'in'll8, .li}wneces (Igms, Anolis lJ1'incipalis, Iguu1w
Arterne, forskjellige Geklwne.r, Krokodiler , Slanger og Skildpadder. 
See foranstaacndc Fortegnelser og Ilemærkningerne i det Fiilgendc. 

H) I Anledning af dette Udtryli: ,,6 elledigruppe, " som oftere forekommer 
i aet Folgende, hemærlws, at skji;IIllt Arter ililiC sjelden el' indskrænkede 
selv til en enkelt lille 6, vil det dog hyppigen være TiJl'ældet, at en 
Gruppe af smaa, tæt ved hinanden liggende Ocr i det Hele ville have 
Arter tilfællcds , slulledes som det f. Ex. synes at være Tilfældet mClI 
.Tomfru-Oerne (hvorom mere i det. Folgende) ; og en Slllid t\Jl Ogrul1pe 
bliver altsaa i zoogeographisli Henseende at betragte som en l~cn!Jell 

ligesom enhver af de s to r r e, verl bet.ydeligere geographiske Afstande 
adskilte Oel', 

m) Der er dog enkelte Tilfwlde, hvor een og samme Art angives fol' flere 
af lIc store Antiller under saadunne Omstændigheder, at enhver Tvivl 
flerom synes at maattc forstumme; S0111 f. Ex. naH!' T1'uehycepha
lus ?/Ui1"nWl'utus angives i Gii n thers CataIllg bande for Cuba, Haiti 
og Jamaica, '.['/" (lominicem'i& baade for .Jamaica og Haiti, .flmeiv(! 
i'leai og Anolis chlol'ocyanus i gl'jlet. gun. IHlUtle fol' Haiti og l\Iar
tinil}uc, Leioceph~tlu8 mim'ololJl!u8 fol' Cubn og Haiti, Emys clecUssal(! 
tillige for Guadeloujle o. s. \'. Ogsan met! nogle Slanget' Cl' noget 
Jignelltlc Tilfældet, men disse Tj]j'a~ldc, hvor []Jan hvcrken tOr hetvivle 

12' 
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kritisk Belysning Ilden Tvivl vil IjCl'I\(! adsldlJige af de Tilfælde, 

hvor en Arl angives at leve bande i Vestindien og paa FnstJandct. 

Milli hal' - for at udtrykke det l!Ierl faa Ord - hidtil ikke havl 

tilstræHelig Hrspl'kt for det vestindiske (higes og dets elll<clte 

Angivelsens lIiglighcII ellcr forlIIode cn Inill'i'Hsel ellt'r IIHI\'andring, url) 
11015 mcget fan, De ophæ\'e iklw den allllilldelig-ll Ilegel, at de ,\ store 
AnliIler have knn faa Fonnel' tilfælIns og danne h\'er sin hl'rpl'lologiskll 
Pl'Ovinds; om I'ortol'icos Fallna er forskjellig I'ra ,lnl1lfrll-lierncs Cl' 

enduu ikke oplyst.. SlIlnniicr, {ler ligge i (iruppc samnlPn, have tlpr
imod vistllok i tiet Hele samme Fauna, f, Ex, de dansl\c AnliIler og lIll 
iinige Jomfru-(ie\', H\'ormange l'rovintlsel' de karnilJislw lier danne, 
Inder sig imidlertid endllll ikke sige, 

Da iler ll[laatvil'lelig er en hiii (;rad ar Ovcrcen~stl'lllmcI8c 

mellem tlo forskjellige Klnsser nI' Lnntlclyrs gcngraphiskc Odhrcdning, 
,illo vi Iii SUIllIllPnligning og nu!rnll!rc Oplysning nI' dcllfl I-iJlf)rg~

IIW li I meddele el kort Udllrag af Oll Iillc At'halldlillg al' Til li 111 a s 
HI all ti om de ycstilldisko Landsnl'gle;; gcngmphisliC tJdlJrcdning (on 
tho geogrnphiclIl distribution ot' the grner:! and RIII'I!il!s ol' land
shclls ol' the Wesl-India islands willi l\ calaloguc nt' tlw s[I(',cies nt' 
cnell island, i Annals or the IYCCUlll ol' nnlurnl histnry ol' New-York, 
Vol. VII. 18(1). lIele Veslint1iens samlede Areal Cl' millllrc end llng
lands med Wales og SI\Otland; alligevel findes der limsten I/r, af allu 
bekjclldtc ArLcr af LanuslIPglo (G,OOO) og næstl'n ligcsaa mange som 
del' kjendes fra hele Amerikas Fastlanll fra Griilllancl til Cap 110m; 
mcn delle Cl' cl\llda ikl,c sna forlJausclIde, nilnr 111 il n erindrer, nt om
trent Hnlwlrlen nI' nile uekjcntltc Arll'r hayc hjcnllnl' I'aa iirr, Tænkte 
lllan sig derfor alle tIe "estinilislw licr !lydenIIe saml1len til I't Fast
land, "ilde ucr opstaac en zoologisk Pro\'inds med :J-IO (;ange saa 
mnnge Arte!' som nogen 11I](lcn paa hele .Jordell. Vislnok 1'1' dell \'est
inrliskc Landdyr-Fauua nærlllest heslægtet IIll'tI dell Iilg-ramdscudc Il e l'! 
af det amcrilwnske l'astlalHls, mon dog ikke anderledes, 1'1111 ilt der Cl' 
ndskilligc Slwg!e!' der, som ikke IllHlos [11111 Jia:itlandot. Dcr er ingl'1I 
Grund til at anlage, nt Antillerne ore blcvne sondrede fra hinandl'lI ved 
Swnl(lling ar mclll'lllliggl'llllc Lnndstrækningor i elon nærY;r.rcl1lle Jo\'!l
periode; (ieme hæve sig o[l nI' et ml'gel elylJl Hal', og tic ,Innlhe,,;r.gclser, 
dcr haye IlI'terladt. sig SpUl', tyde lycrlimOlI ]laa en sUi,IYiis Hævning, 
rimeligyiis samtidig mell Fastlnndl'ts, - AI' ægt.e Iungede Land
snegle uden Lnag filHlcs der paa Cuha samt PinDS ~[,(; paa Ja
lIwiea 22S, pan Haiti 100, Portorico og Vie(Jncs XO, ,Jolllfrll-lierne og 
J(araibernc saml Derne undrr VindelI tilsammen IS:; Arter, AI' de IX 81,l'g
Il'1', hvortil cle hiiro, Cl' dcr kUli ~ (Imt! iall il Arler), som ikke lillllcs pan 
Amerikas FastlaIHI, og lIoll ene af elisse (P.r08e1'11ina) 1'1' lIdelukkende 
\('stindisk og tæller li Art['r, hvoraf de 1 Hnd!';; IHlil ,lillllaiJ:a, ,le :1 
1'l1li Cuba. MedeIIS fJelirt, tæller IH] Artl'l' paa CuLa, U:! pllll ,ranJaica, 
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Oel's zoologiske Selvstændighecl, og unoingLige Artsuestemmelser 

og Lokalitetsangh'elser have som Folge deraf tilsliiret de virlw

lige Udhredningsforhold, som man nu snarere kan skimte gjen

nem den dem omgivende Taagc af tvivlsommeAngil'clscl', end over

SKue med fuldstændig Klarhed. 

3G paa Haiti og (\2 paa Portorieo samL Vieques, men kun ,,(i pau Oerne 
S. og O. herfor, har i Modsa'.tning dertil Bulimus, den lllere sydlige Typus, 
(som træder op mod ;'70 Arter i Syd· og Celltralamerika), her 68 Arter, kun 
24 pau Portorico og Vicl]ucs, 11 paa Ilaili, 18 paa Jamaica og kun 2/1 pau 
Cuba og Pinos (27 i Mexiko, 17 i 'del ustlige Nonlamerika N. fol' Hio Grande 
fJ i det vestlige Nordamerika N. for Mazatlan.) Saaledes· slulte de :l 
store Antiller med 13ahall1u-Oerne sig nærIllest til Nordamerika, de 
smaa Antillurs N. S. Række nænnest til Sydamorika, og Portorico (snmt 
Vieqnes) dan Iler det forbindende Mellemled og har noget af begge 
Tendentscl'.. AI' laagbærendc Landsnegle tindes der 179 pnuClllm 
og Pinos, 1 GO paa Jamaica, klln 41 [lua Hai ti, ;1O paa Porto rico og 
Vieques, 50 pau Om'ne Syd og Ost derfor. Del' er altsaa i denne GrUPIle 
en meget rask Al'tngen, nam man j'(jlger Hetningen fra Vest til Ost og 
derfra til Syd.. Af de 21 herhen hiire[l[lc Slægter ere de 11 fælles meu 
Fastlandet, (4 l11e(] Nord-, 5 med Nord- og Syd-, 2 alene nlClI Sy!l
amerika), men (]e 9 derimod eiendommelige for Vestinfliell, 
og de fleste af disse findes kun pua de store AnlilIer Vest fol' Port.orico, 
saaledes Geomelania med 25 ArtCl' alene pan Jamaica, Lucidella, Ja'lltaicia 
og Licirw hver Jlle(] 2 Arter ligeledes pau Jamaica, hl'or ogsaa adskillige 
af (]e andre Slægter have deres MuxilllUll1. Af samtlige ,'ostindiske 
Arter opregner B I a n (] kun' 108, som enten forekomme puu mere Ilnd 

een O li dette Ords strænge Betydning), eller paa en eller nere III' 
Antillerne og pau Fastlandet; 21 af disse findes i J:IIordamcrlkas sydlige 
Deel, l g i Sydamerika Nord for Ækvalor, kun 2 Ihllles uaude i Nord
og Sydamerika og i Vestindien, de [Ivrige lili ore aJtsaa vel fælleds fol' 
2 eller 11ere Ocr, men gaae iklw over Jlaa Fastlandet. Af hine nord
amerikanske Arter forekomme kun 7 pan de 8mua All Liller Ost og Syd 
for Viequcs, 6 PUlI Portorico og Vieques, 18 Jluu Oerne Vest derfor (4 paa 
Haiti, (j i Jamaica, 15 pau Cuba sumt Bahama og Pinos, 2 paa llermudll); 
omvendt er der af de sydameriJwnske ingen pau 13enl1uda, llahuma, 
Cuba og Pinos, 1 paa Jamaica, 2 pau Haiti, 3 paa Portorico og VilllJues; 
derimod 18 pan Oerne Syd og Ost derfor. Af Portorieos og Vieques's 
vestindiske Arter findes 10 paa rle vestligere, 21 pua de sydligere og 
iisUigel'e Ocr. Af de lallgbæl'ellde Ul' dcr l{Un 1 Art, som ogsaa [lUdes 
pan Fastlandot, og kun g som Hndes pua mere end cen O, nemlig 
St. Thomas og st. Jun, eller Po)'Lol'ico og een elle)' flere af Jomfru
Oerne. !\Ian lwn saalcdes ilele den vestindiske Faunll i 2 Hovedgrupper: 
Oerne Ost og Vest for PorLol'icu, saaledes al denne O dalIller det fUI'-
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Vil man under'slige, om dc I!'amiliel' af Padde- og [(r'ybdyr

klassen, som Vestindien har tilfælles med Amerikas Fastland, cre 

repræsentcrede del' i et Iignendc Forhold, eller om nogle af dem 

maaskcc der spille en forholdsl'iis mindre, alldr'c Cll sWrre Holle 

end paa Fastlandet, vil man komme til de i fi5lgende Tal'le*) 

sammenstillede Resultater, uer dog selvWlgelig kun kunne være 

liInærmelsesviis niiiagtige: 

Der kjendes 

af ægte Padder. 

Halepaddel' 

Ol'mpadder 

Giftslangel' 

Snogefol'mer , 

i hele Amerika: 

c.250, 
c. 50, 
c. 1.0, 

c. 70, 
c.380, 

i Vestindien: 

c.1.9, 

0, 
0, 
3, 

50, 

FOl'holllet Cl' 

altsaa: 

O,Of!. 

0,00. 

0,00. 

0,01. 

0,111' 

bintlende MelIemietl, men dog snarest hiircr til de fi"lrsle; men rlemmst 
danne C u b a (med Pinos og Buhama-Oernc), J ti III a i c a og 11 a i t i hver 
sin zoologiske Provinds for sig; af de klIhanske kilO Arter findes 17 paa 
Jamaica, 8 pan Haiti, j 5 paa Portorico og 13 paa Oerne Syd og Ost derfor; 
af Jamaicas 385 (for on Deel henhørende til eiendommelige jamaicanske 
Slægter) lindes 17 paa Cuha, 1. paa lIaiti, IO paa POl'torico og 10 paa de 
øvrige Ocr; af Haitis 111 8 paa Cuba, 1. paa Jamaica, 8 paa Portorico 
og 8 ipua de ovrigc Ocr; dog Cl' Haiti mere beslægtet med Cuba og 
Portorico, en[l Jamaica er med Cuha elle\' lIaiti. Portorleo danner en 
fjerde Gruppe Illeu Jomfru-Oerne samt Anguilla og St. lIarthclemy, De 
øvrige smaa Antiller el'O nær beslægtede indbyrdes og med Sydamerika, 
og danne en femte Gruppe, udmærl(Ct ycd talrige BulZmi og faa Pul
?/lonala 0peJ·eulata. Mmrkeligt er det, at de fr a n s il e Antiller og det 
1'1' a n s l, Il Guiana have flere Arter tilfælles, som mangle paa de mellem
liggende Ocr; ligeledes have de 2 s p a n s k e Ocr, Cuba og Portorico, 
flnre Arter tIlfælles end hver af disse har med det mellemliggende 
Haiti, hvilket giver li l a n d Anledning til al opkaste det Spiirgsmaal, om 
disse Faunaers partielle Fælledskab maaskce hidrører fra det stærke 
Samkvem mellem ()crnes Behoere i en forholdsyiis meget ny Tid, og 
han tilfiiier, at flere af de Arter, som are fælleds for flere Ocr ellor 
for en eller flere af disse og Fastlandet, ere saadanne, hvis SLtirrelse 
og Levemaade gjorc det sandsynligt, at de kunde være blevne udbredte 
gjennem menneskelig Virksomhed. 

') I denne Tavle er Antallet af de vestindiske Arter reduceret. ved at. 1Il1-
skyde de meget tvivlsomme og dem, som alene kjendes fra TrinitlaLi, 
sauvelsom dem, for hvilken ingen særlig vestindisk Lolwlitet el' angivet. 
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i hele Amerika: i Vestindien: Forho Idet el' 
nltsaa: 

Kvælerslanger. c. 20, 10, 0,50. 
Ormslanger c. 13, 4, O,at. 
OrmogJcl' • c. 20, 3, 0,15. 
Ringogler . c. 40, 0, 0,00. 
Snogogler . c. 46, 1.2, 0,21;' 
Fiirbeen .• c. 60, 13, 0,22. 
Leguaner. c.270, 51., 0,19. 
Gekkoner. c. 46, 15, 0,33. 
Krokodiler c. 1.1., 2, 0,18. 
Havskildpadder . 5, 5, 1.,00. 
Flodskildpadder • 6, O, 0,00. 
Sumpsldldpadder . c. 70, 5, 0,07, 
I.andskildpadder 6, :1., 0,17, 

iaIt .• • c. 1.370, 1.93, 0,14, 

Det fremgaaer heraf, at de Gl'Upper, som i Vestindien tælle 

det stlirste Antal af Arter, nemlig L e g u a n e r n e og S n o g e n e, ere 

de samme, som overhovedet i Amerilw spille den sl1irste Rolle, 

men at der dog er andre Familier, som slcjondt absolut mindre 

talrige end disse, dog fo r h o I d s vi i s ere rigere repræsentcl'ede i 

Vestindien end Snogene og Leguanfamilien ; Kvælerslangerne, Gele

konerne og Scincoideerne kunne afgive Exempler derpaa. Om

vendt er der hele Familier, som mangle i Vestindien, saaledes 

savnes Halepadderne, Cæeilierne, Ringoglerne ogFlod

skildpadderne, med enkelte Undtagelser ogsaa Landsldld

padderne og Giftslangerne. Derimod ere selv saa smaa 

og Tidet betJdende Familier som Ormslangerne og Ormog

l e r n e repræsenterede i flere Arter. 

Betragte vi nærmere de i foranstaaende Fortegnelse nedlagte 

Kjendsgjerninger, disse være nu meel' eller mindre paalidelige 

og fuldstændige, vil man endnu komme til fOJgende mere almin

delige Betragtninger over den vestindiske [(rJbdJrfaunas Chal'akteer. 

Af Paddernes Klasse savnes aldeles: 1) Ormpadderne 

(Cæciliel'ne), hvis Udbredning paa Amerikas Fastland gaaer fra 

Mexiko til Buenos-AJres; 2) Oglepadderne (Salamanderne og 
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Fiskepaddcl'ne), uagteL disse endnu orc repl'æscnterede saavel i de 

sydligste forenede Stater, f. Ex. Florida og Texas, som i Mexiko 

og Centralamerika og maaskee endnu sydligcl'c, dog uden Tvivl 

s()udenfoJ' Vendeltrcdscn kun i betydelig Hiiille over Havet*). De 

æ g t c P a d d c r ere derimod repræsentered c, men paafaldende 

svagt; dog maa bemærkes, at netop denne GI'u/lpe ofte unddrager 

sig Oprnæl'ksomhedcn ved SlljUlt Opholdssted og naLlig Levemaade, 

og at dell derfor hiirel' til dem, hvo\'om de\' Cl' Haab, at fort

satte Undcrsiigclser Yille foriige Artsforlcgnclscll endcel. Alle 

3 Hovedgl'Upper- Fruer, Liiv('riler og Tudser - el'e iiivrigt 

rejlræsenterede i Vestindien. Slægten Ilana, der i Nordamerika 

tl'ædcr 0Jl med cn lang Hæ]{kc af Arter og Illod Nord c\' udbredt 

til !lugel Sound, Winnipcg- og Store BjUrne-Siicn samt Canada, 

mod Syd lil Mexiko (ll. 1I1antczumæ) og Uualimala (ll. ha/ecina, 

iWlge Salvinl, ja il'iilge Peters til Venezuela (fl. afTinis**l, og 

ifiilge T s c h u d i lil Peru (41. juninensis, i 13,000 Fods Hiiide over 

Havetl, fatles aldeles i Vestindien; derimod Hndes Slægten 

Cystignathus del', som Sydamerika optrllJdcr merl eL lignende 

Antal af Arlel' .som Rana i Nordamerika og med en Udhrcdning 

fra Nicaragua (C. malanatns Hall.) til Chile og lluel1os-Ayres, men 

i Vestindien lmn med faa Arler, der ere indslcrænkede til de 

listlige Antiller (dc karaihislw Ocr og Jomfl'U-Oeme). Af den 

sydamerikanske Slægt Leiuperus, som rigtignok mere samlllen

holdes ved negative end ved positive Charaktel'cl', men hvortil 

del' for Tiden hClIfiil'cs 5 Arler fra Ny Granada, Bolivia, Pel'u, 

Chile og lluenos-Ayres, skal den fra Chile, Pem og Bolivia hekjr.ndle 

') l l\Iusmet i Miinehlm findes en Salamander (Bolito!llossa meiliicanaj, 
hjembragt arM. Wnftllcr fra Ecuador. Tsehnl.li (li'aunapcl"l!vianajvilclc 
en<logsan havl) fanet uhesLemte Efterretninger om et salamandoragLigt 
Dyr i P o r u s Hiillallll. Nanr B. bilineatct derimod allgives nt være hjem
sendt fra l'tInrtinlqllo af Plee (Erpet. gener, t. IX. p. \)!l, Fauna ,Inponieu, 
Rcptilin p, 11 nI. da Cl' dette saa usandsynligt, at vi have troet os Ilc
rettigcIle til at scc lIldeles bort fra !Ienllo, iiivrigt ogsaa kun spl'II'gs
maalsviis fremsatlc AIJgivelse, 

H) "maaskee kUli on lokal Varielet af Il, lemZJOl'a?'ia," (MlllllllsucrichL 
d, fiOl'!. Aca!!, d, WiSSClIsch, 18&9 pag, -\03), 
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L. marmoratus ifolge Giintherforekomme paa Haiti, hvilket 

rigtignok synes lidet troligt, da den ikke er bekjendt paa 

noget mellemliggende Sted; der er vel "'derfor Grund til at 

formode, at Haiti-Formen vil vise sig at være en fra L. mar

morattts forskjellig Art. - T u d s c r n e repræsenteres udeluk

kende af den cosmopolitiske Buro-Slægt) paa nere Ocr af den 

over hele det tropiske Amerika fra Mexiko og Texas (?) Lil Buenos

Ayres udbredte, rimeligviis colleetive Art B. marinus *), paa 

Cuba derimod af den fOl' denne O charakteristiske /J. peltocephalus, 

pall H a i ti af /J. gutturosus, der Iigerviis synes at være ind

skrænket til denne 6 alene; fra B a r b a d o s angives den i Syd

amerika hjemmehorende B. ornatus. Uigeligere end Tudserne og 

Froerne ere L ovfro e rn e repræsenterede i Vestindien; der findes 

noppe nogen stOrre eller middelstor O, uden at den beboes af 

en eller Io Arter af denne Gruppe; alligevel savnes 'ganske 

den egenlige Byla-Slægt, som har sit CentJoum og Maximum 

i Sydamerika, hvorfra der kjendes c. 40 Arter, og som endnu j 

de forenede Staters Tel'l'ilorium i Nordamerika skal tælle over 

10 Arter. Derimod kjender man fra de store Antiller 3 Arler 

af den nærstaaende Slægt Trachycephalus, som her netop hal' sit 

Centrum og Maximum; udcnfor Vestindien «jendes kun en fjerde 

Art, som hal' hjemme i BI'asilien. Af de 3 vestindisllC Arter 

angives de 2 at leve paa mere end cen af de store Antiller, 

hvilket det dog vilde være onskeligt at see bekræftct igjen ved 

UndersogeIser paa Stedet selv og gjentagen Sammenligning af 

Individer fra de forskjellige Oer, hvorfra de angives, Slægten 

Flylades kan ligeledes siges at have sit Centrum i Vestindien; 

derfra angives ikke mindre end 6 Arter, som l'imeligviis beboe 

hver sin stOrre 6 eller Gruppe af Smaaoer; mod Nord skal 

Slægten gaae til Carolina (ll. oaularis) **), ellel' endog til Over-

') Paa Jamaica Cl' denne Art iml[tirt. See Gasse L c, p, 430. 
H) Er if61ge L e C a n te en ægte Byla. Om Bylodes rnaculalu8 Ag, er os 

.Intet bekjeDllt uden Navnet. 
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Soen (n. maculattls) , mod Syd til Chilc (B. leptoptts) og Rio 

Janeira (EJ. parVtts); desuden el' den bekjendt fra Yucalan, Ny 

Granada og Ecuador. fl. lineattIs angives af G ti n t h e r bande 

fra Haiti og Ecuador, men med den TiHoielse, at nærmere 

Undersogeise her vistnok vil paavise en Artsfol'slijellighed, hvilket 

vel ogsaa har al Sandsynlighed fol' sig. Slægterne Phyllobates 

og flyluplasia (VendroIJales) optræde hvel' med cen Art, hiin paa 

Cuba, denne paa Haiti; begge disse afvigende Liivfroslægter 

ere amerikanske; de 3 andre Phyllobates-Al'ter have hjemme 

i Ny Granada; IJylaplesill- Artcrne gllae fra Panama gjenncm 

Guiana, Brasilien og Ny Granada til Chile. At Hl/laplasja picla 

forekommer paa Hait.i, er en af de Angivelser l som kun kunne 

vækkcMistro, da den ikke er funden paa nogen af de mellein Fastlandet 

og Haiti liggende Ocr; Sandsynligheden Cl' derfor for, at del' her enlen 

foreligger en urigtig Uestemmelsc eller en urigtig LokaliLets

angivelse. I det Hele Cl' der af de 20 vestindislw Padder ikke 

mindre end 9, som tillige opfiires fOl' Sydamerikas lIasLIand ; med 

Hensyn til de nesLe af disse 9 Arler tvivle vi dog kun lidet om, 

at det !Jefoer enten paa urigtige LocaJileLsungiveJser eller puu en 

FOl'l'exling af nærslaaende Arler; fOl' cnJiClte andres Ved

kommende hal' Sagen derimod vistnok sin Rigtighed, men Arten 

Cl' da efter al Sandsynlighed bleven indfol,t fra Fastlandet, saa

ledes som det f. Ex. med Bestemthed vides om lJ. l1Wl'intls paa 

Jamaica. Med Nordamerilw vides Antillerne ikke at have nogen 

Art tilfælleds, ikke engang med Florida; med M e x i k o Imn 2, nemlig 

I1yla Batldinii, som i Vestindien dog kun findes pua Trinidad 

og i Sydamerika er udbredt lige til Brasilien, og /Jura marinus, 

foruclsat at denne Art virkelig forekommer i l\fexiko, og at don 

er oprindelig hjemme i Vestindien, hvilket muaskec er tvivlsomt. 

l Sammenligning med Padderne ere Slangerne sLærkt 

repræsenterede i Vestindien, og delte Ol'ige man i Forhold til sit 

Fladeindhold siges at være rigt piia disse Dyr. l sit almindelige 

Præg viser den derlevende Slangefuuna en hetydelig Ovcrecns

stemmeise med Mexicos, Centralamerikas og Sydumerikas Fau-
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naer, og adskillige af de i Vestindien forekommende Arter tilhore 

ogsaa disse Lande. Derimod har Veslindiens Slangefauna, mærker 

ligt nole, kun ringe eller ingen Lighed med den i de sydlige For

enede Stater eller overhoved med den nearcliske Fauna, sl<jondt 

Afslanden mellem Florida paa den ene Side og Bahamanerne og 

Cuba paa den anden Side jo dog ikke er synderlig slor. Det 

er, som den' foran meddeelte Fortegnelse udviser, kun meget faa 

(6) Arler, som Vestindien har tilfælleds med de FOI"cnede Stater, 

og disse faa ere paa cen nær ikke indskrænkede lil disse Lande 

alene, men udbrede sig fremdeles ogsaa over Mexico og Cenlral

amerika og fortjene derfor, strengt taget, neppe at komme i Betragt

ning, naar Talen el' om en J.ighed særlig med den egentlige 

neal'etiske Fauna; hvad endelig den enkelte Art angaaer, som 

fra de forenede Stater skal udhrede sig til Vestindien, men illke 

. tillige til andre Dele af det tropiske Amerilw (eyelopMs æstivus), 

da er dennes vestindiske Forekomst neppe engang aldeles 

utvivlsom. 

Trods den Ligh.ed, sor,n Vestindiens Slangefauna i sine stOrre 

Træk frembyder med Mexicos og Sydamerikas, mangler det den 

imidlertid ikke paa en vis Selvstændighed i det Enkelte. Ad

sldllige a: de der optrædende Slægter, saasom Arrhyton, Crypto

daCltH) Ilypsirhynchus, Girm'da, Hipistes, Alsopltis, Jaltris, Colorha

gia, Chilabolhrus, llomalochillts, Notopholis og Dendrophilus, synes 

san ted es at være indskrænkede til dclte Orige; frcmdeles ere 

ikke færre end 46 Arter, altsaa omtrent Halvdelen af det hele 

Antal, eiendommelige, kun del' .forekommende Former, og dette 

lforhold vil sandsynligviis med Tiden endog snarere forandre sig 

endnu mere til Fordeel fOl" den vcstindisl1e Faunas Selvstændig

hed end omvendt. Thi det er navnlig ved Hjælp af de neotro

piske Arter, del' siges at forekomme paa Trinidad og Martinique, 

men for hvilke man forresten ikke lljender 'nogen anden vest

indisk Localitet, at Tallet paa de for Sydamerika og Vestindien 

fælleds Slangearter bringes op til en saadan Hoide, aL det omtrent 

kan maale sig med Antallet af de eiendommelige Arter; men med 
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Hensyn til Trinidad er det allerede fremhævet, at denDe O 

faunistisk Henseende neppe biir regnes med til Vestindien, 

og hvad dernæst Martinique angaacr, da er det derfra opfiirte 

Antal af Slanger saa stort (Hl) saavel i l~orhold tilOens 

Stiil'l'else, som i Sammenligning med det Antal Arter, der l!jendes 

fra hver enkelt al' de andre Oer (ele saamange Gange slUrre 

slore Antiller ikke undtagne), at man niidvendigviis maa betragte 

det med nogen Mistro. Lades de kun paa disse 2 Ocr fore

kommende Slanget· ganske ude af Betragtning, stiller Forholdet 

mellem de eiendommelige Artet' og del hele Antal sig som LIG 

til 72, og et nogenlunde lignende Forhold faaer man ud, naar 

man holder sig tii de Store Antiller alene; thi af de paa disse 

forekommende 37 Slanger ere de 27 eiendommelige for Vest

indien. 

Særlig charaklcrislisk fol' den vestindish Slangefauna el' den 

Forml'igdom, hvormed B o a g r u p p e n optræder. Del' findes nem

lig il!ke færre end 8 Slægter af denne Gruppe i Vestindien, og 

deriblandt 11, som kun forelwmme der, medens der fl'a det saa 

mange Gange stiirre Sydamerika ikke kjendes flere end G Slæg

ler (hvoriblandt blot 2 eiendommelige), og paa hele Amerika til

sammen ildwn :lO Slægter iaH *). Vender man sig fra Slægterne 

til Arterne, bliver Hcsultatet af Sammenligningen ligeledes til 

Vest indiens Fordeel; thi af de iS Arter, der hidtil ere fundne i 

Amerika af, denne Gruppe, besidde Mexico og Centralamerilca 

hiiist 3 og det egentlige Sydamerika W, hvorimod hele 15 ifiilge 

de foreligg'ende Angivelser skulle have hjemme j det vestindiske 

') Ifølge en venskabelig Meddelelse fru PI'ofessor .J a n til (len cnc af For

fallerne i et !3I'CV af 2Me Dec. I RG I skal den ar ,I. E. G r a y opstillede 

SlægL C/!1'ys8nis ikke kunne biueholdes, da Typen for den ikke er andet end 

en Unge af en Xiplwsoma ccminmnj den er derfor ikke regnet med her. 

Heller il,ke den afvigcIlllc, for ikke længe siden i Guatemala p[Hlagcdc 

LoxocclIl'Us bicoloj' Cl' talt 111ed, da Cape rimeligviis hal' Het i, at denne 

Slange mna dlllllW en særegen IJcrde G ruppe indenfor Familien Bo'j,læ 

(PyLhoniells DIl.), ligehcretuget med hver uf de tre ældre, PythoIlcrlle, 

lloaernc og Eryxcrlle. 
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()rige. Nu er det ni saa l al der iJlandt disse 15 er nogle (/Joa 

constrictor, B. imperator, Xiphosoma hortulanum, Epicrates ccnrhria og 

Euncctes murinus), hvis Adkomst til at gjælde for vestindiske af flere 

Grunde kan væl'c tvivlsom, og som derfor maaskee bedst lades 

ude af Beregningen; men selvom vi derfor reducere de vestin

diske Kvælerslanger til 10, Cl' der jo dog il,kc nogen anden Deel 

af Amerika, som, hvad denne Slangegrllppe angaaer, overtræffer 

Veslindien i Arternes Mængde, og ingen, som naaer det i Slæg

ternes Antal. Selvom man kun regner 10 vestindiske Kvæler

slanget' og derimod tæller Antallet af alle de iivrige giflliise Slan

ger i dette Orige saa hliit som muligt ved for d eres Vedkom

mende at tælle med selv saadanne Arter, hvis vestindiske Her

komst kan være tildec\s endog meget tviVlsom, vil man dog finde, 

at de fOrstnævnte forholde sig til de sidste omtrent som t til 8, 

hvorimod Kvælerslangerne i Sydamerika kun urldjiire en Syttende

deelog i Mexico og Centralamerika endog kun henved en Syv

ogfyrgetyvendedeel af alle de der forelwmmende giftlOse Slanger, 

og det er saaledes neppe formeget at sige, at Boagruppen har 

sit Hovedhjem netop paa det vestindiske Archipelag, 

Ikke mindre betegnende for Vestindiens Fauna el' dens Rig

dom paa saadanne Slanger, som danne en Overgang mellem de 

ret typiske Slægter af Familierne Coronellidæ og Dryadidæ, 2 Af· 

delinger, hvis indbyrdes Forhold og rette Begrændsning endnu 

neppe kan siges at være bragt paa det Rene. Som saadanne 

Slægter kunne nævnes Jaltr~'8, Colorhogia, Alsophis, Dromicus, 

Liophis og maaskee LlIgophis, dersom det virkelig bekræfte; sig, 

at Lygophis lineatus (Lin.) udbreder sig til Vestindien, og namlig 

til Haiti, saaledes som Glinther angivcr*); og iblandt disse spille 

da atter Dromicus og Alsophis en ft"emragende Rolle paa Grund 

af det betydelige Antal Arter de tælle, idet disse llc\gjol'e mellem 

Trediedeelog en Fjerdedeel af den hele Fauna, naar vi ind

skrænke denne saaledes, som det Side t82 Ct" antydet, og selv 

') Cutal. Colubr, Snakes p, 131. 
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om vi regne alle de tvivlsomme Arter med, udgjore Dromiws- og 

Alsophis-Arlerne dog endnu stedse henved en Femledeel af det 

hele Antal. 

Endelig maae vi endnu fremhæ\'e en rigtignok negativ, men 

hoi Grad paafaldende Eiendommelighed ved Vestindiens Slange

fauna, nemlig dens Fatligdom paa Giftslanger. lden foran 

meddeelte Liste ere iall 9 saadanne anfiirte; men af disse biil' rime

ligviis for det fi.il'ste Crotalus horridus atter udgaae. Vi have kun 

optaget den, fordi J. E. Gray i Calaloget over Slangerne i det 

Britiske Mnsæum blandt de der opbevarede Excmplarel' af denne 

Klapperslange ogsaa anfOrel' et med deu vage og kun splirgs

mnulsviis givne Lokalitet: "Wesl-Indies" *) j men del' foreligger, saa

vidt os bekjendt, ingen anden Angivelse om Forekomsten af 

Klapperslanger pan nogen vestindisk 0, Trinidad end ikke und

tagen, og slcjiindt vi ikke have anscet os fOl' berettigede til 

gans]{C at forbigaae Grays Ang'ivelse, frygte vi dog rigtignok meget 

for, at der ligger en Fciltagclse til Gl'und for den. Med Hensyn 

lil BotkroJls bilineatus var. lInicolol' Jan, der skal have hjemme 

paa S t. T h o m a s **), da kunne vi med Bestemthed fOl'sikkre, at 

denne Lokalitet ialfald er urigtig, ~clv om Slangen ogsaa skulde 

være veslindisk; del' findes nemlig paa de dansk vestindiske Ocr 

sikkcrlig ikke nogensomhelst giftig Slange, og det Cl' gaaet Pro

fessor J a n med denne lJothl'o]ls ligesom med Elaps lliisei, der 

ogsaa feilagligen af ham er sagt at have hjemme paa St. Thoma~. 

Uheldigviis siger Prof. J a n ikke, fra hvem han har modtaget sin 

Bothrops biUneatus val', unicolol'; vi kunne saaledes kun fl'omsætte 

det som en Formodning, at den kunde være ham skjænkct af 

Hr. Hi i s e, hvem han ogsaa skylder sin Elaps Riisci j under denne 

Forudsætning turde den ligesom denne sidste være tilsendt Hr. 

Riise fra Trinidad uden at det dog dermed er givet, at den 

') Catal. af the Spec, af Sunk. in the Cnl!. af the BI', Mns., [l. 20, 
H) Pradrarnc d'ulle lcollagraphic dcscriptivc des o(lhidiolls p, ZU (gxtr. d. 

Rev, & Mag. (Ic Zoo!. lS5fJ). 
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virkelig har hjemme paa denne 6 og iHe maaskee snarere er 

bragt dertil fra Terra firma, og i ethvert Tilfælde er der neppe til

strækkelig Grund til allerede nu at give den Borgerret som vestindisk, 

Vi tilstaae, at vi f,'emdelcs' betvivle Forekomsten af Elaps fulvius 

{laa Martinique; del forekommer os mindre sandsynligt, at denne 

nordamerikanske Art skulde, uden at forekomme paa den mellem

liggende Deel af net vestindiske (hige, pludselig atler optræde 

paa den nævnte saa langt Syd paa liggende 0, og selvom der' 

forekommel' en Elaps paa Martinique, maa det dog snarere være 

en af de Arter eJler Varieteter, der ogsaa forekomme paa den 

nærliggende St. Vincent eller pa~l Trinidad, end den ovennævnte 

E, {ulvius; Der bliver saaledes ku n tre Giftslanger tilbage, 80-

throps lanceolatus, Elaps corallinus (i ct Par Varieteter) og Elaps 

lemniscatus, hvis Forekomst paa det vestindiske Archipelag tor 

unsees fol' vel conslateret, og af disse forekommer illgen nord

!igere end paa l\'Iartiniquc (llothl'ops lanceolatus) ; de Nord for 

denne~ ° liggende smaa Antillal', Jomfruoerne og de store AntiJIer 

samt Bahamaoerne huse, saavidt man veed, iklw en eneste Gift

slange, en Fordeel.. hvilken iutet andet tropisk Land, maaskce 

med Undtagelse af Madagascar, kan rose sig af, og som Cl' saa 

megct mCl'C overraskende, som det Vestindien saavel mod Nord 

som mod Vest og Syd omgivende Fastland sikkerlig horer til de 

paa Giftslanger rigeste Egne, idet disse Slanger i del egentlige 

Sydamerika udgjore omtrent en Syvendedeel, i Mexilw og Cen

tralamerika endog en Pemtedeel og endelig i Nordamerika mellem 

en Sjettedeelog en Syvendedeel af alle de i hvert af disse for

skjellige Lande forelwmmende Arter, 

Antallet af 6 g I e r er l'orbausende stort, hvad enten man vil sam

menligne det med Paddernes ellel' man vil sammenligne Vestindien i 

denne Henseende med andreDele af det tropiske Amerika f ,Ex. med 

Brasilien. Det vil være bekjendt af vor tidligere Afhandling om Brasi

liens Ogler og [ladder, at saavel i Urskovsfaunaen som i Camposfau

nuen ere Padderne Oglerne overlegne i Antal; i Vestindien lever der 

derimod næsten ,') Gange saamange Ogler som P.adder og næsten 3 
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Gange saamange Ogler som den hele brasilianske Urskovsstræk

ning fra Bahia til Rio. Vestindien el' saaledes en af de paa 

Ogler rigeste zoologiske Provindsel', som kjendes. Af de ame

rikanske Oglefamilier mangle H i n g ij g l e r n e rilllcligviis aldeles, 

uagtet de i Nord- og Mellem - Amerika spille en betydelig Rolle 

(Gerrhonotus, Elgllrill) og i Syd-Amerika træde op med en halv 

Snees Slægter, og uagtet dr.res Udbrcdning strækl<cr sig lige 

fra Puget Sound tIl Chile og Bucnos-AYl'es. Vi fæste nem

lig kun ringe Lid til den aldeles ubestemte Angivelse af Gray 

at Chaleides Cuvieri sIwide forekomme "Vestindien", og 

end mindre til, at den nordamerikanske OphislIurus ventralis vir

kelig skulde fOl'ckomme paa Martiniquc, uagtet den i1dw er hjcndt 

fra nogen ar de andre Antillel', som forbinde denne O med det 

nordamerikanske Fastland. DeL samme gjælder om Plcsl'iodon 

laticeps, som horer til Snogoglerne. - O r m i5 g I e I' n e, som pan 

Fastlandet gane fra Florida (Lepidostel'non !lol'idarlttnI) til Monte

video og lluenos-Ayres, repræsenteres i Vestindien nf 3 typiske 

Amphisbænel', som hver bcboe sin O eller mindre Ogruppe. -

S n o g ii g I e I' n e hore som behjendt til de Familier, hvis Slægter 

ofte ere cosmopoliliskc, saaledes, ror at holde os til de i Nord

Amerika repræsenterede, Eumeces, Euprepes, Plestiodon og [,ygosoma, 

der alle tælle Arter saavel i den nye som i dcn gamle Verden; af 

disse forekommer i Vestindien, naar vi udskyde Plestiodon laticeps 

som mere end tvivlsom, kun den forstnævnte Slægt med 3 eller 4 

Arter, hvis indbyrdes Forhold og Udhredning cndnu ihke el'e ganske 

ldare, men af bvilke dog de 3 ogsaa angives fra Brasilien, E, 

agilis fra næsten hele Sydamerika. Eumeccs æneus er imidlertid en 

tvivlsom Art, og hvorledes det hænger sammen med E. Slo/mei 

er heller ihke klart. *) Særdeles betegnende fol' Vestindien er der

imod Slægten Diploglossus, af hvis 8 Arler de 7 ere fra Vestin

dien (Jamaiea, Cuba, Martinique), kun den ottende fra Brasilien. Om 

D. jamaicensis virkelig rorekolllmer i Ecuadol', saaledes som del 

') Herom mere i det Folgende, 
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angives af Glinthcr, synes ogsaa at kunne trænge til Stadfæstel

se; fOl' 2 Arter af denne Slægt lejender man egenlig ikke endnu 

Findestedet, da de kun angives at være fI'a "Vestindi,en" uden 

nærmere Stedbestemmelse (D. strialus og macrolepis) , men da 

Slægten aabenbart har sit Centrum i Vestindien, el' der dog en 

vis Sandsynlighed for, at Angivelsen i og for sig er rigtig. 

Slægten Gymnol1hthalmus er indskrænket til nogle af de karaibiske 

6er, Venezuela og Brasilien, men om virkelig en af Fastlan

dets Arter findes i Vestindien, turde dog endnu være uvist, 

hvorom mere i det fOIgende. Saul'esia scincoides el' eiendomme

lig for Haiti. - Af de ægte Fiirbeen er Slægten Ameiva 

maaskee den eneste, der virkelig forekommer i Vestindien, hvor

fra man nu kjender en halv Snees Arter, hvis Udbredning rime

ligviis er bunden temmelig bestemt til visse Der eller Ogrupper. 

Seer man bort fra de trinidad ske Arter (Ii. major og vu!

garis), Cl' der kun 3 af dise Arter, som ogsaa angives fra Fast

landet, nem lig A. undulata, der angives fra Central- Amerika, 

Mexiko og Cuba, men ikke Cl' optagen i Ramon de Sagras 

Værk over denne 6es Krybdyr, A. P/eei, som angives fra Mexico 

(hl'ad dog ligeledes turde trænge til Stadfæstelse), og A. bi{ron

taia, som angives usikkert fra Ny Granada fOl'llden fr a S. Thomas, 

hvorfra den imidlertid Cl' os ganske uhekjendt. For Cl1emido

phoru8 murinu8 og Salvator Teguixin mangler den nærmere Hjemmel, 

som Erfaringen viser at være niidvendig forat give dem Borgerret 

i den vestindiske Fauna; og naal' CnemidopllOrus lemniscalus og 

sexlineatus anfOrcs fra Martinique, kan man vistnok iklce. uden videre 

skyde disse Angivelser tilside som ap.okryphe, men de fore

komme os dog meget tvivlsomme, selvom den sidstnævnte \'irlwlig 

skulde findes paa Cuba; tokalitelen "Marlinique" horer jo nemlig, 

som det alt oftere el' S'Ilgt i det Foregaaende, til dem, der maae mod

tages med megen Mistillid, Del' kjendes saaleclcs maaskee lwn tO 

Arter af denne Familie fra det egenlige Vestindien) alle af Slæg

len A m eiv a', og af dem er der ncppe nogen, som med Sikkerhed 

kan opfiires fol' Fastlandet. - Over Halvdelen af samtlige vcstin-

13 
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disIce Ogler horer derimod til L e g II a n f u m i I i e n, til hvilken ogsaa 

paa Fastlandet den stiirre Halvdeel af de amerikanske Ogler horer, 

og som bc11jendt a1le til Igllanini plcu1'odontes. l~) Derimod er det 

sædvanligc Forhold mellem Trælegnuncr og Jordleguaner 

forrykket, idet de rDrstnævnte erc 10 Gange saa hyppige i Vestindien 

som de sidstnævnte, der rimeligviis 1mn repræsenteres af Slægten 

Leiocephalus (Ilolo/1'opis), af hvillccn 5 Arlerkjendes fl'a Vestindien, 

4 fra det nordvestlige Sydamerika (Ny Granada og Ecuador) og 

1 fra Galopagos-Ocrne; ingen af hine 5 Arter (som flog maa

she maae reduceres til 3) forelcommer paa Fastlandet. Af Træ

leguanerne spiller dcn store AlloHs-Slægt den sWrste Holle i Vest

indien; af dens henved 70 Artel' forekomme omtrent 110, altsaa 

over Halvdelen, netop i Vestindien, og det Cl' en sjelden Undta

gelse, at en Art af denne Slægt forckommer paa mere end ecn 

6 eller Gruppe af Smaaoer; den argiver derfor meget gode Exem

pier paa i n s u l ær Udbredning **); rra Cuba angives ikke mindre 

en 14 Analis-Arter! Enkelte af de vestindiske Arter angives fra 

FasLIandet, men del' er god Gl'und til at tvivle om, at de virl1elig 

.Ieve der, naar man undtager A. principalis, del' er fælleds for Cuba 

og' de sydlige FI'istater. Cyclura, 19uana og Ba,qiliscus kunne ogsaa 

sig'es at have deres Centrum i Vestindien, da deres Ud bredning saa 

temmelig concentreres om den mexikanske Havbllg"l; af Cyclul'a-Arter 

angives der mindst 4 fra Vestindien; to andre have hjemme i Mexico, 

en tredie skal være udbredt frll Californien ('?) til Central-America, 

en fjerde være fra Carolina (I') Alle 3 Igttana-ArLer angives fra flere 

eller fælTe af de vestindiske Ocr, men tillige fra Fastlandet Syd 

') De oneste bckjentlte Uncltagelsor fra den Regel, aL alle Leguaner meu 
sidestiJlede Tænder bore hjemme i Amerika, afgive B,'avh!Jlollhu8 
fasciatu8 pall visse Sydhavsiicl' samt 0llltWWi. Sebæ og Oentnvl'(; ([nn
dl'imaculat(! pua Madagaskar. Ingen amerikansk Ll'guan Cl' ncroclonL; thi 
"Leialepis" Awluboni Hall. fra Columbia tør vel antages at være hen
ført Lil en urigtig Slægt. 

") See nærmere i det Følgende om AnoUs-Slægten i Almindelighed. 
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og Vest derfor, saaledes som det p. 171 er anfort; den Art af 

lJasiliseus, som angives fra to Steder i Vestindien, lever tillige i 

Mexiko og Guiana ; Slægtens andre Arter have hjemme i Mexiko, 

Central-Amerika, Ny Granada og Ecuador. - Slægterne Aloponotus 

og Metopoceros ere derimod ikke alene indskrænkede til Vestin

dien, men endog til Haiti, .hvor de dog kun optræde hver med 

en Art. Seer man bort fra Trinidad, bortfalder Hypsibatus 

agamoides, og Polychrus marmoratus , en anden sydamerikansk 

Leguanform, angives aldeles ubestemt som vestindisk og bor der

for vistnok ogsna stryges; med Tropidolepis lIndulatlls forholder 

det sig som med OphisauJ"us ven/mlis eller Plestiodonlaliceps, og 

Forekomsten af Gyc/tlra Jlarlani i Carolina er vistnok yderlig 

tvivlsom. Af samLlige vestindiske Leguanformer er der altsaa kun 5, 

som kunne siges med Sikkerhed at være fælleds for dette Orige og 

Fastlandet, nemlig 1. med de sydlige Fristater, de andre med 

Mexiko og Sydamerika. Disse 5 Arter ere: [guana delicatissima, 

tttberculata Dg rhinolopha, Basiliseus americanus og Anolis princi

palis. -- Ge kkofumilien har ligesom Scincoideerne en vis kos

mopolitisk Charaktcer, ligesom de enkelte Arter orte have en 

meget stor Udbrcdning, maaskcc fordi de igjcnnem Samfærdslcn 

ovcrllyttes fra en 6 til en anden. To af de almindeligste Gck

koner i Vestindien ere Ptatydacilllus rapicauda og lJemidactyllls 

mabouia, af hvilke del} fOrste ogsaa forelwmmcr i Venezuela og 

Guiana, den anden tillige i Brasilien og Ny Granada. Gymnodac

tylus-Slægten er vel ogsaa repræsenteret udenfor Ameril,a, men 

har dog der sine fleste Arter, fordeelte over samtlige Amerikas 

Provindser fra Californien til Patagonien ; i Vestindien findes d, 

Arler, af hvilke den ene (G. albigularis) ogsaa forekommer i Vene

zuela og Ny Granada. De 11 eller 1.2 bekjendte Arter af Sphærio

dactylus*) forekomme derimod udelukkende i Vestindien Dg de dette 

") Nemlig foruden de p. 1 H opfol'tc endnu ftilgende 3: S. notalus 
Bd. (Florida), S. lineolatlIs M. B. (Veragoa) og B. nig1'olJ1tnctatu8 
Gr. (nSyd-America . .,) Men de fleste af disse Arter el'O endnu kun meget 

13* 
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()rige umiddelbart omgivende Fasllandsprovindser (Florirla, Mexi

co, Centralamerika og Venezuela); i Vestindien leve 8 Arter, af 

hvilke een eller lo ogsaa angives fra Fastlandet Vest og Syd 

der-for; for de andres Udbredning raader idelrnindsle ti I d e e Is 

det insulære Fordelingsprincip. Selv i Gekkofamilien er allsaa det 

overveiende Antal af Arter eiendommeligt for dette Orige og ingen 

Art fælleds med NordameriluI. Af Krokocliler angives baade 

ægte Krokodiler og Alligatorer, disse sidste kun fra de franske 

karaibiske Ocr; del er alle ArIer, som have deres egen lige Hjem 

paa Fastlandet, ja man har endog antaget, at de fiirst i en nyere 

Tid skulde have bosat sig f. Ex. paa Cuba. De nævnte Alligator

Ar'ters Forekomst paa Martinique og Guadeloupe turde iovrigt 

trænge til at stadfæstes paany i netrngtning af den Forvirring, 

hvori vore Knndskaber om Martiniques Herpetologie fOl' Tiden 

belinde sig. 

Nanl' man seer bort fra Havskildpaddel'ne, der, som be

kjendt, have et Yndlingsopholdssted og tall'ige Ynglepladse i 

Havet omkr'ing Antillerne, og som der oplræde med ikke fælTe 

end fem Arter, maa S le i I li P a d cl e r n e s Orden fOl resten siges kun 

at være sparsomt repræsenteret paa det vestindiske Archipelag. 

1"1 u d s k i I d P a d d c r (Trionyclridæ) mangle ganske, og skjiindt man 

rigtignok hos forslcjcllige Forfattere vil kunIle finde 9 eller 10 

Sump- og Land-Sldldpadder (Ernydidæ og Testudinidæ) op

fOrte som vestindiske, er dette Anlal dug sikkerligt for hiiit. Navn

lig kan der ingen Tvivl være om, al ialfald [(inixys [Jameana og 

(jelliana~), som begge el'e angivne at forekomme paa Guadeloupe, 

ufuldstændigt kjendte, og man kan ikke vide, om ikke nogle af dem 
falde sammcn med undre, ligesom det ogsna el' llluligt, at nogle af dem 
indbefatte Ilrre Arter. \See det Følgende.) 

') I "Erpetølogic Generale" (t. Il p, 1(7) siges fremdeles ogsaa J(iniæy.~ C1'osa 
(SCilIV,) at være fra Amerika, og Forfatterne bemærke udtrykkeligt, at 
de med Ilensyn til denne Angivelse stolte sig til on FOl'sikkl'ing af J. 
K Gray. Ilcri mnn der dog formodentlig linde en Misforstaaelse Sted; 
thi Gray selv hal' ikke i noget uf de Værker, hvori hun omtaler den no 
Skildpadde, an fOrt Amerika som dens Fædreland, I Synopsis ReptllIum, 
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ikke kunne gjore Fordring paa en Plads blandt Vestindien s Skild

padder, og disse have vi derfor udeladt af Fort.egnelsen, Efter 

at det nu fra tlere Sider er fuldstændigt oplyst, at alle lfiniæys

Slæglens Arter have hjemme i Afrika og fOl'lrinsviis lilhore Vest

l'ysten af dette Continent, hn den Omstændighed, at Parisel'

Musæet for en 30 AnI' siden har fnaet 2 Exemplarer af Ænixys 

I10mealla tilsendt levende fra den nævnte Oe, end ikke bevise 

noget for disse Individers amerikanske Hcrlwmst. Den livlige 

Skibsfart, som endnu nogle Decennier tilbage i Tiden fandt Sted 

mellem Vestindien og Kysten af Afrika, forklarer let, hvorledes 

vestafrikanske Dyr Ieilighedsviis kunne være komne til de euro

pæiske Musæer over Vestindien, og der er neppe tilstrækkelig' 

Grund til den af J, E. G r a y fremsatte Hypothese, at disse 

/{iniæys-Arter skulde være blevne indfOrte og naturaliserede paa 

Guadeloupe ligesom ogsaa i Mexico og Demerara *): Hvis det 

vil'l!eligt var saa I vilde der sikkerligt forlængst have foreligget 

nfiierc Oplysninger dcsangaaende, og disse saa mærkværdige 

FOI'mel' vilde isaafald allel'ede i længere Tid og i slOrre Antal 

fundet deres Vei til de europæiske Musæer, i hvillre de som 

bekjendt indtil de allerseneste Aar have været yderst sjeldne. 

Men de 2 h,'iniæys-Arter el'e neppe de eneste Skildpadder, 

som med Urette have faaet Plads mellem de Vestindien tilhi:irende 

Arter; selv iblandt dem, som vi have optaget i den ovenfor med

deelte Liste, er der enkelte, SOI1l rimeligviis tidligere eller senere 

der el' 4 Aar ældre end andet Bind al' "El'petologie Generalc," siges dens 
Fædreland at være ubckjendt, og i de tvende Catalogcl' over Skjold
krybdyrene (Shield Reptiles) i det britislte l\Illsæum fra 18H og 18[,5 
angives det rigtigt at værc Vestafrika (Gambia). 

'I Hvad ungaaer den supponerede Jndfiirelse IIf Riniæys Bomeana i Deme-
1'111'11, da talel' derimod fremdeles dOIl Omstændighed, uL Richard SC]lOll1-

hllrgk aldeles ikke omtaler den SOIll 1'ol'ekommen(le der, skjonclt den 
doge vel neppe kunilc være un!lgaact huns Opmærksomhed, dersom den 
virkelig havde været indfol'L i delle Land, cfr. Reisen in Britisch 
Guiana, 3tel' Thei!, Vorsucll einer Fauna und Flora von Brilisch Guianu 

p. G45. 
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atter ville blive udslettede af den. Navnlig gjælder dette med 

Hensyn til Emys scabra (L.) (Testudo serrata Daud.); thi eCterat 

Agassiz's omfattende Unders1:igelser have lært os, at denne Art 

i de Forenede Stater ikknn udbreder sig over begge Carolinaer 

og Georgia *), men iHe forekommer i de sydligste Stater langs 

den mexicanske Bugt, er det lwn lidet rimeligt, at den alter 

skulde optræde meget længere syrlpaa paa den lille 6 Domi

nique, hvorCra den anfii res i ParisCl'musæcLs "Catalogue metho

dique de la collection d es Heptiles" **). Ogsaa Forekomsten af 

Cis/udo carolina (L) paa Marlinique forekommer os huist tvivl

som; thi, omendsl(jundt denne (som det synes) colleetive Art 

ganer heelt ned til Florida, Alabama og Missisipi, er det dog 

mindre sandsynligt, at elen sImIde findes paa den nysnævnte 6 
uden tillige at forekomme paa Cuba eller de andre store Antillcr, 

og der er den hidtil ikke runden. Selv den Bm'ettigelse, hvor

med Podocncr/l'is Dumeriliana er optaget som forekommende paa 

Guadeloupe, maa man vistnok onskc yderligere begrundet, Wrend 

der endeligen gives den Plads i Vestindiells Fuuna, og hvad 

Tesludo tabulala angaaer, da har allerede en tidligere Forfatter 

gjort opmærksom paa, ut denne Al't noppe hal' et oprindeligt 

Hjem der, men er bleren indWrt fl'a Kysten uf Sydamerika ***). 

Det er saaledes egentlig kun '1 af de hos de tidligere For

faltere anforte ArIer, som man med fuld Tillid. kun antage for 

virkelig at Lilhore Vestindien, nemlig Emys jamao, dectlssata og 

vermiculata samt Malacoclemmys paLuslris, og til disse have vi 

Wiot en femte, Emys cuncinna, idet Hr. It i i s o har tilsendt Uni

versitelsmusæet 2 smaa Unger af en Skildpadde, som vi mene 

al kunne hcnfiire til denne Art, og som han har Grund til at 

antage al være bragte fl'a Porlorico. _. To af disse Arter, Emys 

jamao og E. vermiculala, synes at være eiendommelige for Vestin-

') Agnssiz, L. ContributiollS to the nat. hist. of the United States vol. I 
p. 434. 

U) Premiere Livraison, p. 10. 

m) G O S S e a naturalists SojoUl'n in Jamaica. London 1851 p. 421 sequ. 
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dien, og alle fem hore til de egentlige Sumpskildpadder i ind

skrænket Forstand, D li m c ri I og Il i b r o n s "Elodiles cryploderes." 

I Modsætning til hvad der gjælder for de iivrige Krybdyr-Ordener 

sluttcr Vestindien sig altsaa med Hensyn til Skildpadderne nær

mere til Nordamerika end til Sydamerika; thi om det end kan 

være paafaldende nok, at Flod-Skildpadderne, som jo forekomme i 

alle de sydlige Forenede Stater, end iklee havc udbredt sig til det 

nærliggende Cuba, kan den negative Lighed med Sydamerika 

som derved kan fremkomme, ikke vde op mod den Overeens

stemmeise med rlen nordamerikanske Skildpadrlefallna, der viser 

sig deri, at Vestindiens Sumpskildpadder ligesom Nordamerikas 

henhare til de saakaldte "l~lodites cryptodcres" og at "les Elodites 

plcuroderes, " som jo netop danne Hoved massen af Sydamerikas 

Sldldpadder, i Vestindien hoist ere repræsenterede af en eneste 

Form (Podocncmis Dumel'iliana), hvis del virkelig mod Forventning 

skulde behæfte sig, at denne Art forekommer paa Guadeloupe. 

Et Tilbageblik paa hvad hel' Cl' fremsat vil vise, at just ikke 

mange S I æ g t e r ere indslcræn kede til Vestindien alene, men at der 

er ikke faa, som kunne siges at have deres relte Hjem og Ud

brerlningsmidtpunkt der eller tillige i JAlndene om d~n mexikanske 

Ha vbugt, saasom Trachycephalus, By lades, D'iplog lossus, Sphærio

dacty/us, Anoli'~l Leiocephalus, Cyclul'a, 19uana, Basiliscus, Dromicus, 

Alsophis. Som sydamerikanske Typer mane betragtes Arterne at' Cy

stignathus , LeiupeTUs, Phyllobates, Bylaplesia, Ameiva og Gymno

phthalmus; som mere almindeligt amerikansk Elaps-Slægten; som 

cosmopolitiske Typer Arterne af Typlllops, Amphisbæna, Eumeces, 

P/atydactyltts, Hemidactylus, Gymnodactylus, C1'ocodilus og Emys. 

Sp6rger man endelig, med hvilken anden .Fauna har Vestindien s 

meest Ughed, da ligger det vistnok nærmest al udhæve dens 

Ovcreensstemmelse i mange Punkter med de Dele af Amerikas 

Fastland, som omgive den mexikanske Havbugt, men dernæst 

fortjener ogsaa at fremhæves den Lighed, som der i enkelte Træk 

synes at være mellem den vestindiske Kl'ybdyrt'auna og den, som 

charakteriserer Sydamericas Hoiland (Ny- Granada, Ecuador, 
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Pem og Bolivia), og som navnligen synes at være udtalt i Slægterne 

Leiuperlls, Ilylaplesia, Phyllobutes, Ilylocles, Diploglosslls og Leioco

phalus. Men alligevel Cl' Vestindiens Fauna vistnok en af de selv

stændigste og slwrpest udprægede, som der gives; det Antal af 

Arter, som den har fælleds med Fastlandet, og som i1dcc kunne 

antages at være indfOrte, et' kun ringe i Sammenligning med 

den aboriginc Fauna. Faunaens hele Præg er iOvrigt aldeles syd

amerikansk (neotropisk); kun ganske enkelte af de ægtc og 

sikkre vestindiske Former minde om Nordamerika (Emys-Arterne, 

Analis pl'incipalis), og de findes endda kun paa de vestlige 

AntiIler. 

Vi have med Forsæt behandlet den almindelige Side af Vest

indiens Herpetologie saa udfurligt, fordi vi mene at Studiet 

af en saadun .Hauna lian forc til almindeligere Hesullaler 

af stor Betydning. Netop en (Jfauna som den vestindiske 

forljener en speciel kritisk Behandling med Hensyn lil Arternes 

Udhredning til flere Ocr og de hinanden repræsenterendeAr

ters indbyrdes Forhold. Del Cl' saadanne Forhold, at den 

D a rw i n s k e T It e o ri e om Arlernes indbyrdes Sammenhæng og 

fælleds Udspring kan s15ge og sliger et af sine StOLLepunkter. 

Der er unægtelig en paafaldellde Modsætning mellem de c o n

tin enlale Artet's ofte saa vidtstrakte Udbredning og denne 

Vrimmel af i n s ul æ r e ;): nærstaacnde, men geographisk sondrede 

og indenfor snevre Grændser indskrænkede, hinanden l'epræsen

tercnde Former. Det maa ganske vist indrummes, at af delte 

Forhold giver Darwins Theorie en let og simpel Forklaring: 

Ind ividernes insulære Isolation hal' givet Anledning Lil, at 

der dannede sig Afarter, som i Tidernes tiib have udviklet /,lig 

til A r t e r. Men vil man ogsaa see bort fra de Vanskelighed er, som en 

conseqvent Gjennemfiire)se afTheorien vilde frembyde - f. Ex. at 

man da vistnok maalte forudsætte, at Vestindien fOrst havde udgjort 

en Enhed, et sammenhængende Landstrog, som fOrst senere ved 

Jordrevolutioner', Sænkninger osv. var splittet i en Kjæde af iso-
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lerede Oer; - vil man end lade det staae uforklarct hen, hvor

for Cuba og Haiti ere de eneste, del' f, Ex, kunne opvise nogen 

Phyllobates eller Hylaplasla, hvilke Slægters Urform maatte antages 

at have level etsteds i Sydamerika; - vil man end gaar ud fra den 

vistnok begrundede Hypothese, al de faktisl1C Udbredningsforhold 

maaskee stemme endnu bedre med, hvad der' maatte antages al være 

Conseqvensen af den D a r w i n s k e Theorie, end det efter de fOl' 

Oieblikket foreliggende Angivelser'synes at være Tilfældet; vil man end 

a ntage, at nav n lig S l æ g t e r n e s U dbredning i Virkeligheden er videre, 

Arte rn es derimod snevrere end det nu synes, og at de forskjellige 

Oer og Ogrupper, som danne det vestindiske Orige, i Virlwligheden 

kun have ganske faae Arter tilfælleds, som maaskee endog tildeels i 

en forholdsviis seen Tid ere overforte fra Fastlandet eller fra den ene lil 

den anden (hvad der f. Ex, kunde være Tilfældet med visse Gek

koner og Skildpadder, med Du(o marinus, Eumeces a,qilis, muligviis 

ogsaa med den almindelige Leguan osv,); saa maa det dog ialfald 

indriimmes, at Vestindiens Krybdyrfauna endnu ingenlunde er san 

tilstrækkelig oplyst i alle sine Enkeltheder, at noget sikkert Resultat 

derpaa kan bygges. Kun faa af Antillerne (C u b a, J a m a i c a, 

d e d a n s k e O e r, maasl1Ce St, V i n c e n t) ere blevne plan

mæssigt gjenl1emsog'le i denne Retning; kun sjeldent har en 

omhyggelig Sammenligning, stOltet paa et rigeligt Materiale, 

af de tilsvarende Former fra de forsl<jellige Der kunnet finde 

Sted, og mange ere vistnok de Feil i Angivelserne af Ar

ternes Forekomst, del' kun ved omhyggelig Eftcl'siigning i Natu

ren selv kunne rettes, men som nu forstyrre det almindelige 

Indtryk og forhindre Opfattelsen af de virkelige Forhold, Vi 

kunne imidler'tid ikke troe andet, end at Vestindien el' en af de 

Dele af Jorden, del' leLtest vil kunne underkastes en tilnærmelses

viis udtiimmendc Undersiigelsc, og vi troe derfor, at fortsatte Be

slræbelser i denne Hetning ville have en stOl' direkte Betydning 

for Videnskaben foruden den i og for sig store Betydning som 

Al'lsstudiet altid har som Zoologiens Sllille og Gl'unrlvold, 
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Efter denne Digression vende vi tilQage til vort Hovcd

Emne, de paa de dans1c-vestindiskeOcl' levende Kl'yh

d Y ri de ere eftel' vore Undersogeiser fiilgende *), 

A. lladder. 

1. Cystignathus albilabl'is GUnth. 

2. Hylodes antillensis Rhdt. & Uk. 

3. Hylodes Riisei Rhdt. & Ul,. **). 

B. Slanger. 

4. D'romicus exiguus Cope. 

') W e s t (Bidrag Ul Beskrivelse over SI,. Croix, I{bhvn. 179;), p. 317) 0111-

tnler kun IO Arter, som, nuur de for Øinllliklwt gjældende Navne ind
sættes, synes at være Olwlonill vi7'idis, Oh. cW'etta, Oh. imb1'ieata, 
Testudo tabu/ctta, .Anol'is aelttus, Jguana tllbercult!ta, Bumeces agilis, Pla
tydaetylu8 ?'alJicauela og Oll eller t.o .Amei1Ja-Arter. I IIErpeloL g{jn6rale" 
nævnes kun Emneces Slounei(~), Bemidaetyh!s rnabonia, Anolis c1'ista
tellu.9, TVphlops Bichardii og .Alsophis cmtillensis fra de danske Antiller. l 
den lille Samling af KryhdYl' fra st. Croix, som A. og E. New ton bragle 
til llrilish Museum, og som G ii n th Cl' ulldersllgte (on tlw l'Cll til PS 

from St. Cl'oix, West Indtos, collecleu hy Mssl's. A. anu E. New tOll, 
Annals of natural hislory. Septbr. 185fJ) vlIr del' kun 5 Arter, nemlig 
(ligeledes med In(lsættelse af Ile hel' hrugte Navne) Alsophis sanctiC1'1.wis, 
Plat1Jdactylns '/'apicauda, Bmneces (j,fJilis (1) (undcr Navn af Jlfabouia ænea), 
Anolis acutus og Sphæ1'iodacl1Jl~ts mam'ol8pis i dcsuden omtales en IIhe
kjendt 1<'1'(; og Jgltana luberculata i endelig beskri\'es Cyst'ignathu8 al
billtbris fra St. TholllllS. Senere hul' C o p e omtalt Analis Cj'istatellus, 
stratulus og aeutt!s, .Amcivct Pleei (g: BUsei noh.) I A. }Jolops (~: .ti. 
01's/eeli'i nob 7) og A. b'ij?'ontata('!1 samt de il DI'O?/dcus- og Alsophis
Arter, som forekonlll1Cuc1c paa (le danske AntilIer. Af llisse Formcr U1'0 

jj}umeces Sloanei, som op fores j ErJlct. go lIl\ !'. , og C 0]1 e s .11?1wiva bi
frontalt! fra St. Thomus ri) os lIhckjendte. Anolis BichanIii OpfOl'OS fra 
T o r t o I u t Erpet. gen. og klllllle derfor formorlos ogsan al forekomllle [Jan 
tic danske AntIllo!', mon Ol' os lfgeledes nbckjendt. Om Elal's JNisei og 
Eoth1'ops bilineatus VW'. unicolor, Itvill\C J a B urigtigen opftirer sorn 
værende fra St. T h o m li s, er der talt i det Foregaaenllo. Ved nærværende 
Arbeide foroges allsaa Fortegnelson over de dansk-vestindiske I( rylJrlyr 
mindst meu 5 slkkre Arter,· for ikko at omtale tlem, hvis Forekol1lst 
enunu trænger til Stadfæstelse. 

") Af Eujo ma?'inus og Phyllomedusa bicolm' !lnlles del' i vore Musæer 
Exemplurer, 80111 erc opgivne at være fra de dansk.-vestindiske Oer. 
Den sidslnævnte er Hr. Il i i s e aldeles uhekjcndt som vestindisll, og tin 
,1cB heller ikke nogetsteds i Litteraturen op fOres som vestindisk, be
rocr hlin Angivelse vistnok pan en Felltagelse. B. ?na1'inus bringe, 
derimod undertiden Ilertil met! Ti;mrncr fra Vieqnes og Ha i ti. 
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5. Alsophis antillcllsis (Schl.) 

6. Also)Jhis sanciicrucis Cope. 

7. Typhlops Richarrlii D. B. 

C. Ogler. 

8. Amphisbæna antillensis Rhdt. &: Llk. 

'19. Gymnophthalrnus nitidu.~ Rhdl. &: LlI,. 

W. Eumeces agilis (Raddi J. 
11. Arneiva lliisei Rhdt. &: Ltk. 

12. Ameiva Orstedii Hhdt. &: Ltk. 

13. 19uana tuberculata LanI'. 

'? fil. Anolis veli(er C uv. 

'? 15. Anolis marmoratus D. H. 

16. Anolis cristatelIus D. R. 

17. Anolis acutus Hall. 

18. Anolis stratulus Cope. 

'19. AnuUs ]1ulchellus D. Il. 

20. Platydactytus rapicauda (Houtt). 

21. Elemiclactylns mabouia Mor. de .Jonn. 

22. Sphærioclactylus rnacrolepis Gth~. 

'? 23. Sphæ'riodactylus microlepis Rhdt. &: Uk. 

D. Kro1codiler"). 

E. S k i I d P a d d er. 

'124. Testudo tabulata Wahlb. (indfOrL) 

25. Chelonia imbricala (Lin.) 

26. Chelonia viridis (Schn.) 

? 27 Cllelollia carelta (Lin.) 

28. Sphargis coriacea Mcrl'. 

For de med et Splirgsmaalstcgn betegnede Arters Vedkom

mende er del tvivlsomt, hvorvidt de virkelig fOI'ckomrne plIlI de 

danske Antiller. See derom i del fiilgenuc ved de enkelte 

Arter. 

') l\l'okodilcl' forekulJlmer il'iilge Mellilelrlse fra III', lUise nideles ikke ved 
de danske vestindiske ilcr. 
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Med HensYfl til disse Arters Udbl'edning paa de danske '\11-

tiller, pan den Ogrllppe, hvortil disse hore (Jomfl'u-()crne), paa 

de ovrige I'cstindiske Ocr og endelig udenfor Vestindien henvise vi 

ligeledes til de i det Fiilgende meddeelte Oplysninger om de enkelte 

Arter, hvor Udbrcdningsforholdcnc, forsaavidt disse hidtil ere IJlevne 

os bekj<'lIdte, ville findes fremstillerie. Det vil dCl'af fl'emgaae 1 

aL de flesle af hine Arter forel<omme ildce alene paa alle trc dans!(

I'cstilldis!ce Oel'$), men ogsaa pau de undl'e saakaldle Jomfru

Ocr (Tol'tola, Vieqlles eller Krabben-Eiland, Just van 

D y c l< osv.), adskilige af dem tillige pa1l P o r t o I' i e o (Analis pul

chellus, slratulus og cri,jtatellus, Ameiva Riisei og Alsaphis antillensis) ; 

enkelte have de tilfælles med M II r l i n i q II e (Anolis pulchellus og er'i

statdlus, Typhlops llichardii, maaskee ogsaa AnoUs marmoralus ); en 

endnu videre Urlbredning have de to store Gekl<oformer, den almin

delige L~guan, Eumeccs agilis og sclvf'iilgelig I-Iavskildpadderne. Det 

er Gekko- og Leguanfamilien samt Havskildpaddcrne, 

som spille Hovedrollen paa de dansk-vestindiske Ocr; Padderne 

rcpræsenteres Irun af:3 ArIer, Dl'omicus-GrllpPcll ligeledes af :1, 
Ormslanger og Ormogler Imn af i, li'iirbecn og Snogiigler hver 

af i eller 2 Arter. 

Af eJe af disse Arter, som vi have Grund til af ansec fol' nye 

(/Jylodes lliisei og antil/cnsis, AmplL'i,lbæna alltillensis, Gym.nuphlhal

mus nitidus, Sphæriudactylus microlepis, Ameivu Riisci og Or,ltedii) 

give vi fuldstændig'e Beskrivelser og Diagllosel'; om de andre med

dele vi mere eller mindre kortfattede Ilemærkningel', stundom lId

fOrlige Beskrivelser, alt efter som Omstændighederne syntes at kræve 

del. Tillige meddele vi Beskrivelser af eller Bemærkningcr om 

adskillige andre nye eller hidtil lmn lIfuldstændigtkjendte Krybdyr 

ogPadderfrll CUlla,Jamaica, Haiti, Portodeo, Martinique, 

Sombrero, Tl'inidad osv" ncmligcn om Nylodes llicordii, 1:lylll 

Baudinii, Liophi,l Andrew (n. sp.), Alsophis pnrlorirensis (n. sp,), 

Sphæl'iodactylus (ulltuslicus, elegans og [lllllctatissimus, GI/muo-

') AnoUs acutus, ALsollhis sanctic1'ltcis og A7neivet 01'8ted;'i kjcllIles (log hidtil 
kun fl'u St. Cl'oix, Ilylode,s ]{i'isei kun fra SI. Thomas osv, 
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dnctyluF vittatus og l10tatus (n. sp.), Ameiva Auberi, Pleei og ClJf

vina, Leiocephalus vittalus og microlophus, Ano{is Trinitatis (n, sp.), 

alligator, Riisei (n. sp.), dominicensis (n. sp.), chlorocyanus og rnacu

[alus, af hvilke Arter ogsaa de nye ere optagnC' paa deres Sted i fornn

staaende Fortegnelse over Vestilluiens Krybdyr og Padder. -

Ligeledes meddele vi paa del'cs Sted de Oplysninger om de paa 

de dansk-vestindiske Oer levende Arters Lel'ernaade, som vor 

hoitærede Correspondent, Hr. R i i s c har kunnet samle, og som 

han godhedsfuldt har stillet til 1'01' Raadighed. 

A. Padder (Bntrnchin). 

Cyst.iglluthlls ullJilabris Gtinthe r *). 

Efter H r, H i i s e s Meddelelser og Sendinger fort~kommer 

denne Art paa St. Thomas, st. Croix og .Just van Dyck, 

men Cl' endnu ikke indsendt fra S t. J a n >:<~). 

Af de talrige Exemplarer, som foreligge af denne Art, har 

intet mere end lidt over 11h" fra Snudespidsen til Anus, og 

sWrre blive de, efter HI'. lU i s c s Forsikkring, ikke, Deres Phy

sionomie er aldeles froagtigt, som hos vOl'e almindelige brune 

Froer; Hovedet er mere kort oghut end hosC. uceltalus og C. 

typhanius, men viser mere eller mindre tydeligt en lig'llende, un

dertiden endogsaa meget skarp Kanl fra Snudespidsen indtil hen 

linder Giet og Trommehuden, som hos C. typhonius. Tandgr'up

perne forholde sig væsentligen som hos C, occllatus sa3vel i Hen

seende til Form som ti! Stilling, sell' om de, hver for sig, under-

') Annals oC natura I history. Scpthl'. 1859. Det er vcl delllH~ Fro, som 
umtales af Dhn. N e w t Oll sammesteds som forelwmmcndc pan S t. C 1'0 i x. 
men holdelIde sig saa skjult, at det aldrig lykkeues dem at falle den al 
sce, sl(jondt den ofte nok lod sig hOre. 

Hl f G II Il t ti e r s Catalogue ol' Batrachia opfol'os Excmplfll'er III' O. ocellntus 
fra den karaibiske O D o m j n i qu c j netop derfra hul' UnivcrsitelslIlllSCC[ 
et udstoppet Exemplal' al' en stor Cysligllal.h, som det. skylder HI'. 1\ i i s c. 
At det Cl' O. ocellatus forekomnwl' os imidlertid meget tvivlsomt, men 
lader sig ikke nl'gJorc med Sikkerhed af det torre SJdlld. 
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liden snarel'o dllllno ell svag Krllmning med COlIl'exitetell fOI'til end 

en aaben, Vinkel; de el'c adskilte i Midtlinien, men rorresten 

stillede i ell og samme lige eller kun svagt brudte Tvær

linie tæt bagved Mellemrummet mellem de indre Næsebor; til 

Siderne naae de ikke forbi Midlen af disse Aalminger. Tungen 

er stOl', oval, bagtil lidt udrandet e]]er indlJuct. En ophoiet 

Hudfold kan forfiilges langs med Gl'ændscn mellem Kl'Oppens Ryg 

og Sider fra Oiet til llagbencllcs Udspring, og pau Bugen he

grændses et skjoldfol'migt Parti e af en særegen Tverfold mcllem 

Armene og en stæ.l'I,cre Fold af Form som en Purabol, hvis Ende

punktel' ligeledes ligge i Armhulel'lle. En oplriiietI-inie kun ug

saa forfiilges langsmed 'farselIs indre Bagrund ; ved Enden al 

den Ilndes en allang Fodl'odsknude og ligeoverfol' den ell min

dre, rundagtig; de lange og tynde Tæer, som ved deres Grund 

i det hoiesle besidde et Hudiment af Oll llindehund, erG lidt 

opsvulmede i Enden i de have ilikun yderst svage Spor lil 

en fri Hudrand og cre udstyrede med respcelive I, 1, 2,. 30g 

2 meget tydelige Lcdknudcr. Femte Taa 111111 C I' t i I fjerdcs tredje

sidsle Led, tredie midt ind paa samlIle Lcd, Meget fine Smaa

,'orIer erc ol'dllede i Hække LIIHIer Mellemfoden og spredle paa 

UndersidelI af Fodroden og Ydersiden al' Sldllflebcllet, Af Fin

gl'cne Cl' hveranden kortere; dell illdcrslc Cl' ikke lidt lil!llgerc 

end anden ng tjcrde (som tlaac til tredie Fingers næstsidste Lcd), 

men et Lcd karle re cnd tl'cdie, Foruden de to stOlTe llaalld

rodsknudcr vcd Siden al' hinanden og nogle SlllaalOluder linder 

Mcllemhaullden filldes ell stf)rre KIllIde linder hver af' de to fiirste 

Fillgre og en mindre LUIder hver af de alldrc; lit\'('som Tæerne 

ere Fingrene lidt opsvulmede i Spidscn. Hist og' hCI' Cl' del' 

SPOl' til Vorler i HudelI, isæl' dog paa Siderne, hvor de vise VII 

~is TiibOielighed Lil at ordne sig i LængcleraJkkcl', 

F a I' ve Il Cl' murkelJl'ulI ellcr lyselJl'ulI paa Hyggell - II all !' 

den er lysere med utydelig mUI'kere Tegning - og hvillagtig piPI 

Dugen, s!'jiindl. uden skarp Overgang', s,ralcdes at ell Hin Mar

morering af begge Faner indlager Kroppens Siller og merc eller 
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mindre af Bugsiden, navnlig paa Stl'uben. En mork Stribe liiher 

fra Snudespidsen til Skulderen, klin afbrudt af diet og Tromme

hinden, og en hvid, miirk indfatlet, mere eller mindre kjendelig, men 

dog især bagtil tydelig Strihe lober pal'allelt med den langs med 

Overlæben fra Snudespidsen til Overarmens Udspring. Byggens 

to Kje!'!clvalke ere lyse med mork Indfatning; Baglemmerne have 

morlw Tverbaand paa lysebrun Grund; p11a .Laal'CIlCS lJagside lii

lJer Tegningen sammen til en uregelmæssig Marmorering. Armen 

hllr en llllirk Stribe - piIa Underal'lIJen tildeeJs indfatte! af 

hvidt - langs med sin Bagrancl. - Den hvide Stribe paa Over

læben er især meget tydelig hos Ungerne. 

Udmilaling af et stiirre Individ: 

Hoved og [{rop .• ' .. 

Bagbenene 

Forbenene. 

Ilagfoden 

Ilyla Balltlhlii D. B. 

56-
22-
37 --

Dcr foreligger et I ndivid af denne Arl fra T l' i n i d a d *), med

deelt af Hl'. Riiscj vi have derrned I<unnet sammenligne ct 

mexiliansk Exemplul', som del KOllgelige MusæuID har cl'lll'ct'l'cl 

fra P a l' z li d 11 li i i Paris. Til Beskrivelsen i l)Erpetologie gene

t'IJle" ~klllle vi faie fiilgende Bemærlillinger; 

11. Uattdinii horer til de Arter, hvis to smaa ovalc Talld· 

grupper ere stillede paa lvers i en og samme Tverlinie mellem de 

indre Næsebor. Naar TUlJgen beskrives som 100edsrund og middel

stor, passer dette mindre godt; den Cl' nemlig meget bred, ikke 

lidet bredere end dCII er lang og afrundet rllllcformig med en 

svag Bugt bagtil; ved hver Side af den, men tæl ved Kjæbeleddet, 

lindes hos Hunnen en lille Sll'lJbespaltc. Hovedet er kort, Snuden 

') IfiJlgc G lin th ,',I' S Catttlog hcsidlil'\' Hrithh ~!l18m1!ll SllllllllC Art 1'1'11 meget 
l'oJ'sl\jelligc Steller liget'ra Veril Crur. til l'eJ'Jlnmbueo, 
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spids, Rostralkanterne indhuede og Frenalregionerne hule. Næse

borenes indbyrdes Afstand er kuu lidet mindre end deres Afstand 

fra Oinene. Huden er hos det trinidadske Individ aldeles glat 

(hos det mexilianske er Ryghuden derimod svagt vortet), med 

Undtagelse af Laarenes Bagside og Bugen, hvis Granulation fort-

sælter sig, om end svagl)re, til Undel'læbens Rand. En ophoiet 

[ludfold JOller fr'a diet hen ovenover Trommehinden. Fingrene 

erG brede og Oade paa Grund af, at den fonesten korte Binde

hurI, som findes mellem de tre ydre Fingre, forlænger· sig langs 

med Fingrenes Sider som en ganske smal Bræmme;. saavel denne 

Bindehud som Haandlladen ere kornede underneden, og der 

lindes de sædvanlige Lcclknuder, hvorved c10g maa særligt frem

hæves, at den ydre Lcdknude paa fjerde l?inger' her er dobbelt 

(to ved Siden af hinanden); under Tommelen har Hannen en 

stor, sort pigmenteret Opsvulning, som manglet' hos Hunnen. 

Fodrodsknudel'ne ere meget utydelige, især den ydre, der er 

næsten forsvunden. S\'iimmchinden naapr lige til Taasldven paa 

femte Taa, og det samme Cl' Tilfældet paa Ydersiden af anden 

og tredie; derimod naael' den paa Indersiden af disse to Tæer 

saavelsom paa begge Sider af fjerde Taa kun til den yderste Led

knu.de; dog fortsætter dl'n sig paa begge Sider af samtlige Tæer 

ligetil Taasldl'en SOUl en smal IJudlmcmmc, forsaavidt den ikke, 

som anfiirt, allerede sWder umiddelbart op dertil. Pau femte 

Hagtaa Cl' den ydre Ledknllde dobbelt hos det ene Exemplar 

ldd trinidadske), men ikke hos det andet. *) 

'l llo~ T1'lIchvceplwlus 1/WI"IIIOI'atus, SUlll har megen Lighed [}H'd lIVla 
JJawlillii, er den omtalLe Ledknude ycl kloyel paa !Jerde Finger, mell 
iHe dO[JJlclt, tlilil femle Tau derimod cIIlw!t. - Af T1'Cwhvcephalus durni

Jli"ellsis 'J'seh. s'ylles de 2 Kjon al nore temmelig fOl'sl<jelligc i Sliir
relse, i del mindsle "ar at' 8 Indi\'ider, SOlIl rimeiigviis eru taglle paa 
HalIlme Sled. og Iii samme Tid, de 4 Hanner alle hetydelig mindre 
end do It HUllllcr, der opnaao en IAI~lIgde af indtil 85mm , medens 
illgcn af Hannerne \'ar længere und e. GOmIn. Hallncmc orkjclIdes I~t 

ved Stlu!Jcspa1Ll'lI, dOIl mere ud\'idrlige StrulJehud samt vcd Tommcl
knudcn; ogsaa synes Undersiden, nllvnligen at' 13agICnlJllerne, at værc 
lllure pleltet hos HanneI'lH'. 
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Farven af det Spiritus opbevarede Individ fra Trinidad 

er lys graaagtig med temmelig store noget morkcl'c Pletter saavel 

paa Ryggen som paa Lemmerne, hvor Plettcrne dog antage ]<'orm af 

Tverbaand; del mexikanske Individ er morkere (mindre afbleget '?-). 

I Henseende til Fanetegningen er der endeel Lighed med l'ra

r:hyr:ephalus mar'moratus. 

U cl m a a l i n g af det ll'inidadske Individ. 

Hoved og l{rop 42'""'. 
Baglemmcme 62mm • 

Bagfoden ...• 28mm 

lIylodl'8 I\ntillensis llhdt. & Llk. 

Hylodes ven/re verr'ucoso, dentibus palatinis medio tale sejunc

lis, singula serie cunei('ul'mi, 'inlc/' se angulum anlice aperlltTfl fol'~ 

mantibus, a labl'o lal e sejunctis; dis cis digitorum majusculis. 

Af denne Art lilldes der i vore Musæl'r nogle Exemplarer, 

som opgives at I'ære fra alle tre danske AntiIler : S t. C I' o i x, S t. 

Thomas og Bt. Jan; oog er herved al bemærke, at Hr. Riise l 

som gjenncm en længere Aarrække af yderste Evne har bestræbt 

sig for al udbredc S,1a meget Lys som muligt over de danske 

Antillers Fauna, har mcddeclt os, at han kun har faaet den fra 

St. Thomas. Dens ForelwmsI paa de andre Ocr kunde derfor 

trængc til Stadfæstelse, skjondl den jo i ,og for sig el' rimelig 

nol" Maaskee findes den ogsaa paa de andre Jomfru-Oer; en 

af Hr. H i i s e indsendt Hylodes-Unge fra V i e q \I e s synes i det 

mindste at hore herhen. Meget almindclig Cl' den iOvrigt ikke; 

"da det i Alm.indelighed er /jaa tOrt paa St. Thomas," skriver 

Hr. (ti i s e, "findes den kun tilfældigt og sjelden t; jeg har 

flerc Gange sendt Folk ud at soge efter den uden at faae el 

encste Exem plar." 

Vi have længe været Tvivl om den foreliggende Form 

H 
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virkelig Cl' for'skjellig fra Il. mm'i'illiccnsis " og ganske el' uenne 

Tvivl ikke hævet, uagtet uen Sammcnligning mcd et ar Pariser

Museet meddeclt Exclllplar af 11. mart-inicens'is, som vi have 

kunnet anstille l hal' viist os, al delte i det mindste er ikke 

lidet mel'c langhenct og langfodet. Da vi iillie havckunncL sam

menligne en sliirrc Suite af h egge FOl'mel', eI' del ror OichliHel 

umuligt al afgjore med fuldkommcn Sikkerhed, Olll denne Fol'

skjcl cr' constaut, og om dcr til dcn muligviis knytter sig 

andre, meu ri havc dog troel at væl'e mindst udsalte for al 

feile \'cd at opstille St. Thomas-Fonncu som ny. Hos tiet fore

liggende Exemplar' af H. marUniccllsis for'holder' Kroplængden sig 

til llaglemmernes Lællgdc som 3 til 4L/~, hos Il. antillensis der

imod SOIll 3 til gi/'.! j bliies llaglemmcrne f'remall laugs Legemet::> 

Sider, rager Halvdelen af Tilrst'n lI(lellfor Sllutlespidsen hos li. 

mal'tiniccnsis, mcn lmn selve Foden hos Il. antillensis. Wl'rigt 

have de megen Lighed med hinanden; Hovedet er temmelig ht'cdt 

og fladt, navnligcn gjældel' delle 0111 Panden, Snuden er but af

rundet, Rostralkantel'ne skarpe ug' Fl'enalregionerne næsten lodrette. 

Trommehinden Cl' tydelig og omgil'en af en ophtiict Hand, Tungen 

langagtig, spateldannet, breder'!) bagtil og fri i sin bageste Halv

deeJ. TandgruPPcl'ne danlle ligesom hos 11, mal'linicensis to 

fortil mcget stærkt dil'crgcrcndc, i l\lidten \'el adskilte, langagtige 

Grupper, foran hvis ydre tyHcre Ender de indre NmsclJor el'e 

anbragte. Tæel' og Fingre el'e meget llcdlrylde og d(~l'es Hef'le

skiver af ret anseelig 8ltirrclse; llindchud mungler aldeles. Fjerde 

Finger Cl' ubetydeligt længere end anden, lredie en Deel længere 

og I'Orste noget korterc end samme; Untlcrsidcu af Haullden Cl' 

udstyret med adsldllige Smaa]olucJel". Den indre Fodrodsknude 

el' meget lille, den ydre mangle!'. .Mellemrodens Smaaknudcl" 

crc ordncde i Hældwl', hvoraf Tæernes Lcdlllluder danne en 

umiddelhar Fortsættelse, FemtI,) Taa Cl' lidt længere end tredie. 

Huden Cl' glat med Undtagelse af Granulationen paa Bugen og 

paa Laarencs Bagside; ogsaa Sidcl'Ile ere imidlertid Iwrnedc, og 

selv paa Hyggell kan del' !ludes cnkelte Smaa\,()rlel'. 
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FarvelI varicrcl' Oll Deel; nogle ere lysere brunlige eller 

graalige, andre mor11erc. Forsiden og Bagsiden uf J.aarelle crc 

Illllrmorerede af morkcbrunt og lyst, og denne Marmorering fort

sætter sig lied paa Undersiden af Skinnehenene. Der lindes 

altid cn mUrk Linic hen Il tHI er Hostralkanten og ovcllover Tromme

hinden; ogsaa Undersiden af Tarsen og Foden ere miil'1w. 

Til Sammenligning meddl'les Udmaaliltgcr Hf begge Arter. 

hos 2 Excmplarcl' 
Il os H. m(ll'linicensis i af li. anlilIensis 

.Længde af Hoved og Krop 33mm ; 30 - 3illllli , 

- Bagbenene. , . 49 1l1Jn ; 

- Bugroden alelle 231l11l1
; 

J1ylolles Riisei Rhdt. &: Uk. 

35- 37n1111
• 

16 - Himm • 

11. vonlre glabro , dcntibus pa/tttinis mee/io (cl'e contiguis, 

lineam (ructam tl'allSlJcrsalem, lab1'llm fere attingentcm, (o I'lflllll libus, 

dis cis cligitorum minutis. 

Del er forst for kurt Tid sidelI , Ilt vi CI'C komnc til Kund

sl{ab om denne hidtil o\'crseetc Al·t~ som iliVl'igt Cl' indsendt. fru 

St. Thomas i ct temmelig anseeligt Antal afExemplal'er af for~ 

skjellig Stiinelse og Aldel'. DClIS Taa- ug Fingerspidser erc 

tydeligt II cl v i d e d c i Lijvt't'(iform, om end iH c saa stæl'lil som 

hos ClI ægte fly/a, ja end ikke silllmegct som hos /ly/odes antil

/ensi." men dog ikke lilot o P s v II I !ti e cl c som hos Cystignathel'ne; 

derimod minder dellom disse sidste dCl'Ved, at HugclI ikke 

e l' vor t e t som hos Hyloe/es Im/il/emis og IY!lIrtiuicensis, mcn 

aldeles glat og 1Jegrændset af en parabolisk Hudfold ligesom 

hos CysLi!Jna/hlls albilabris. fly IDe/e" llii$ei er sanledes i (le\,(' 

Henseendel' ell Mellemform mellcm begge disse Typer, men ad

sidlIer sig' i [Ienseende til Garretandgruppernes Fo\'m og 

Stilling skurpt fra dem begge. Lcgcmsformcn hal' ikke nuget 

s1et'Cleles urlmæt'ket. Strækkes Baglemmerne fortil, naue Foclrods

\wuclel'tlc til Næ~ehot'elle eller lidt forhi dis~c. Hovedet Cl' bredt 

lIi' 
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og Hndt, men Snuden Cl' dog temmelig spids og sprillger noget 

frem foran Underkjæben. Trommehinden Cl' tydelig, middelstor, 

tynd og begrændset af en ophoiel Bing. Huden er aldl'lcs glat, 

naar undtages det kornede Parti bagpaa Laarene og undertiden 

nogle Smaagryn [laa Kroppens Sider. Den inderste Fingcr Cl' 

ubetydeligt kortere eller ialfald ikke længere cnd anden, som el' 

lige lang med fjerde, men hegge ere halvandet Lt'd Iwrtcre end 

tredie. Haandens Udstyr med Knuder er som hos Cl/stigna/hus 

albilabris, Tl'cdie Bagtaa er ganske lidt længere end femte og 

næsten tl'e Led kortere end IJel'de; del' lindes to smalt Fodrods

knuder og de sædvanlige Ledknuder U, 1, 2, 3, 2) f o I'lHI en en 

Række af Smaaknuder under Mellemfodsbenene. Tungen er fri 

i sin bagr!: Halvdeelog bredere der end fortil, men uden [nd

snit, Ganetandgl'llppcrne indtage en meget betydelig Deel af Mun

dens Brede; hver af dem danner en Vinkel med Spidsen fortil, mell 

som dog er saa aahcn, at den nærmer sig til den lige Linie; dc stUde 

næsten sammen i Midtlinien og stl'lcldic sig saa langt lil Sidel'llc 

henimod Overkjæberallden, al de naac et StyHe f o I' Il i de indre 

Næsebor i Hetningen udad mod Læherne og næsten heclt heil lil 

diss('; liis11mmen danne de paa det lIærmeste Figuren: ----.,...-. 

F a r ven af de i Spil'itus opbevarede I ndivider er i HeglelI 

riidgraa, sjeldnere bruun, altid med en tæt og fiill, censarIel 

Marmorering af morkere I<'arve paa Hoved, Hyg, Sider og 

Lemmer, Dog Cl' Snuden oventil, Oielaaget og en lys Slribe 

langs med Grændsen mellem Kroppens Hyg og Sidel' altid 

frie for mcirke .Plelter og af en mere rtidlig Farve, ligesom 

ogsaa en mor\( Slribe paa hver Side af Hovedet fra SlIudellpidllcn 

til Skulderen synes al være conslanl. 

El ~ll de storTe Excmplarer frembyder fiilgendc .Milal : 

Længde af Hoved og {{rop 38mm , 

- Baglemmerne 54"'01, 

• Bagfoden . " 25mm • 
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Vi skulle eoduu Lilf6ie, at vi have kunnet sammenligne 

denne Art med et enkelt, l'imeligviis temmelig ungt Exemplar af 

H. RicOI'dU D. B:, som Captain Andrea har bragt med sig fra 

C u b il. Saavidt vi kunne domme efter dette enkelte Exem

plar, cre disse to Arler vel temmelig næl' beslægtede og staae 

hinanden nærmere end nogen af dem gjor Il. martinic8nsis og H. 

antillensis, men' Ilre dog ganske sikkert vel adskilte fra hinanden. 

H. Ricordii har meget smaa Hefteskiver ligesom 11. Riisei, men 

dens Ryg og Sider cre temmelig stærkt udstyrede med Vorler, 

og dens Bug er ingenlunde fri derfor, naal' undtages dens midterste 

Ded, som er glat; Panden er mindre bred end hos Il. Riisei, og 

Ganetandgrupperne forholde sig som hos Cystignat/lUs albilabris og 

forlænge sig ikke til Siden ud over de indre Næsebor. Ogsaa 

Farvetegningen er forskjellig : vel findes ogsaa bel' den lyse Snude 

og de lyse Striber mellem Ryggen og Siderne, men hele den 

mellemliggende Deel af Rygbuden fra Oinene til Gattet er hos 

det foreliggende Exemplar eensartet morkegraa uden den livlige 

Marmorering, som udmærker Bylodes Riisei. 

B. S J a n g e l' (O P h i d i i), 

lJytlr6ps lllartii Wglr. 

Da denne Slange ikke vides tidligere at være funden paa nogen 

vestindisk 0, skulle vi anfOre, at vi have givet den Plads i den 

foranstaaende Usle, fordi vi gjennem Hr. lU i s e have modtaget 

et middelstort ExempJal' fra Oen T ri n i d a d. Grundfarven er i 

Spiritus maaskee lidt lysere elld den sædvanlig er hos Individer 

fra Sydamerikas Fastland, og de morke Pletter falde derfor saa

meget mere i Oillene, mell den afviger forresten ikke i nogen 

Henseende fra disse, og der er dCI'for ingen Anledning til al 

dvæle længere ved den, 
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UOllbis Alldl'eæ Rhdt. &: Ll1L 

SUp!'a plceus, vitla dilutiorc ]le/' series squamal'H1/l duas ln/imas decltl'

rente; ,nlbtus albescens, c/'cbel'l'ime {usco allspel'S1ts, seutis singuUs 

(usco marginatis, Linea /lava a scula ras/rali supra aculas in call1tlll 

producta; series squamarwn t? 

Dhrr. Sldhsrapilaincr H y g o m og A n d I' () a have til forskjellig' 

Tid fra Havanna hjembl'agt tvende Exemplul'er af en lille dl'o

micusaglig Slange til Universitetsmusæet. De C1'e taglle i Byens 

nærmeste Omegn, og man skulde dodor formode, at del rnaalte 

være en eller anden af elo allerede tidligel'e f/'a C u b abekjelIdte 

Former; det el' imidlertid ikke lykkedes os at erl1jende /logen 
~ 

af disse i vor Slange, og da vi heller iHe have formaaet ut 

henro/'e den til nogen anden os IwJijCllflt Art, mane vi antage 

den for hidtil ubeskreven, 

Det el' en diacrHntel'in Slange af temmelig langstrakt, smækker 

Form, med en næsten Ond eller dog kun svagt lilrundet Bug; 

nalen udgjtir pan det nærmeste en Trediedeel af den hele Længde; 

SlijroJlene ere rhomhoidale, g'latle, cen prikkede og ordnede il7 

Bader; AnalsJdnl1en Cl' deeIt; Halen nedenunder beklædt med to 

Rader SJdnner; HOl'edet l,jendeligt, men dog ildie meget, hrodNe 

end Halsen. Næseborene sidde i Si\mmcn mellem lo Nmscskjoldc, 

og ToileskjoJde findes, Disse C,haralitcrcr anvise den nlJetingct 

Plads i Liophis-Slæglen, saaledes som delllle nu er bcgrændsct 

dter den Revision, som C, o]l e ror nyligt hal' underhastet de /'01'

skjellige Former, del' tidligere sæd\'anlig indo/'dnedes i Slægtcl'ne 

Dromicu" og Liophis, men som I'irkelig synes al. danne en lille 

Gruppe ar rigtignok nærstaaendc, Illell dog I'cl vel adshilte Slæg

ler,~) Ai' Gruppens iivrige Slægte/' Jiunfle Opltiomol'phus og J)rn

mictls iUe komme i Betl'agtning paa Grund ilf deres plnll1pe 

Legemsform, korte Hale og Ilprildwde Skjæl; og \'01' Slanges et'n-

') Synopsis ol' the species ul' Iloleosus Ilnd AlIleil'll willi diaglloses nI' new 
West IndiHIl and Sont.h Ampl'il'an ColuiJl'idw i 1'1'()('('.llll. A(,l1l1. Nat. llist. 
Philad. Fe!JI', lkU2. 
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prildrede Skjæl udelukke den fremdeles paa den cnc Side fra 

Lygophis, hos hvilken Skjællene cre upl'iHede, og paa den anden 

Side fra Alsophis, der har toprikkede Skjæl. (nogen af de 

/ivrige paa C u b a forekommende diaeranterine Slægter, saasom 

Urotheca, Colorhagia, Arrhyton og Cryptodacus, vilde den, som de 

ovenanfOrte Særkjendel' udvise, ligesaa lidt kunne finde Plads, 

og det er neppe n/idvendigt nærmere at fl'emhæve de Forhold, i 

hl'ilke den afviger fra disse. 

I Overkjæhebenet findes 10 eller H Tænder foruden de to 

forlængede, paa Afstand fra de /ivrige slaaende bageste; i Undel'

kjæben 14 til 15. 

'Iii hvad der allerede er anfiirt med Hensyn til Hovodets 

Sl(joldbeklædning skulle VI endnu fiiie, at der kun findes eet 

forreste Oiesl(jold, som oventil bliier sig om pau Oversiden af 

Hovedet uden dog at naae hen lil det uparrede Pandesl{jold, 

eller, som det ogsaa kaldes, Verticals1cjoldet. Toileskjoldet er 

Jwn lille og har en nogenlunde qlludratisk Form; begge Næsc

skjoldene ere omtrent 'liges tore. Af de tvende bageste Oicskjolde 

er del iiverste det stiirste; bag dem findes rorsl et Tinding

skjold, der udfylder Hummet mellem Na1ckeskjoldene og det sjette 

og syvende Overlæbeskjold ; derpaa fiilge endnu to min dre Tin

dingskjoldo, det ene ovenover det andet; men den (ivrige Deel 

af Tindingregionen dækkes med Skjæl, som neppe mere fortjene 

Navn af Tindingskjolde. Overlæheskjoldene ere 8 i Tallet, det 

tredie, fjerde og femte sliide op til Oiet, hvis Pupil som sæd

vanlig er rund. AfUnderlæbesl(jolcle CI'C der 9; det fOrste sUidel' 

bagved det midterste uparrede sammen med del tilsl'arende pall 

den anden Side. 

Farven el' (i Spiritus) langs den stiirste Deel af Rygsiden, snart 

lidt lysere snart lidt m/irkere tjærehruun ellor sodbl'ulIn; paa de to 

nederste Skjælræ1tlcer bliver den imidlertid pludselig betydelig lysere, 

og del' fremkommer derved langs hele Kroppen et smalt lysbruunt 

Baand mellem den miirkere Deel af Rygsiden og Bugen, som I.HII' 

cn smudsig graa Fal'l'e, der bliver ~t('dse miil'l(erl~ bagtil, og som 
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fremkommel' derved, atllug:;killllcrnc cI'e forsynede med ell smal 

miirkegTaa BI'æmme langs deres fri Bagrand og desuden el'e lmt 

stænkede paa en hvid Grund med fine miirkegraae Stænk, som 

bagtil næsten ganske fortl'ænge Grundfarven, Hovedet er neden

under hvidt; den samme hvide Farve udbreder sig fremdeles 

over den stOrl'e Deel af Snudeskjoldet samt over Overlæbesl!joldene; 

iiivrigt hul' Hovedet den samme brune Farve som Rygsiden, men 

fra Snudeskjoldet Wber der paa hver Side cn hos fOl'skjellige 

Individer fOl'skjelligt udviklet gllulhvid Streg hen til og over diet, 

og fortsætler sig dernæst hen langs Ydenllnden uf Isseskjoldene 

og el lille Stykke ud paa Halsl'n, men er undertiden afbrudt 

hist og hel' og opllist i smaa Pletter eller Stænk. 

Udmaaling: 

Hele Længden, ........ 3141l\JlI. 

Halens Længde ....... , 158mm • 

Bugskinner 146, Haleskinnepul' 85. 
Denne Slange er den eneste Diop1ds, der hidtil er fllndell 

paa C u b u. 

Dl'omicus exiglllls Cape. 

Hr. E. D. C o p e har i den allcrede citerede Afhandling gjort 

opmærksom paa, al Gerne S to T h o m a s og S t. J 11 n foruden Al

sophis antillensis eie endnu en anden Slange, en lille Dromicus, 

af' hvilken han har havt 5 Exemplarer til Undersligeise, og som 

han bcshil'cr linder det ovenanfOrte Navn. Vi kunllc ganskc 

bekræfte denne nye Art, som ogsaa de herværende Samlinger be

sidde i 5 Exemplarer, af hvilke to ere fra S to J a n og i delle 

Aul' indsendte af Hr. R i i s e; ct tredie: ligeledes skjænkct af den 

summe ulI'æLtelige Samler, er fra S t. T h o m a s; dc tvende sidste 

derimod vides kun overhovcdet at være rl'a de dansk-vestindiske 

Oer uden ul det lader sig nærmerc oplyse, fra hvilken af dem 

de hidrore. 

Hvad vi kUllne have at riiie til C (]]l e S Beskrivelse er l!lln 
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lidet. Det sLOrste af hans Exemplarer havde kUli en Længde af 

17" 1J/J (E. M.); SWrrelsen af vore Exemplarer vexlel' mclleriJ. 51/2 og 

171/4" (D.M.) eller 143 og 458mm ; vort stOrste Exemplar er saaledes 

blot ubetydeligt længere end C o Il c s sWrste, og da der jo dog nu 

foreligger ialt et ikke ganske ringe Antal Exemplarer af denne 

Art, er der vistnok Grund til at antage, at den virkelig ikke 

nær naaer den St1:irrclse, som de tvende Alsophis-Arler fra vore 

Oer have. At den, som C o p e mener, tidligere kun være blevet 

f'orvexlet med smaa Exemplarel' af Alsophis antillensis og derfor 

overseet, er muligt; men vist Cl' det, at selv ved en temmelig 

flygtig Sammenligning burde en slig Forvexling ikke kunne finde 

Sted; thi ganske afseet [I'a, at man nu i de hos Alsaphis fore

kommende Skjælprikker har et ligesaa letopfatteligt som sikkert 

Skjelnemærke mellem dem, saa er Dromictls exigUU8 betydelig 

plumpcre bygget og i Forhold til FOl'ligheden meget kortere 

end Alsophis antillensis, en Forskjel, dm' nanllig er iOinefaldende, 

naar man holder Exemplarer af begge Arter med omtrent 

ligestort Hoved ved Siden af hinanden. Fremdeles er Hovedet 

mindre tydeligt skilt fra Halsen end hos Alsophis antillensis, .og 

Diet lidt mindre end hos denne. C o p e s Beskrivelse af Hovedets 

Skjolde have vi i det Hele fundet rigtig; kun skulle vi bemærke, 

at selv oru Sommen mellem Occipitalskjoldene virkelig slnrlde 

"ære kortere end Fl'ontalskjoldeL (VerticaIskjoldet) , saaledes som 

huu angiver, el' Forskjellen i ethvert Tilfælde hoist ubetydelig; 

fremdeles el' Toileskjoldet ikke blot lidet, men sædvanligt endog 

meget lille, næsten rndiruentært, og hos det sWrste af vore 

Exemplarer er det endog paa venstre Side gansl{C forsvundet og 

fortrængt af det forTcste Oieskjold, som her stiider umiddelbart 

op til det bageste Næseskjold. 

Kroppens uprikkede Skjæl have vi, ligesom C o p c, stedse 

fundet ordnede i 19 Rækker; derimod have vi fundet et noget 

') Pl'ocecu. af the ACllu. af Nat. Sciences of Phllnd. Feb)'. J 862, Synopsis 
of the Species of HolcoslIs and Ameivil witl! Diagnoses of new \Vesl 
lndinn anu South Americull CollllJl'idæ. 



218 

sWrre Antal af Bugskinner end han, idet vi hos 3 Exemplarel' 

have talt respective 141, 145 og UG; AnalskilInen el' deeIt. 

Udmaaling af 2 Individer: 

Totallængde , . 

Halens Længde 

Bugskinner , .. 

Haleskinne-Par . 

146 

84 

145. 

85. 

Da de ovennævnte 5 Exemplarer er AH, hvad vore Musæel' 

gjennem en længere Aurrække have faaet tilsendt af denne Art, 

medens der derimod Cl' bleven indsendt omtrent 60 Exemplarer 

af de tvende Alsophiser, maa man formode, at den er mindre 

hyppig end disse. Om den virkelig er indskrænket alene til 

81. Thomas og St. Jan eller ogsaa forekommer pan den nær

liggende O Vieques, eller vel endog paa St. Croix, kunne vi 

for Tiden ikke afgjiire. 

AIsophis SRllCticl'lICis Copo og A. RlltillcllSis (Schl.). 

Eftm'at G li n t h e r allerede i 1859 havde gjort opmærksom 

paa, at den paa St. Croix forekommende Alsophis (eller efte\' dell 

da gjældende Nomenclatur : Dromicus) afviger fra den paa St. 

Thomas forekommende ved et ringere Antal Slcjælrader (17) samt 

en noget forskjellig Farvetegning'~), har C o p e iaar i sin allcrcdc 

forud citerede Afhandling i Eebruarheftct af Philadelphia Acadc

miets Proceedings benyttet de af G ii n t h e r fremhæl'cfle Forslcjel

ligheder til derpaa at grunde Opstillingen af den paa S t. C I' o i x 

hjemmehiirende Porm som en fra den ægte Alsophis alllillensi.~ 

l'orskjeIlig, selvstændig Art, som han giver Navnet Alsoph-is sanc

tiCTU,cis. 

') On LIw RCjltiles fl'OI11 St Cl'oix, \Vest Indies, collcetcil Ily MnSSI'H. A. and 
E. Newton i thc Annals HllII 1Ilaguzinc or Nat. !lisl. fol' SeplemlJcl' I H,,9, 
p. 209 SCl/U. 
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Vi have i begge de hervæl'ende Musæer kunnet undel'siige 

ct anseeligt Autal Exemplal'er (henimod 60) af begge disse 

Former fra vore egne Oer foruden cl Par Exemplarer fra Vi e q u c s, 

og vi troe saavel at kunne udtale os for den nye Arts Berettigelse, 

som ogsaa at kunne stadfæste den for begge Arter angivne 

geographiske Udbredning, idet vi, forsaavidt de foreliggende 

Exemplarer overhovedet vare forsynede med nærmere Angivelse 

af Oen, fra hvillrcn de hidrarte , ikke have fundet et eneste 

Exemplar med 19 Skjæh'ader (A. antillensis), der var kommet fra 

S t. C r o i x, og ikke et eneste med 1.7 Skjælrader (A. sancticrucis), 

der var indsendt fra S t. T h o m a s eller S t. J Il n. 

Det sikkresle Kjendetcgn for den nye Art er gansl,e vist 

deL ringere Antal Skjælr>ader; men der kan imidlertid ogsaa fra 

Farvetegningen hentes Særkjender for den; dog maae disse snarere 

soges i Tegningen end i den af G li n t h e r og C o p e særlig frem

hævede mOI'ke Gry.ndfarve; thi denne Cl' paa ingen Maade altid 

saa sortehl'un hos den med 17 Skjælradcl' forsynede Form, 

som de tvende nysnævnte Herpetologer have fundet den hos de 

6 Exemplarer, der iaH have staaet til hegges Raadighed. Det er 

endog langtfra sjclc1ent at træffe Exemplarer af A. sancticr'ucis, der 

slet ikke ere markere end A. antillensis, og hvis hrune Farve hoist 

afviger fra dennes ved en lidt mere guulagtig Nuance i Farven; 

tildeels kan denne lyse Farve være en FoJge af Alderen; 

thi den meget llllge Slange er stedse lys; men den hidrorcr 

paa ingen Maade i alle Tilfælde derfra, og man finder lystfarvede 

Individer, som næstcn have naaet Artens sædvanlige Stårrelsc, 

og som ere bctydeligt sliirre end andre, del' have en saa miirk 

Farve, som Slangen overhovedet faaer. Derimod er d er noget 

eharakteristisk og constant i de mere eller mindre uregelmæssige 

gnle reliculate Tverbaand, som findes hos A. sancticrucis, og som 

navnlig erc tydeligt udviklede paa Halsen og den forresle Deel 

af Kroppen, mildens de længere bagtil opliises i smaa korte gule 

Slreger, der dannes ar Skjællcnes Hande og frembringe cn uregel

mæssignoget netformig Tegning. Skjiindt de ere mindre iOine-
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faldende paa de lystfarvede Individer, have vi dog ileke fundet 

nog'et Exemplal', hos hvilket del' ih ke, iulfuld paa Halsen, vut' 

SPOl' af dem at sce, og paa den anden Side synes de aldrig at fOl'e~ 

lcomme hos de fruSt.Thomas, St.Jan og Vieques indsendte 

Excmplarer af Alsopll'lS antillcnsis. l?rerndelcs er ogsua den morke~ 

gule Stribe, som fra SnudeskjæIlet lob er langs Ganthus rostralis 

heil over biet og ell Deel af lsseskjoldclle fol' al tabe sig paa 

Tindingl'egionell, aldeles charakteristisk fol' den nye Art. Det 

el' naturligt, at den hos de lystfarvede Individer falder mindre 

ibinene, men Liani' man seer noiere efter, vil man ogsua hos 

disse finde deLl, hvorimod vi 1I1dl'ig have bemæl'ket den hos 

A. antillensis . 

Saavidt Val' Erfal'ing g'aaer synes A. sancl'icl'ucis at blive vel 

saa stOl' SOIlI den anden Art; vi have af den faaet tilsendt Gere 

Exemplarer, del' val'e noget over 4 Fod lange; hvorimod den 

storste A. antillonsis!'/l), som vi have seet, kun havde en Længde af 

3/ 2/1 og dog var ikke lidet sWrre end nogetsomhelsl af de 

mange andre vore Musæer besiddc. Ogsaa hvad Antallet af Bug

og HaleskinlIer angaaer, synes A. sancticl'ucis i det Hele taget 

at bære Prisen fremfor A. anlilIensis ('Iler ialfald for den Form af 

denne ArI, som forekommel' paa S t. T h o m a s og S t. J a n; men 

I?orsl;jellen el' dog ilde!' saa stor, at den i de enlwlte Tilfælde 

bn blive af videre Betydlling, idet der gives Indil'idcl' af A. SIl1!!'

ticrucis, hos hvilke Skinnerne ei el'e talrigcre enrl hos visse 

Exemplarer af A, anlilIensis. Vi tilfiiie til yderligere Oplysllillg 

Antallet af Bug- og' Haleskinnel'ne hos <1 Excmplarer af hvel' Art: 

A. sancticl'ucis: 198 + 142, 190 + 1,36, 192 + L43~ i88 + 145 ; 

A. antillensis : 187 + 142, 186 + 140, 182 + 133, l79 + 129. 
Efter vor Erfaring er A. sancticl'ucis aldeles almindelig paa 

S t. C r o i x, og vi troe, at det man være et tilfældigt Uheld, llaar 

') llelle Excll1jllar mangler den alleryderste Halespids ; °i det ovellllllfiirle 
Maal er dette manglCJHle Stykke imidlertid regnet !lied og beregnet at 
væn1 omtl'eul 2 TOl1uuer, hvad der ialfald ikke vil (jerne sig meget fl'H 
tiet Rigtige. 
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DUerr. Newton under deres Ophold paa Gen aldrig have truffet 

den levende, saaledes som det siges i Giinthers allerede citerede 

lille Afhandling. 

Alsophis antillensis forekommer pan S t. T h o TO 11 S og S t. J il n 

i forskjellig'e Farve-Varieteter, mellem 'hvilke der dog ikke lian 

trækkes shrpc Grændser; undertiden forsvinde 'de miirkere Striher 

illdeles: og Rygsidens ecnsformige brune Fnrve afbrydes kun af 

Skjællenes, morke Spidser og Rande, som navnlig hagtil hli\'c 

stedse bredere og tydeligere. Til denne Varietet hor.cr ogsaa del 

elle af de af fh'. R i i s e fra Den Vi e q Il e s indsendte Exemplarcr. 

Alsophis llortoricellsis Rhdt. & UL, Il. sp. '? 

COIM' (in specim. spir. vin. servatis) supra ru{e.vcente f!l'unneus, 

squamis singuUs nigro-limbutis, subt'!!,~ /lavesCeJls, seutis abllominalibus 

scutellisque caudalibus nigro-marginatis; squamæ per 17 ser'ies 

!lisJl ositæ. 

Hr. R i i s c har for nogle Maaneder sidcn indsendt to Exem

plarer af en Alsophis fra Portorico, som hvad Farven ungaaer 

slulter sig meget nær til den ovenfor omtalte Varietet af A. anti!

lens is med sortrandede Skjæl fra St. Thomas, Sl. Jan og Vieques. 

Oen har nemlig paa Rygsiden en ri.idligbl'uun I?arve, hvorbos de 

enkelte Skjæl ligesom hos den nysnævnte Varietet have sorle

brune Spidser og Rande, som bagtil paa Kroppen blivp bredere. 

Undersiden er (i Spiritus) blegguul, Ilvorbos der i nogen Afstand 

fra Hovedet begynder at vise sig Spor t.il en modr Bræmme langs 

Skinnernes bageste frie Rand, som derpall hurtig blivel' tydeligere og 

uden Afbrydelse optræder ihke blot paa Resten af Bugskinnerne~ 

men fremdeles ogsaa pIIa alle Haleskinncl'ne lige ud til den 

yderste Halespids. 

Ogsaa det hele l)hysiognomic og navnlig i Hovcliels 

Squamification ligner Slangen fra Portorico særdeles meget A. antil

lensis, og det. turde være meget vanskeligt, fol' ikkc at ~ige merc, 

at paltvisc noget derfra hentet positivt Skjclnemærl(e mellem dem; 

har man imidlertid to ligestore lndil'idcr uf begge lIol'mel' for 
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sig, vil man ved en noiagtig Sammenligning 1I0k IJemæl'!(e, at 

Horedet er forboldsviis lidt kortere og lidt bredere hos Portorico

Slangen end hos den ægte A. antillensis , og at i Ovel'eensstclll

melse hermed Internasalsl(joldene cre noget mindre i Forhold til 

Pl'æfrontalskjoldene, og etet upal'l'ede Pandeskjold forholdsviis lidt 

kortere og bredere. Ogsaa i Hovedets Boenbygning lisel' Fol'

sl1jcllen sig, og navnlig Cl' Overl(jæbebenct lidt kortere og dertil 

mansleee lidt kraftigere og sværere end hos A. anlilIensis. 

Hvad d.cr imidlcl'tid især hal' bevæget os til al ansee vor 

Slange for at være forskjellig fra A. antillcnS'is, Cl' den Omstæn

dighed, at den klin har 17 Skjælradel', altsaa 2 fæne elld denlIe, 

Erfaringen har viist os, al de Hl Skjælrader ere en aldeles eonstanl. 

Chal'akteer hos denne sidstnævnte Slange, og den nysnævllte 

Forskjel kan derfor ikke andet end veie betydeligt. J Henseelll!e 

til Sl{jælradernes Antal stemmer vor nye Art Illod A. sancticrucis, 

men fra denne el' den allerede l'et vel adskilt ved sin Farve 

og Tegning; dertil kommer endnu, at den samme Forskjel i 

Hovedets Pl'æportioncl', som skiller vor ny Art fra A. anlilIensis, 

ogsaa skiller den fra A. sancticr-uc'is, og endelig at elen hal' et 

ringere Antal af llug- og Haleskinncl', end der sædvanlig forekommcr 

hos denne Art. Vi troe derfor, skjiindl vi fonesten indriimme det 

Mislige, der ofte kan være i al opstille en ny og næl'slaaclIde Art 

paa et Pal' Individer, dog ikke at udsætte os fol' at feile ved al 

sondre mellem don af Hr. R i i s o fra Porto rico sendte Slange og de 

tvende AIsophiser fra vOl'e vestindisl,o Ocr. Ocr Cl' imidlertid 

endnu en tredie Art, den af C op e opstillede Alsopllis mclanichlws 

fra H a i t i *), som vor Slange kommcr meget nær; og sl{jiindt vi 

rigtignok ere I.ilbiiielige til at tro e, at den og'saa Cl' artsforslijclIig 

fra denne, mane vi dog indrommc, at vi, hvad den angaacr, ikke 

formaae at udtale os med lignende Sild(erhcd som om de tl'ende 

andl'e Arter; thi vi kjende ikke denne A. rnelanichnus uden ar 
----_ .. _--

') Synopsis or Ihe spedes ol' Holcosns a lIf t AmeiYit etc. etc. i PhilndeJphin 
Academiets ProccediJlgs for Fehruar 18U2, 
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c o Il e s megeL ]corle Diagnose, og denne er neppe tilstrækl<elig 

lil at IOse alle Tvivl. Saameget fremgaaer dog af den, al 

A. melaniclmus ligesom vor Slange kun har 17 Skjælrader*) og 

fremdeles ligner den i, at Skjællene ere kantede med sortebruunt, 

og at Bug- og Haleskinnerne el'e sortrandede ; men derimod 

passer C o p e s Ord om Grundfarven paa Bygsidcn: "ycllowish 

olil'uceous" kun daudig pua 1'01' Slanges roclligbrune Farve; de 

tre morlw Baand, som udgaae fra Isseskjoldene bos A. melanichnus, 

finde vi ikke hos vor Slange, og vi maae betvivle, at Nogen vilde 

lullde Bugens Farve "olivaeeaus yelIowish" hos vor Slange, saa

ledes som LI et hos C o Il e heddel' om hans. Da nu C o p e s 

ti. melanichnus tilmed er fra en anden 6, bave vi Lroet hellere 

at burde, ialfald foreliibig, opstille val' Slange som on egen Art, 

end at henfore den til en allerede beskreven, uden ,1l kunne 

godtgjore dens Identitet med denne; men vi indromme, at 

den med Tiden muligviis Iran vise !lig dog al falde sammen 

med den. 

Udrnaaling: 

Hele Længden .. 

Halens Længde .. 

Hovedets Længde maaH til den bageste I~nde 

af Sommen mellem Isseskjoldene .. 

Hovedets Længde mnalt til Mundvigen 

Bugskinner 1.75, Haleskinne-PIII' :122. 

798mm• 

225mm• 

18imm • 

2:1mm • 

') Det hedder hos C o 11 c: "Squamatioll as in .A, sancticl'llc'is; sevcnlecll 
rows uf rather brond senles , lwo morc tllHn antjUans/s;» heri cr tlcr 
lInægtelig Oll Modsigelse; men dB Arten forst sammclllignes merl 
A. 8ancticTuciB, kan del' vel neppe være Tvivl om, at SkjæIl'udcrnc Cl'll 

rigtigt angivne, og at Feilcll stikl,cl' i, at iler el' sat "morc" istcdet
for "Iess»_ 
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C. O g J t' r (S a ti .' i i). 

Ålnphisbæna antiIlcnsis Rhdt. &: Ltk. 

Corpore gracili , capite acuto, cauela brevi, verticillis squama

rum 11), squamis corporis latiusculis, meelfis ventris latis,~imis, 

swtellis na,wlib1ts ollmino sej;'nctis, rostralj frontona.wlia attingente, 

frontalibus fTolltonasalibus minol'ibus, postoculadbus d/tolms vel uno, 

ante-, sub- et supraocularibus nullis, labialibus superioribus et inferi

oribus ter'nis; oculis wt elislinetis. 

Denne lille Ormiigle er hidtil 1mn indsendt fra S t. T h o m a s 

og S t, J a n. Den hal' en smækker Legemsform, et spidst Hoved, 

temmelig lydelige Dine og paafaldendc hrede Skjæl. Rostral

slijoldet forlænger sig saa hoit op, at det aldeles adskiller' Nasal

skjoldene og sloder sammen med de store, langagtige Fron

tonasals1cjolde. Pandes1ijoldene ere smaa og danne tilsammen 

en Figur som en skjæv Rude, Ar de tre Overlæbeskjolde er det 

andet det stOrsle og det forslt' det mindste; bagved Dieskjoldet 

(mellem Pandeskjoldet og det tredie Overlæbeskjold) ligger der 

i Heglen to, undtagelsesviis 1mn eet, stort Tindingskjold, og bag

ved det eller dem en Tverrække af 4 Skjolde paa hver Side, af 

hvilke det overste dog lian være tvedeel!. Paa Underkjæben findes: 

et rectangulært Hages1cjold, tre Læheskjolde pHa hvel' Side, af 

hvilke det andet er meget stort, et allangt bagtil meget tilspidset 

Skjold bagved Hageskjoldel, og bagved det igjen en Gruppe af 

7 Srnaaslijæl, :3 i fiirsle og J i anden Hældie; paa hver Side af 

denne Gruppe findes, som sædvanligt, et stort trekantet Skjold 

og bagved alle disse Skjolde en Tvcl'rældic af iO S rrHIIIslijæl. 

Ryggens Skjæl cre forholdsviis brede, skji:indt deres l.ængde altid 

overgaaer deres BI'cdp.; Slijællene tiltage som sædvanligt i Brede fra 

Midten ar Ryggen til Midten af Bugen, hvis to midterste BæHcr 

endogsaa ere dobbelt san brede som lange; dog gjældel' dette 

klin om Kroppens midterste Stykke; længere fortil ere Bugens 

Skjæl igjen smallere, og paa Halsen og Halen ere de ikke bredere 
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end paa Ryggen. Da Halens Skjæl i det Hele ere stOrre, svarer 

Længden af fem Haleringe omtrent til sex Kropringe. Der er 

6 Analskjæl og 4 Analporer; Analspalten ligger mellem to Ringe. 

Antallet af Kropringe er omtrent 242, af Halel'inge :15. Dyrets 

TotalJængd e er c.250mm, hvoraf Halen udgjor de 16 eller c. 1/1ø. 

Fa rv en af de i Spiritus opbevarede Individer kan beskrives 

som bruun lig med r('gelmæssigt fordeelte morkc Punktel' paa 

Ryggen, hvidlig med svag Punklur pau Bugen. Detle hidriirer 

derfra, at hver af Hyggens Skjæl har en morkere fiil'kanlet Plcl, 

omgiven af en lysere Ramme; paa Rugen er denne Tegning 

svagere, og en Deel af Slljællene i Bugens tø midterste RæHer 

mangle aldeles hine Pletter. 

Om denne Arts Opholdssted og Forekomst meddeler Hr. R ii s e 

os fiilgende: lIden lever som Typhlops og findes pan S t. J a n i 

Almindelighed under de lorre SuHerrorsblade, som i Hostens 

Tid meies af Rorene, naal' disse afskjæl'es og i længere Tid 

bedække hele SlIHermarken~ indtil man failer Tid til at hente dem 

hjem til Stl'oelse. Jeg har ialt seet henved 20 Exernplarer fra 

S·t. Jan. Paa 8t. Thomas, hvor der ikke længere dyrkes Sukker

ror, findes den under Steen, i Smaahuller paa fugtige Steder; 

her er den meget sjelden, og jeg har kun seel :3 ~lIer 4: Exem

pIIIrer iall." 

A. antillensis synes flere Henseender at kunne betegnes 

som en Mellemform mellem de to andre vestindiske Arter, A.puncfata 

fra Cuha og A. coeca fra Martiniql1e. Af A.punetata have vi 

kunnet undersoge el Exemplar, som er meddeel! af Berliner

Museet ; den JlOmmer A. antillensis næl' i Henseende til Antallet 

af Skjælringene, Ha/(ms relatil'e Længde samt Formen af Rostral

sl{joldet og Nasalslljoldenes fuldstændige Adsldllclse, men afviger 

derved, at der paa hver Side mellem Frontal- og .Frontonasal

skjoldene og det lille Oieskjold ligger lo Smaaskjolde, et forreste, 

som er mere langt og smalt, og et bageste l!Ortere; fremdeles 

ved Frontonasalskjoldenes indbyrdes Sammenvoxning og ved den 

plettede Tegning, som fremkommer ved, at enkelte Skjæl hllve en 

15 
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morkere Fal've end de andre. Derimod el'e det fOrste Overlæbe

skjold og Nasalskjoldet i k k e sammenvoxne ~ saaledes som det 

beskrives, (at Sommen paa den cnc Side el' udslettet et lille Stykke, 

el' i det allerhoicste en svag Antydning dertil), og del' maa derfor 

ogsaa her tælles tre Overlæbeskjolde. At hos det foreliggende 

Exemplar mange af Bagryggens Skjæh'ækker ere dobbelte, Cl' 

I'imeligl'iis kun en individuel Abnormitet. A, cocca kjende vi des

værre ikke, mell efter Beskrivelsen afviger den fra A. artiillensis 

ved et mindre Antal af Sl(jælrillge (226-29) paa Kroppen, ved 

det lille lodrette Rostralskjold, som ikke adsldller Nasall:ll(joldene 

(hvilke endog beskrives som "soudees ensemble"), ved at Oinclle 

ikke ere synlige, samt maasl.ee ved ct anclet Forhold mellem 

Halens og Kl'oppens Længde '~), 

GYlIlllOllbtballllllS nitidus H h d L & Uk, 

G. swto snpraoculari singulo maximo, (l'ontollasalibus (ron

tali majoribus, (rontopar'ietaUbus nullis, nasalibus indivisis, post

mClltalibus I]uinque, sCl'icbus squamaruU! læviwn CM'POI'is 15, 

media dOI'si impw'i allgustiol'c, lineis 10ngitttdinaUbus albis qua

I!WI'. **) 

Del' findes i det Kongelige naturhistoriske MusællUl to smaa 

Exemplarer af denne Arl, som angives at VlCre fra de danske 

vestindiske Oer; de are forærecle af Hr. II o s kj æ l' med den Op

lysning, at dette Dyr i Vestindien ]{uldes "Woodslave." Delte 

Navn bruges iovrigt i Vestindien snart om Geklw\1er, sllarl om 

Scincoideer; G o s s e bruger del saaledes om Eltmeces ([gilis, 

som ifolge Meddelelse af Hr. Biise benævnes, "Slippcry-Back" 

') Del' er i denllo Henseende og i Henseende til Antallet af Halens Skjæl
ringe nogen Modsigelse mellem Diagnosen, lleskrivelsen og l\1aalcnc i 
"Erpelologie gcncrale,,, 

H) Dignosen tager valsentligen IIcnsyn til G.1IJarcimiliani II ol!, , mindre til 
G. 'luacI1'ilineatus D. ll" som kUIl cr os hekjcnllt af lleskriyelsen, 



227 

pan de danske Ocr, hvorimod Negrene der ved "Woodslave" 

altid forstaac de sWrre Gekkoner, Platyclactylus !'apicauda og Hemi

dactylus mabouia); derimod forvexles Navnene ofte af Plantere, tæ

ger o. s. v. Hidtil hal' H. R i i s e imidlertid ikke stodt paa nogcu 

Gyrnnophthalmus i Vestindien) og det trænger derfor lil Stadfæsleise, 

om den forekommer pua de dansk-vestindiske Oer eller ikke. 

Sliirrelsen er ikke betydelig og Formen meget smældtel\ 

Næseborene ligge omtrent midt i det langagtige Nasalskjold. 

Oiehulen omgives fuldstændigt af en Kreds af Skjæl, af hvilke 

det, som i ~,Erpelologie g{mel'ale" beskrives som "Supraocular

skjofdet," men som vistnok rigtig'ere betegnes som et Supruciliar

skjold, er meget stort, af en tilnærmelsesviis trekantet Form og 

strækker sig lidt op paa Hovedets Overflade. Som sidste SpOl' 

til et Oielaag sees hos det ene Exemplar en yderst SV/I g' Hudfold 

fortil Utlfler Giet. Bagved Rostralskjoldet ligger eL stort syv]{an

tet Inlernasalskjold; deL ellerfolges af to skjævt mou hinanden 

slillede kantede Frontorostralskjolde; efter dem kommer rlel 

smalle Frontalskjold, som el' mindre end hvert enkelt af Froll~ 

torostI'alskjoldene; Mellemrummet mellem Fron talskjoldet og del 

fOr omtalte store Supraciliarskjold udfyldes af et stort, U1'cgcl

mæssigt kantet Supraocularskjold ("Frontoparietalskjold," som 

det mindre rigtigt kaldes hos Dumerilog Bibron). Derefter 

komme to kantede Parietalskjolele og mellem dem et Interparie

talskjold , som gjenlllger Fl'Ontalslijoldels Form, men el' meget 

stOne end dette og end Parielalskjoldene. Fl'ontopari-etal

skjoldene mangle altsaa her ligesom Ii'roJltorostralskjoldenc 

hos G. Maæimiliani. Der tælles 8 Læbeskjolde foroven, 7 forneden 

og mellem elisse sidste 5 store, kantede Skjolde foruden det anseelige 

Hilgeskjold. Halsens Underside Cl' beklædt JIlcd Skjæl, ~OJl1 el'c 

paafaldende SJlHiU i Sammenligning med 1{l'Oppens; denne sidsles 

erc alle fuldkommen g I ti t. t c og ordnede i 15 Rækker, saa (Il der 

midt ned ad Ryggen bliver ell upanet Ræld1C; i denne ere S!{jællenc 

regelmæssigt sexkantede og fiilgelig smallere elld i de to lilsl1idendc 

Hæl{kel', hvor rlc cre bredt sexlulTllede; de (ivrige aftage fOrst, men 

15" 
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tiltage dercfter igjen i Brede, saaledes at Bugens to midterste 

SI{jælræl{ker igjen ere Iigesaa brede som de, del'· ligg'c nærmest 

ved Ryggens Midtrække. Hvor Bugens nysnævnte midterste Skjæl

rækker modes med Halscns finere Skjælc1ække, vige de fra hin

anden i Midtlinien og give Plads for et stOrre uparret Skjold 

af langagtig Form. Paa det ene ar de to forcliggcnda Excmplal'cl' 

mangler Halespic1sen; dog viser det, at Skjæl1{jiil(>ne fiil'st hegynde 

i nogen Afstand fra Haleroden, og at de findes pua alle Halens 

Sider. Paa det andet synes stOrsle Delcn af Halen at vært' 

reproduceret, og paa hele denne Deel af Halen hur Skjælk~æd

ningen den fra fJeterodactylus og andre Ringiigler bel<jencltc slw\'

græsagtige Chara1cteer. 

Farvetegningen han beskrives saaledcs: cn hruun Stribe, 

der begynder med Snudespidsen og fOrst blivcr svagere paa 

Halen, optager den midterstc af Ryggens Skjælrældter og Halv

dl'len af den tjlsWdende paa hHI' Side; den anden Halvdecl af 

disse 'to Skjælrækker samt Halvdclen af den tredie SkjælræHc 

paa hver Side fra Midten at regne optages af cl ligesna slwrpl 

begrændset, forholdsviis bredt, gunlhvidt Baaud, som begynder paa 

Snudespidsen og fUrst tabel' sig paa Halcn; derefter fiilger ell 

skarpt begrændset bruun Stribe og san igjen en smal hvid Linie, 

som indtager Randen af begge Læber og Wbcr neden om Oret 

og Forlemmernes Udspring til Baglemmernes. Dcrpaa kommer 

endelig igjen ct brullnligt Striig, sum dog cfterhaanden gaaer over 

i Bugens lyse Farve. Ogsaa hen ad de bruunlige Forlemmer fin

des del' en hvid Stribe, og selv paa Baglemmerne kan del' være 

Spor dertil. Undersiden af Halsen er stænket med morkc Plet

tes, saa at Farven der stildcer }<jendeligcn af mod Strubens og 

Bugens lyse [larve. 

[J cl Il! a a li n g af det ene Excmplar, hvis Hale er reproduceret: 

Hoved og Hals tilsammen 811l1ll 

I<.roppcn alene • 

Halen ..... 

Totallængden , 

:16"1111 

271ll1ll 

5'lmm 
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Naar vi her have beskrevet denne Gymnophthalmus som ny, 

er del ikke undgaael os, at det muligviis Cl' den under Navn af 

G. quadrilineatus af Gravenhorst *) beskrevne og afbildede Form; 

thi om end denne Forfatter tillægger sin Art 5 tydelige Femoral

porer paa hver Side, hvilke vi ikke have iagttaget, saa kunne jo 

hos denne· Slægt disse Porer maaskee kun optræde hos del cne 

Kj lin '? Men selvom den foreliggende Form rulder sammen med 

Gravenhorsts Art, maae vi dog ansee den for at være aldeles 

forskjelIig fra den, som Dumerilog llibron beskrive undcl' 

Navn af G. quadrilineatus, skjiindt dcn Omstændighed, at denne 

nctop angives fra to andre vestindiske Oer, M a r t i n i q u e og 

S t. L u ei e lct kunde vække Formodning om dcns Identitet med 

vor; thi ifOlge »Erpetologie generale" skal Pandeskjoldet være lige

saa slort som Frontorostralskjoldene, tæhellkjoldencs Antal kun 

være 5 foroven og 3 forneden, Skjællcne paa Halens Underside 

være ,glatte, Ryggens derimod kjolede! Det el' navnlig 

del sidste Forhold, hvorpaa I'i lægge Vægt; thi det el' dog neppe 

tænkeligt, at de franske Herpetologers Beskrivelse simide være 

urigtig i et saa vigHgt Punkt. Om det nu snarest er Pariser

Musæets ellel' Gravenhorsls Gymnophthalrnus quadl'ilineatus, der 

er tinnes Lucerta quadl'ilineata, eller om denne maasl<ee er fo/'

skjellig fra begge, er vel ikke let at afgjiire; men som Sagen slod 

syntes det os rigtigst, at lade Navnet forclouig bli,"e ved de/J ilt' 

Dumeril og Bibron ueskrevne Form og tildele vor formeenllig 

derfra forskjellige Art et nyt Navn. 

GOllgylus (Eumcces) agilis (Ruddi.) 

CG. Spixii D. B.) 

Af den paa de danske AntilJer levende Gongy!us - Arl, SOIlI 

efter Hr. H i i rs e s Meddelelse del' er bekjcndt under' N 8m af 

"Slippery-Hacl{~" Ondes der i vore Musæer endeel Exemplal'cl' fra 

St. Thomas og St. Jan samt fra den lille O Just van Dyckj 

efter Hr. H i i s e s Sigende forekommer den tillige paa S t. C r' n i x 

') Nova Acta Ae, eæs, Lcop. Nat. ClII'. t. XXIV (1 al p. 3&4 tnb, ::l ti. 
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og Vi c q 11 e s. Uvis det Cl' G. ag ilis , som vi antage, da Be

slU'iI'clsen i "Erpetologic gencralc" aldeles slemmer med den, 

hal' den en stor Udhredning paa Amerikas Fastland, hvor den 

angives baade fra Venezuela, Ny Granada, Guiana, Bra

silien, Chile og Bucnos-Ayres; derimod synes den ikke 

tidligere at være bcl<jendt fra Vestindien, medmindre G o s s e s 

Mahouia agilis fra Jamaica ,~) virkelig el' denne Art, sitaledes som 

det ifiilge Navnet skulde f o 1'I11 od es at være Tilf'roldcl. Hvad del' 

har gjort os noget vaklende i dens Bestemmelse Cl' paa den 

ene Side, at "Erpctologie genel'ale" netop angiver G. (E.) 

Sloanei som hjemhragt fra S. T h o m a s af It i c h a r d '~*), og paa 

den anden Side, at Giinthcr***} opfiirer "Mabouia Wlwa Gr." 

(G. (E.) Mabouia D. n.) som levendc paa S. C r o i x. Vi kjende 

kun cen Art fra de danske Antiller, og den el' efter vor Mening 

hverken G. (E.) Sloanei eller G. (E.) mabouia, forsaavidt man 

I'ed disse Navne tænker paa de i "Erpet. Gen." beskrevne Ar

ter, og forsaavidt disse virkelig cre gode og holdhal'c Arlel', men 

G. (E.) Spiæii D. B., altsaa G. (E.) a[lilis Radtjj; klin en for

nyet Sammenligning af samtlige vestindiske Arter af denne Slægt 

vil kunne hæve den Usikkerhed, som endnu findel' Sted med 

Hcnsyn til disse Forll1crs indbYl'llcs Bcgl'æn(bning og Udhrc(lning. 

So 111 Bidrag dertil ville I'i ikke undlade at hem1Or],c, at G. (E.) 

agi/i.\ og mabouia (som sImIle st.emme ovel'cens i Henseende til 

de tf) Frcnalskjolde og to Fron!opnl'ictalskjolde samt det I'IIdc

fOl'mige Internasalskjolrl) i kILe kunne adskilles derved, at Pandc-

') A naturalists sojolll'n fllc. p. 75. Procredings ol' lIw ZOfllogiral Sodel)' 
184.8 ]l. ;)U. Ogsna Gray anfiircr Ile Il fra .famaiea (Cata!. ol' Li1.ards p. 
H/;). AI. den jUlllaieallslw FOrt1l i EI']1I:(. (;I;n. Iil'lIf(")j'cs lil B, Sloanel: 
(SOI11 skal ,,3]r,o I'ru S, T h () III a sI. Ol' k1111 i Kraft af den Hypnl.liese, at 
ilet Vm' (len af S loa n e omtalte Form, hvilkell FOl'lJl()tllling imdlcrlillliar 
givet Anledning til del den tildeolte Navn. 

P) Dette af Hichartl fra S. Thomas hjmlliJragle Individ (parism' ~lllsm('ls 

eneste) er JlPt.o[l Typen for Tlanrlins &;nCI18 Sloanei og for Erpt'itologin 
gl)I1IJrale's .D:umeces Sloanei. Vi kjentlo, H.om Hnmr!., ingen sandan Form 
fra Dansk-Veslindien • 

• ") Oll Hcplilcs I'rom S. Croix, \Vusl-IJldit's. Annals ol' nnl.llral hisl.or! 
Septhr. ISf.\). 



23i 

skjoldet hos G. (E.) agitis fortil er begrændset \'ed to, hos G. 

(E.) mabouia ved [I'e Linier, som Fi:ilge af hvilket det :Jltsaa hos 

den sidstnævnte Art skulde væte ligesom af's Ima ret eller afstumpet 

fortil, da der hos -de foreliggende Exemplarcr af G. fE.) a.qilis 

findes begge Forhold samt alle Overgange imellem dem., Man 

maa vistnok hellere holde sig lil Antallet af Supraorbitalskjoldene, 

som hos G. (E,) agilis altid ere 4" selvom man ikke vil med,

regne det femte lille, som slutter Hækken bagtil og tildeels ligger 

bagved Oiet. Af stone Frenoorbitalskjolde findes der tre, som 

ere meget mindre end de egen lige Frenalskjolde; del sjette Over

lælJeskjold, som ligger midt under Oiet er det længste af dem 

alle og saa langt som de to foregaaende tilsammen. - Med Hen

syn til F a r ven kan bemærkes, at alle vore vestindiske IndividCl' 

have fire morkebl'une Striber paa en gronlig eller bruun lig Bund; 

de lo midlerste, som udspringe paa Hovedels Rygllade, tabe sig 

i Form af en eller {lere Rækker af Punkter midt paa Ryggen 

eller fortsætte sig som enkelte marko Punkter endogsaa heclt 

ned pan Halen. De to ydre Striber, der IObe hver pan sin Side 

af Hovedet, gjennem Oiet og over Oret, tabe sig i Reglen noget 

foran Baglemmerne. Hos el enkelt af de foreliggende Exern

plurel' ere de fire marko Bælter indskrænkede til Hovedet og 

Halsen og tabe sig j tinie med Forlemmerne, Af lysere, næsten 

hvide Stribel', findes der fire, to paa hver Side, mellem og ne

denfor de morke, mon de ere ikke rigtig lydelige uden hos yngre 

Individer. *) 

Et af de stOlTe vestindiske Exemplarer maaler 3111'1 (85 1ll1ll
) 

fra Snudespidsen til Anus. 

Ifolge d Hrr. N e w t o n s af GUnther meddeel!e El'faring er denne 

Snogiiglc hyppigere piia St. Croix end don stol'e Gekko (Platydactylus 

') Den beskrevne Fal'vctegning stem mor iiivl'igt bedre med Bcskl'i\'~Jsen af 
G, (E.) Sloanei encl meL! hyad derom siges i "Erpetologie generale " 
med Hensyn til G, (EJ Bpixii, Til G. (EJ Sloanei l(all dell [lan de dansk
vestindiske Oel' fOl'ckoll1111Cndc Art imicllcl'tid ildw hCIlJ'iil'cs, da IJllCJ'JlllRal
skjoldct ikke Cl' ha!vln'ec!sfol'met, møn rlltlefol'met, op; rln del' HIldes to 
Fl'enalsl,joldP" Scr Bhll'l\!:\ til l(!llldsl,nl, om Brilsiliens Padder og l\ryiJd)'l', 
1. p,209, 
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rapicauda), men dog ikke megel hyppig. Ar Sammes Uem1lJI'kniu

ger fl'emgaaer det, at Neg'orne tildecls rorvexle den med den nys

nævnte Gekko og at de paa den overt'iire elen overtroiske Hædsel, 

som de næl'e fol' dennc.*) 

Ameiva lliisei Rhdt. & Uk. og A. Ol'stedii B.hdt. &: Uk. 

Fra de dansk-vestindiske Oel' Cl' der hidtil bleven indsendt 

li! vore Musæer to Ameiva-Arlel', der vel staae hinanden over

mande nær, saa nær, at de lige til den seneste Tid have været 

opstillede som epn Art i begge Samlinger, men som dog afvige 

fra hinanden ved constante, om end minutieuse Charakterer. 

Analogi med de allerede efter A u h e r, S loa n e og P l EJ e op

kaldte vestindiske Arter have Yi troet ved Valget ar deres Ar·tsnayue 

at burde erindre om de to Mænd, fI'D hvem de foreliggende 

Exemplarer for en meget stor Deel hidriirc, og hvem Kundska

ben om Faunaen paa de danske Antiller overhovedet skylder saa 

meget. Ameiva lIiisei er indsendt 8aavel fra St. T h o m a s, St. 

Croix og St. Jan som rra WatcrIsland, Viequcs og 1>orto

J'i c o, A. 61'stedii derimod kun fra S. C I' o i x. 

Ameiyerne ere ifiilge Hr. H i i s e s Meddelelse temmelig 

almindelige i Haver og paa Kirl<egaal'de. **) Dell raslende Lyd, 

som de frembringe, naar de med Halen feie de tOrre Kviste og 

Blade tilside, gjiir at man let bliver opmllJrksom paa dem. De

res Æg har Hl', R i i s e fuudet nogle Tommer indtil en halv Fod 

under Jorden paa tiir og leret Grund. Et saadunt, der ligger 

for os, el' 22ml11 langt og Hl11m bredt, altsaa fOl'holdsl'iis meget 

allangt, og omgivet af en aldeles bllid hlIdaglig Skil I ; del indeslut

tede Foster synes at være af A. Hiisei. Amcivernes vestindiske 

Nayn el' "Grollnd-Lizurd" (Jordligler'), nærmest vel i Modsætning 

til Anoliserne, der simpelthen benævnes "Lizards. " 

') Om den jamaicanske Forms Lcvemaadc see Gosses Demærkninger paa 
de all forte Steder. 

"I Noget IHlfiirligere Oplysllinger OIn Ameivcl'lIeR Levemlwtlc fiullcs hos 
G o s s e paa de oyenHnfi:irte Steder, SojOU!'ll p, 74 og Procc.: Zoo!. Soe. 
1848 p.24. 
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I en i "ProcccdilJg's of the AcadcllJY of natural Sciences of Pbi

ladelphia, Febl', :1862," indrykket Oversigt over Ameiva-Slægtcns 

Arter har den nordumcl'ikunske Herpetolog Cope beskrevet 3 

Amciva-Arter fra de danske Antiller UlHler Navn af A, Pleei (med 

Hensyn til hvilken det dog lades uafgjort, om det virkelig el' 

den fra M a 1'1 i n i q u e belijend1e Art), A, polaps og A, bifrontata. 

I den fOrste af disse t"oc vi at gjenkjende vor A, Riisei, i den alJ

den VDl' A. Orstcdii; vil man imidlertid sammenholde UdtrylckclJc 

i den af begge Fonnel' givne Charaktedstili, kan man ikke andct elld 

finde denne deels temmelig ubestemt og svævende, deels ligefrem for

feilet; det vilde udkræve en stOne VidtIiiftighed end Sagen maa

skee fortjener at godtgjiire denne Dom ved en l{rilili af de en

kelte Udtryk; vi indskrænke os derfor til at bemærke, al naar 

vi have lroet al gjenkjende vore lo Arter i Copes, da er del li(

deels paa Grund af Overccnsslemmelsen i de IJocalitcter, hvorfra 

han havde sine (A. Pleei nemlig fra S. Croix, S. Thumas, 

Portorico og Water-lsland, A,polops fl'a S. Croix""), men 

fornemmeligen paa Grund af del af Inder- og Ydertaaens indbyrdes 

Længdeforhold laanlc Kjendemærkc, som virkelig passer paa de to 

foreliggelldq lformer; hvad der ellers er optaget i Copes korle 

Beskrivelsel', afgiver i Virkelighedcn ikke noget Skjelnemærke uden 

maaskee F arvctcgningen, men den er, som IJcl{jendt, kun til en 

vis Grad at stole paa i denne Slægt. Vi skulle senere angive, 

hvorfor vi ikke lmunc antage nogen af dem for at være den ægte 

Å, Pleci D. B.; Navnet A. polops have vi ikke villet optage, 

da vi dog il,ke havc fuld Sikkerhed for l al det virkelig er vor 

A, Orstedii'. Hvis Copes A, bi(rontata virkelig er fra S. T Il o

m a s - hvorom vi ikke kunne andet end nærc nogen Tvivl -

findes der ialfald cen os ubckjendt Ameiva- Art paa de dansIw 

Ocr; thi en Amaiva med to Pandeskjolde, det enc bagved det 

andet, med Ganetænder og med rdertaaen kortere elld Jnder-

') De af CUJle Ullr]rrsogte Excrnplarf\r hitlrorte, so1l1 vi sellere have 
bragt i Erfaring, netop fra 1-11'. li i i s e ligesom en slor Deel af yDre: 
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taaen samt med en lys Stribe midt lied ad Ryggen el' endnu 

ikke. bieven .indsendt lil de kjiihcnhavnske Mllsæer, 

Vi ville f5rst au fOre, hvori vore Arter stemme ovcreens; for 

det fOrste Cl' Hovedcts Skjoldbeklædning deIl samlIlc; dcrnæst findes 

der langs med Overarmcns Forside en Hække af brede Tverskjolde 

eller Tverskinner, som paa hvcr Side ledsages af en Hække af 

Skjæl, del' ere lidt stOne end dc andre paa Overarmen; gjen

nem lignende kanlede Smaaskjæl i Albuhulen gaae disse OVCI'

armens SkinIler jævnt over i UII dCl'armens Række af Tverskinnel', 

som tilbage i Brcde ned mod Haanden; gjcnncrn Mellemformcr 

(brede Skjæl, dceile Skinncr) gaae cndelig disse Underar

mens Skinner paa Haandell ovel' i de mindrc, som danne 

Fortsættelsen af Fingrcnes elldllu smallcrc, Uagtet dette helc 

Parti Cl' vroscnlligell eens hos begge Arter, Cl' dcr dog deu For

skjel, at Overannens Skinner i det hele el'e lidt bredere hos 

A. Orstedii, Antallet af Bug(]fls Skjælræl,ker el' 10, paa Indersi

den af Laurcne findes ligeledes henved 10, Femuralporerllcs Antal 

varierer fra i3 til 20, (hos A. Orstedii er det i Reglen 16-18), 

og Analskjoldenes el' i Reglen 3, sj elden 2 'cller 4. De Skjæl

rosetter, som omgive Femol'alporerne, bestaae i R.eglen uf tre Skjæl, 

hos store Exemplarer af A, l1iisc'i undertiden af fire i de in

derste Rusetter, Skinnebenet dækkes indvendigen egentlig kun af 

lo Rækker af Skjolde, af IlI'ilkc den yderste og navnlig dellllcs 

andet og tredie Skjold aldeles have Ovcl'Vægteu over de andre, 

Den ydre Side af Hagfoden beklædes fuldstælldigt af lIere Hækker 

polygolle Skjolde, som ere Fortsættelser af dem, SOIll beklæde 

Fingrene, 

A. R'iisei oJlnaaer en betydelig St1irrelse, indtil 19/J, hl'oraf 

Halen dog udgjor de 13/1. De Skjolde, som ledsage de! egentlige 

Underlæbeskjolcle (vi lmnllc vel kalde dem "Sublabialskjoldene"), 

er meget Illindl'c end hus A. Ors/cdU, og det Pal' af dem, som 

fiilgcl' umiddelbart ener dd uparrede llostlllclltalskjold, sUider 

vel sallllllell i Midtlinien, men kUli med sill forreste Ualvdeel, 

aldrig fuldstændigt. MelIelIl Ullderlæbc- og Sublabialskjoldcnc Cl' 
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derindskudt en Kile af Smaaskjæl, Lestaaende af mindst 

2, ofte 3, undertiden 4, Rækker, hvor Kilen er bredest; 

den fortsætter sig fortil lige til eller næsten til Hageskjoldet. 

Efter Sublabialskjoldene fOIger tOrsl en Række Skjæl, som 

ere en Deel storre end Strubens ovrige meget fine Skjæl; 

midt pai! Struben blive disse dog en Deel stOne, aaa alter 

finere, og tilsidst optræder der igjen et Pal' Tverbælter af 

sLOrre Skjæl mellem de bageste Halsfolder. Ryg'ge ns Skjæl 

el'e meget fine og ikke kjendeligt storre end paa 

K r o p p e n s S i d e r; kun bos meget store Exemplarel' kan man 

erkjende en lille Forskjel i denne Henseende. Over Albuen, paa 

Armens Bagside, findes en lille Gruppe af stone polygone 

Skjæl; men undertiden blive enkelte af disse bredere, saa at de 

kunne faae Navn af Skinner, og dette Forhold afgiver derfor kun 

et mindre godt Skjelnemærke mellem de to foreliggende Arter. 

Hal eskjæll en e e r e meget s m il liere og som Folge deraf 

talrigere hos A. lIiisei end hos A. Orstediij i den femtende 

Skjælkrands r. Ex. fra Haleroden er deres Antal noget over 40; 

deres Sider og Kjole lobe parallelt med Halens Axe. 

Den ydre Bagtaa el' endelig kun ganske lidt længere 

e II d d e n i n d,' e. - F a l' v ell viser de sædvanlige Variationer 

fra det plettede til det stribede; de stOne Exemplarel' og selv 

adsldllige af de mindre ere J!.skegraae med talrige lyse Draabe

pletter især paa Halen, Baglemmerne og Kroppens Sider; hos 

andre slutter der sig dertil sorte Schatteringer paa Kroppen:; Si

der; alle disse ere rimeligviis H a n /I er. Saa kommer del' For

mer med svage SPOl' til lo lyse Længdestriber I1ilJende langsmed 

Gl'ændsen mellem Rygg'en og Siderne; fremdeles unge Individer, 

hvor disse Striber eudnu ere meget tydelige, men hvor DraaJ)c

pletterne ligeledes ere meget iiiinefaldende (unge Hanner \I), og 

endelig Former, hvor Pletterne forsvinde aldeles eller ialfald IJlive 

meget svage, men hvor del' findes en skarp hvid Stribe paa morle 

Grund paa hver Side fra diet til Haleroden, og nedenfor denne, 

mellem For- og Baglemmerne, undertiden en eller to linere og 
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svagere, hvilke synes med Alderen at omdannes til en Række af 

lyse Plelter og at tabe sig mellem de andre Draabcplctter', 

A. Orstedii synes, efter det foreliggende rigtignok mindl'e 

betydelige Materiale, ikke at opnuae saa betydelig en S tiil'l'cl se ; 

vort stiirste Exemplar el' kun 9" langt, hvora[ Halen udgjill' 

de G. Sublabialskjoldene ere hel' lidt stOlTe, og det forste 

Par af dem berorel' hinanden fuldstændigt i Midtlinien; S kj æ I

le i I e n mellem dem og de egen lige Ullderlæbes)!jolde e r III e g e t 

m i 11 d r e u d v i k l c t; den bestaael' kun af een Skjæll'ække og 

naaer i det hoieste Lil OicLs Forrand, ja mangler undertiden 

ganske. Sl.rubeskjællenc ere i det hele grovere, og Modsætningen 

mellem dem og den Skjælrække, som ligger nærmest ved Subla

bialskjoldcne, derfor mindre udpræget. It y g g e n s S k j 00.\ e r e 

I i g e I e d e s g r o vel' e end hos A. lliisci og tillige meget grovere 

end Sidernes, og Albuskjællene danne her altid en lille Række 

af Tversldnner. Halens Skjæl ere bredere, fiilgelig ogsaa 

. f æ r r e - i den femtende Krands fra Haleroden knap BO - og 

ligesom deres Kjole mere skraatstillede, iJua at de af dem 

dannede Linier tydeligt divcrgere fra Midtlinien ud til SiderIIc. 

Endelig er den ydre Bagtaa næsten et heeH Led 10011-

g e r e e n d d c n i n d re. - Intet af de fOl'eliggeudc Exemplarcl' 

er plettet, de el'e alle stribede, hvori dog maaskee deres Alder 

eller [{jon kunde være Skyld. Midten af Hyggen el' hruungraa, 

derefter fi:ilger pua hver Side et bredt, næsten sort Bælte med 

3 lyse Striber, af hvilke den overs te gaaer fra biet til Haleroden, 

piia Grændsen af det graa og sOI'te Parti, de to andre fra Oret 
til Baglemmerne; den underste af dem fortsætter sig anc pau 

Skinnebencts Forside og træder igjen op paa Bagbcnets BagHidc 

og' Halens Sider. 

Vi unsee det for rigtigt hcr ogsaa at meddele Resultatet af 

en Sammenligning med to temmelig nml'stnacnde Arter, nemlig 

Ameiva Attbel'i Coet. og A. vulgaris Licht., pau hviIl1e vi have havt 

yderligere Leilighed til at prove de for de to beskrevne vestin

diske Arter benyttede Kjcndcmærkers Værdi, Af den sidstnævnte 
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Arl have vi kunnel undersoge /lere sydamerikanske (især brasi~ 

lianske) Exemplarer, af den fOrstnævnte ct ungt Exemplar, som 

Hr. Capl. A n d re a har bragt med sig fra Cuba. Vi maane dog 

forudskildw den Bemærkning, al hvis man med C o p e (l. c.) 

vil fastholde en Adskillelse mellem A. Aubel'i og A. trilineata 

Gray, horcr vort Exemplar til denne sidste; men C o p e indram

meJ' selv, at hans Charakteristik af begge Formel' i1cke indoholder 

noget holdbart Skjelnemærke; thi I?al'yen alene afgiver intet san

dant, og vi maa derfor vcdkjende os den Anslmclse, at A. trilineaia 

er deels Hunnen, deels Ungerne af A. Aubel'i Coet. 

Ameiva Auberi stemmer i Henseende til Skjælbeldædningen 

nærmest orereens med A. Riisei; denne har nemlig omlrent samme 

Grad af Fiinhed paa Ryggen og Siderne. Halens Skjæl ere ligeledes 

!;malle og [laralIefe, StrulJeskjrelfene forholde sig ogsaa nær

mesl som hos A. Riisei, dog mangler her en lydelig Gruppe af 

stOrrc Sl{jæl midt paa Struben; det fOrste Par Sublabialskjolde 

PI' derimod her ru I d s t re n d i g l ac\skilt fra hinanden, og Skj,pl

kilen mellem Underkjæbens to Skjoldrækker er endnu mere udviklet 

end hos A. Riisei, sammensat af 4-5 Skjælrælcker og rældecr 

næsten lige til selve Hageskjoldet. Overarmens Sliinncr gaae umid

lielbarl over i Underarmens; ogsaa Albuen hal'· her sil lille Skinne

parti ; Antallet af Bugens SI{jælrækker er hi:iist10; A nalsl(joldenl! ere 

9 (1 stort og S middelstore), IIcmoralpol'el'ne 1.4 i Tallet; Baglem

mernes Ileklædning er væsentlig den samme som hos A. 1/iisci og 

()rstedii, naar undtages de, rigtignok ikke meget ioinel'aldcnde, 

Hælknuder, som udmærke A. Auberi. Derimod gjcnfindcs et Par 

Knuder under Haanden, hen imod dennes ydre Side, sIlavel hos 

de to dansk-vestindiske Arter som hos A. vu.lgaris. Bagfodells 

Ydorlna el' Iijendelig længere end Indertauen, omtrent som hos 

A. Orstedii. Det fOI'eliggcnde Exemplar har fe m lyse Længde

linier, afhvillce en lober' midt ne cl ad Ryggen; mellem det UII

ners!e Par paa hl'er Side findes en morl, Schattering. 

Ameiva vu,lgaris have vi allerede tidligere paa ct andel Sled 
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gjort til Gjenstand for Omtale*l, og antydet, at der indenfor denne 

Art viser si"g en vis Mangel paa Bnstandighed i Forhold, som hos 

andre cre constante nol{, saa at man, naar et mindre Materiale 

forelaae, kunde forledes til at klove Arten i flere; den under

sogte Række af Exemplarer fra een og samme Lokalitet CLagoa 

Santa) overbevistc os imidlertid om, at disse Forhold deels ere 

forbundne ved Overgange, deels krydse hinanden i deres Fore

komst og fiilgelig ikke have san stor en Betydning, som man 

)mnde være tilboielig til at tillægge dem. Til Sammenlig

ning med de nysbeskrevne vestindiske Arter skulIc vi her endnu 

fOie fiilgende: A. vulgaris forholder sig i HenseenrIe til Eens

artetheden af Ryggens og Sidernes Skjæl og i Henseende til 

Hales)rjællenes Form og Beskaffenhed nærmest som A. lliisei, i 

Henseende til Strubeskjællene nærmest som A. (jrstedii" Skjcel

kilen mellem Underkjæhens .'\l!joldl'ække/' Cl' aldeles rudimentær 

eller mangle,' ganske, og det fii,'stc Pal' Sublahialskjolde heriirer 

hinanden fuldstændigt elle,' næsten fuldstændigt. Antallct af Bu

gens Sl!jælrækkcr Cl' 10 eller i2, af stiirre Analskjolde 3 eller 

4, af Femoralporer fra 19 til 22, af Skinnebenels Sl{joldrækkcr 

3 til 4, hvoraf fiilgel', at de to Skjolde af den yd/'e Række, 

som hos cle i det foregaaende omtalte Arten spille saa slo\' en 

Rolle, her træde betydeligt tilbage; dog er der i denne Hen

seende en betydelig Variation indenfor Artcn; SI!joldcne den 

ydre Række ere hos nogle Individer dobbelt saa brede som hos 

andre, Der findes ingen Skinnerække paa Overarmen, 

men l{un flere Rækker af s((irrc, lcantedt' Skjml eller 

S m aa s kj o I d e: af hvilke klin cnkcllc undtagelsesviis ('rc lidi me,'p 

brede end lange; dog lræfTes ogsaa [ndividc\', hl'or en Skinne

række tydelige,'c larler sig forriilge. Alhnskjællene ere derimod 

hverken i FOI'm eller Sliirrelflc scinderlig forskjellige f,'a Armrns 

iivrige Smaaskjæl. 

') Bidrag til Knndskah om BrasiliellH P/ulde," og Kryhdyr, J, delte Tids-
skrifts forrige Am'gang p, no" 
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Ameiva Pleei D. B. 

Vi skylde endnu at gjolre nærmere Rede for, hvorfor VI 

ildie med C o p e kunne betragte nogen af de foreliggende For

mer fra de dansk-vestindisl<c Oer1 og navnligen ildw A. Riisei, som 

identisk med A. Pleci, del' angives baade rl'a M a r t i n i q u e og fra 

S t. O o m i n g o, og som det derfor kunde være rimeligt nol! at træffe 

paa Jomfru-Gerne. Vanskeligheden ved fuldstændigt at afgjore 

dette Sporgsmaal foragedes ved adskillige Uovereensstemmclsel' 

mellem Beskrivelsen og Diagnosen af den nævnte Art i "Erpetol. 

gt'lllerale", saa at man ikke retvel kunde vide, hvad man sImIde 

holde sig til; saaledes angives Bugens Skjælrækkel' det ene Sted 

til iO, det andet til 12, Laarets Skjoldl'ækker snart til 7, snart 

til 9; Skjællene over Albuen siges de to Steder a( være "dilatees 

transversalement" (i Modsætning til "cyclohexagones"), pan det 

(redie beskrives de som "une rCllnion de cinq a sept scutelles 

plus grandes que les nutres ecailles sOllsbl'achiales", hvilket dog 

er noget heelt andet. - Der var imidlertid onl{clte Forhold, som 

syntes hestemtere at udelukke den Mulighed, al de foreliggende 

Former kunde hen fOres til A. Pleei, saasom, at Over'armens stOrre 

Skjæl beskrives som "en eller to korte Rækker af sexkanterle 

Skjæl, der neppe ere mere brede end I ltll ge, men stiifl'e end de 

ved Siden af dem", medens de saavel hos A. fIi'isci som hos A. 

Orstedii er betydelig bredere end lange og ganske have Chilrul1-

teren af Tl'ersldnner; at Sldnnehcncts Skjoldrækker angives til 

"tre, hvoraf den inderste el' meget. lille", Iod sig bedre forsvare 

om de foreliggende Former, skjeindt det er naturligst Inm at 

regne to, da den inderste som oftest Cl' meget uregelmæssig og 

ufuldstændig og under alle Omstændigheder kun hestaacr af Skjolde, 

som el'e overmande ubetydelige i Sammenligning med de (o an

dre RæHers. Femoralporernes Antal (indtil 24) Cl' ogsaa stOne 

end hos noget af de foreliggende Exernpllll'er, men afgiver m1lU

skee ikke noget sikkert Kjcndemæl'!ce. Vi maatle ogsaa ansee 

det at være ikke uvæsentligt, al del' hos den sf.riflede Form 
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af A. Pleei omtales el li m a g e Antal af Str'ihel' (5 elle\' 7), 

hvoraF en micH ned ad Byggell; den Ile uparrede Midtstrihe, som 

ogsa;! udmærlwr A.Auberi, findl's nemlig ikke hos noget Exemplar 

fra de danske Oer, som vi have se el. - Endelig maae vi tilfoie, 

at kunde vi end gaaet ind paa at henfiire en af de foreliggende For

mel' lil A, Pleei, kunde det lige saa godt været den elle som den 

anden, og dette har ogsaa bidrag'et til, at vi opgave denne 

HenforeIse for begges Vedkommende, Heldigviis have vi fOl' ganske 

10rt Tid siden, ved vor utrættelige COJ'l'cspondent Hr. R i i s c, erholdt 

el Exemplar fra S t. D o m i n g o af en Ameiva, som maa anse es 

for at være den ægte A. Pled, ialfald St, Domingo-Formen af 

denIle Årt *); det viste sig derved, at denne er ganske forsl<jcllig 

fra de andre i denne Afhandling beskrevne Ameiva-Arter og nnvn

ligen fra A Riisei; Forskjellighederne ere fiilgende: 

Hovedets Beldædning er i det hele den samme, nnar und

tages enkelte Smaatræk, som muligviis ikke engang erc constante, 

f. ]~x, at Nasofrontalsl(jolclet forlængcr sig med en Spids tilbage 

lige til Frontalskjoldet og derl'ed adsldllcr Pl'æfrontalskjoldene fra 

hinanden; at der bagl'ed Intcrparietalskjoldet ligger ine 2, men 

3 Smaaslcjolde; at det fi)rste FI'cnoorbitals1<jold ikke fol'længer sig 

ned til Ovel'!æLcs1<joldct o, s, 1'. Mellem Underkjæbens 2 Hækker 

af stone Skjolde findes 2 ellcr 3 Rækker af Smaaskjæl ligesom 

hos A. Riisei, og Strubens og Halsens Beklædning Cl' ligeledes 

dell sammc som hos denne ArI, dog med elen Forsl<j('l, al de stOlTe 

Skjæl midt undel' Struben brede sig ol'cr cl stiirre Oml'uade og 

crc mindre skarpt afgrændscde fra de omgivende Smaaskjæl. 

Hyggens, Bugens og Halens Beklædning ('r ligeledes dCIl samme 

hos hcgge Arter, men Lemmernes er temmelig forskjellig. Paa 

Overarmen findes der ikke en enkelt skarpt udpræget RæHe 

af brede Tvcrsldllller, som næsten umiddelbart ganer Ol'cr i 

Underarmens, men tlerc (4-5) HæHer af sHinc lwntcde Skjæl, 

" Det fortjener nemlig nærmcl'l' l!lJ(lc'l'si'gelsc ug Slnrll'æstclsc, om I'il'lit'lig 
dellne Art hnl' hjcmrrw bnade paa S t. D o m i n g o og paa 1\1 a I' ti II i q li e, 
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af hvill<e en eller to ere sLiirre og bredere end de andre; paa 

lignende Maade forholder det sig med Underarmen: Skinnerne 

ere kun udviklede i dens nedre Halvdeel; de erc derhos 

mindre brede og mindre Sl{~rpl adsldlte fra de omgivende 

starre og mindre Skjæl; de fortsætte sig iHe saH tæl hen lil 

Haandens smHa Tverskinncr, ligesom de ved et slort IIHl'ti 

af Smaaskjæl ere adskilte fra OverarmelIs. Der Cl' 12 Skjæl

ræk1<er paa den bredeste Deel af Bugen. Paa Laarets Underside 

ere Sl<joldl'ækkerne noget talrigere end hos A. Pleei, de enkelte 

Skjolde derfor noget mindre, hvilliet navnligen sees ved ilt sam

menligne de to næst yderste Skjoldrækker. Femoralporernes Antal 

el' 17-18, hver er omgiven af et sLUrre og 3 mindre Skjæl. Skinnc

henets Underside dækkes af ildw mindre end 4 tydelige Skjold

rækl<er, og de enkelte Skjolde i de to ydre Rækker ere derfor 

mindre og talrigere end hos A. Riisei, Misforholdet mellem de to 

st(}rsle af dem og de andre langtfra saa stort sorn hos denne. 

Analskjoldene ere smaa og talrige. Fodens Hygsine dækkes hos 

A. vulgariH, Riisei og Orstedii næsten fuldstændigt af starre Skjuldc~ 

idet del' fra ele 4 yderste Tæer I1ibcr Rækker af Skjolde eller Skinner 

op ved Sielen af hinanden næsten til Fodleddet; hos A. Pleei der

imod findes kun 3 saadanne RæU,cl' af Skjolde paa [?odens ydre 

Side: den, der skulde svare til den lange Taa, mangler og istc

denfor den findes der en fiin Skjælbeldæuning paa den indre Deel 

af Fodens Hygflade. - l flere Henseender danner A. Pleei Binde

leddet mellem A. Riisei og A. corvina, fra hvilken den dog er meget 

vel adskilt. Fra Ameiva vulgaris vil den lmnne skjelnes ved f111 finere 

SI<jælheklædning paa 1{yg og Stl'llbe, mindre og talrigere Anal

skjolde, ved den ufuldstændige Skjoldbeklædning pau lIagfodens Ryg

side, ved at Postmentalskjoldcne ere heelt adskilte fra hinanden, 

ved en noget anden Form af Forlemmernes Beldædning, ved de 

Io mellem Undcr1ijæbens Slcjoldræld<cr indkilede Slijæll'ækkcr m. m. 

Del foreliggende Exemplar er c. 15/1 langt, hvoraf Halen 

udgjor lidt over 2/3• 

16 
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Farvctegningcll rI' hos riet foreliggende Individ omtrent 

som hos det a n d e t i "Erpet. generale" omla]tr" paa cen f.ang 

plettet og stribet. De lyse PIelIer sprede sig over Kroppens og 

Halerodens Sider og Lemmernes Rygside. Kropsidernes Grund

farve er SOl't; af lyse Striber kan der erl<jendes 8, af hvilke den 

underste ligger heelt nede paa Kroppens Sider; til Niid kan man 

erlijende en niende uparret midt ned ad Hyggen; den fremkommer 

derved, ;lt de to næl'meste lyse tinier cre indfattede af et svagt 

sortagtigt flannd, i Modsætning til hvillict det mellcmliggende 

smalle Parti viser sig som en lys Stribe. Ogsaa her Cl' Strnhe

folden farvet af et sort Tverbmltc, saaledes som det heHhivl's 

"Erpet. gener," 

Åmeiva corvinll Cope*). 

Af denne Art har HI', Riise tilsendt os 3 Exemplarpl' frll 

S o m b r e r o, den nordligste af de kal'nihiske ()er, netop den !;arnme 

Lokalitet, hvorfl'01 C ° P e havde sine. Da C o p e s Beskrivelse ikke 

Cl' aldeles udtOmmende, skulle vi hel' meddele en ny Beskri

velse af denne fra de i det foregaacncle omtalte temmelig 1'01'

skjellige Art. 

Hovedets Beklædning synes ikke at rl'emuydt) noget særdeles 

mærkeligt; dog kan mærkes, at medens ellers Nakkcskjoldel. 

pleier at være det mindste af fem, som danne en TvcrrmHc, 

danne disse Skjolde hel' snarere en Gruppe med Nakkesl{joldet 

i Midten~ paa Grund af, at dettes Nahoskjolde ved en Tverlinie erc 

decIte i to, Dc Srnaagryn, som ogsaa hos andre Arter tildecls 

omkrandse Supraorbitalskjoldene bagtil og puu Siderne, naue her, 

lidt længere fortil paa disses indvendige Side end hos A. Riisr'i 

og Orstedii, Sl(jælkilen mellem Underkjmbens lo Skjoldrækkcr ('I' 

kun lidet udviklet og dannet af en enkelt Skjrcll'rckke ligesom 

hos A. vlI/garis og ih-sledii, og riet fiirste Pur SlIblabialskjolde 

heriirer hinanden fuldstændigt. Tindingskjællene el'e line, men 

0) PI'OC. Acad. Nn!. Sc, of Philndclphia, Fehl'. 18tl~. 
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omgivne af Smaaskjolde. Strubens Beklædning bestaaer af fine 

Smaaskjæl med en Gruppe nf stOrre i Midten og et Bælte af lig

nende mellem Halsfolderne. Pan Hygsiden af Kroppen og Lem

merne er SI(jælbeklædningen ligeledes fiin og ecnsartet som hos 

A. Riisci; Antallet af Bugens Slljælrækkcr er hois! 12. Men 

pan Overarmen findes ingen Skjæl, som udmærke sig 

paafaldcnde vcd deres Storrelsc; vel tiltage de lidt i 

SLOl'I'else morI Armens Yderrand, saaledes al de der ere ube

tydeligt stOrre og af en tydeligere kantet l<orm, men disse Skjæl 

ere dog saa lidt iOinefaldende, at man slet ikke vilde blive opmærlr

som paa dem, naar man ikke fra andre At'ter var henviist til at slige 

dem. Armskinnerne begynde her forst midt paa UIl

d e l' a r m e n og el'e ved Smaasl{jæl adsllilLe saavel fra Overarmen 

som fra Fingrenes Smaaskinner. Paa Laarenes Underside kan mali 

tælle 13-14 Skjoldrækker og pan Skinnebenet 4, af h,'ilkc 

den ydre Ræl<ke og navnlig 3 af dennes Skjolrle som sædvanligl 

ere de stiirste, medens den femte Cl' uregelmæssig og ufuldstændig, 

ligesom den tredie hos A. Riisei og Orstedii. Femoralporernes 

A nlal er meget stort, indtil 34 CC o p e angiver 32 hos Hunnen 

og 36 hos Hannen), og Analskjoldcne forholdsviis smaa 

o g t a I r i g e. Bagfodens R~'gside dækkes lwn for en mindre Deel 

III' et sammenbængende Pandser af stiirr'e kantede Skjæl, men for

resten deels af smaa i Hækker ordnede Skinner, som cre at be

tragte som Fortsættel se af Tæcl'llcs, deels af Smuaskjæl, som ud

fylde Mellemrummene mellem hine, og pan samme Maade for

holdet' det sig med Rygsidl'n af Hænderne. flalens Beklædning Cl' 

ild«~ væsentlig forsl{jellig fra den hos A.vulgaris, lliisei o. s. v. Ydcr

laaen Cl' i Forhold til Indertaaen længerc end hos A. Riisei, men 

Iwrlere end hos A. nrstedii. - Det slOrstc af de fot'eliggende 

Exemplarer Cl' 11/1 lallgl, men Halen er reproduceret og udgjor 

l{\1n o"; dels Totallængde skuldc derfor vistnok egenlig være 16/1, 

(C o p c angiver Totallængden til 16" 2/11, hvoraf Halen 1i" 41/1). 

F a rv c n Cl' hos de foreliggenne Exemplarel' alrleles sort, men 

dette er sikkert kun FolgCll af den mindre heldige Conservations-

16' 
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tilslilnrl, hvori de hefinde sig; dog heskrivcr IIgsaa C o P l' den som 

sort, Undersiden af Rugen og Hajen som hlaalig-gron, ("glaucous 

grcl'n''), undcrliden med ct guulagligt Anstriig (lltingcd ycJlow"). 

Tillellere Orientering i de sex os lliCl'mere hckjeudLe AUllliva

Mtcl'S Hovcdskjclnemoorkel' ville vi endnu meddele f1ilgcndc Oversigt: 

A. Brllchiu1n UJurnems) sl'rie si/lgu/a 8g umJta1'WlI dila/atm'um, 

guanlm laWudo longiludinclII bis vel plttries superat; swlellt! sub

livialia sel'ieLus duabus clisposila; pod {arr/oroles 13-20. 

[~. Series squamu/arulII 2- 5 inter seu/ella majura II/lIxill'1! 

in(crioris lItrinque interpositæ. 

l. A. Aubel'i; squamw tubcl'culif'ol'lllcS in calca at/sunt; s/.:Illetlll 

snblabialia paris pl'imi intel' se p/ane disjuncia SUllt. 

2. A. Riisei j sylltllllæ luberculi/im/les in calca lIulIw; swld/a 

sublaMalia pT"imi paris }lru plIrie inter se COI/ /ingi·ntia. 

(J. Series sljlwlIIularum ul/iea vrl nul/a iltler swlella majoru 

maxillæ in(eriori&. 

3. A.Orstetlii; squ.arnæ tubercuU(orrrws in eula nll/læ: .Iet/lel/a 

.I'ublabialia IJrimi paris pro partc conting('ltlia.. .I I/WIIIl U l(/) dUl'si 

lulcl'alibus majores. 

B. IIrachinm seriebus pluribus slJuanwrwlI IIwj()l'ltIn I)(Jlyyo

nal'lIm, haucl vcro furte di/alatarullt; seutdla suul'ibialia serit/JUs .'1 

'vel 4; pori fernoralcs 17-24. 

4. A. vltlgal'is J series sljuamularlHII inter sen/ella maxillw 

inlerioris tI/riugtte unica vel nu/la; scutella anali(~ JilIlica 'l/tajol'a; 

pedc's postici .mpra seuteLlati. 

5. A. l'lcei; senes sljllamnlarum inler seU/clla maxillæ illlcriori.l 

utrinljttc duæ vel tres; sCll/ella ana lia plura mi/lOra; JJ/iiles Jioslid 

.mlJra pro parle moilo sGuldlata. 

(J. IJrachium squamis 1nlljori/Jus '!J el sCIl/ellis o1/lnino nuWs; 

scutella libialia seriebus 4; pori {emorales lIsq tiC ad 86. 

6. A. corvina; sljulImulw maxillæ iu(cl'ioris iulcfSculc/lares ut 

in A. wlgari; seu/ella anaUa ]ilttra 7/t'inora .. pedes postici S'ttpm }1I'U 

parte mndn setttellis majoribus obtecta. 
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{guana tuberculata f.aul'. 

"Den almindelige Leguan" Cl' indsendt fra S l. C r o i x, 

St. Jan, St. Thomas og TOI'tola. Den angives desuden fra 

Tobago, St. Domingo og Marlinique, og for Fastlandet fra 

Mexiko (~), Venezuela, Guiana, Brasilien og Pen). 

Den vestindiske Form frembyder ingen ForskjelIighedcl' fra den 

sydamerikanske. 

,,Iguana tuberculata er ilcke ualmindelig paa S t. T h o m a B," 

skriver' 1-11'. R i i s ej "jeg' har seet over hundrede Exemplarer her 

i de sidste tyve Aar. Enkelte af de franske Indvaanel'c her pua 

Stedet spise dem. Ungerne udmærke sig ved en ualmindelig 

smuk, livlig lysegron, Farve, og enkelte Individer kunne lJeholde 

denne smukke gronne Farve, indlil de ere 1/2 eller 11/4 Alen 

lange fra Hoved til Halespids , hvorimod andre allerede hUl'() 

antaget de ældres smudsige graa Farvo, forend de opnaae 

denne Stlirrelse. Den smukke Farve, som Ungerne have, tabel' 

sig temmelig hurtigt i Spiritus og bliver morle eller smudsig 

gron. Det sWrstc Exemplill', som jeg har soet paa S t. T h o ID 11 s, 

val' 11/2 Alen langt*") rra Hoved til Halespids ; det var fanget ined 

Line paa ell Fiskekrog med ruat l{jod som Madding. De flesle 

Exemplarer, som jeg har seet, vare fra en gammel Kil'kegaard, 

som ligger paa et temmelig fugtigt Sted, og dens Omegn. Jeg 

Iwr talt mdtil 25 Æg i en gammel Hun," 

Blandt de i del Forcgaaende omtalte Krybdyr og Padder fra 

de danske Antiller har der været flere, om hvis Selvstændighed 

eller Forhold lil andre Arter vi kun have kunnet udtale os med 

en vis Tvivl af Mangel paa det niidvendige SammenJignings

materiale af de nærstaaende AI'ter. Med Hensyn til Anolis

Arterne have vi været heldigere stillede, og uagtet de Vanskelig

heder, som erc forbundne merl Studiet af denne Slægl, fOle vi 

') DHrr. Newton omlIlIe et, dor val' <1 Fod Illllgt (Annals of nat. hist. 
SeptlJr 185!) p. 216). 
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derfor her færre af de Betænkelighcder og Tvivl om Rigtigheden 

af de vundne Resultater, som vi i det Forcgaaende ofterc have 

været nodte til at udtale. 

Den artrige Anolis-Slægt hal' utvivlsomt sil Udbredningsmidt

pubkt i Vestindien j af dens c. 70 Arter leve hcr c. ·10 eller "h, 

og af de øvrige c. 30 hcboe dc Qc~te Landenc Vcst og Syd for 

den mexikanske Havhugt, især Guiulla og Ny Granada. KUli 

ganske faa, der ligesom antydc Slægtens Grændser mod Nord og 

Syd, forekomme i Bolivia og det iislligc RI'asilicn samt i Cali

fornien og de ostlige Fristatcr*). 

') Med Hells)'n til ele I'estindiske Arters Udhrcdnin!:( kunne vi henvise til den 
p. 170 og ngd, mctlllcclte O\'crsigt af slImllige vestindiske Arter. Man vil 
deraf see, at der for flere af hine A\'ters Vedkomlllende foreligger An
givelser om, al ue ogsaa skulde lilIlIes [Jaa FllStI:\llIlcl; al A'lJ1'incipalis 
ogsna finrles i de os(\ige Fristnter, Ol' vistnok utvivlsomt; IllOIl at 1~1l 

"A. pOI'catus" (forskjellig fra A. pl'inC'ipnli.sl pr fælleds for Texas og 
Guba, at A, e'1ue8t1'i8 forekommer i Sydenrolina, A. E'clwlt1'llsii i Guiana, 
A.I·ej'1dgens pau Cuhu, A, chl'ysolcll'is i "Vestindien". A. alUgatol' i NOl'Il
amerika, A. ?nal'moratus l SYllamcrika, A, Cri81{ttclllls i Gllian:l, A. Sn{}rwi 
(nebulosus Gr.'l) i Texas, er vistnok luller upaalidclif(c Angivelscl', sonl 
enten hiurore fra urigtige Artshestcllllnclscr eller fra fcilagtige Lukalitets
angil'elser, og som man gjiir bedst i at lade staae hen, indtil de stadfæstes 
ad allllCll Vei. Forrcstpn kjcllI1er man' 11Ill'n1'o1" Veslilldien i Nord
amerika: Anolis lJ1'inc·il'az.is (Sydlist!. Stater), A. Coope?'i (Californienl 
og A. jlmJCSCe1W Gr. (?). Fra Texas og i\lexiko: A. P01'catIlS, A. seJ'ialis, 
A. bip01'Cldl1S, A. IWl'iventl'is, A. Schiedei og A. nebulosll8; f1'll Central
amerika: A.1·ejitlgens, loni/ieamZn, clll11'eIlS, bivitta/u", og 8{/llei; fra ~yd
amcrika (Ny Granuda, Vcn('zucla, Guiana ug lirasilil'nl: A. nas;cus, }JUl1C

tatlls, altra/us, chrY.90Iellis, l'crulgens, Graham'i, lwterudcl"1/tus, 'h'wlsl,'e'l"salis, 
Icctij1'ons, Biuroni (ulJesl\l'cvcn), t1'OlJicZogastm', lClItU1·im/s og lionotus samt 
j'uscoaumtus, FJ·l/seJ·i og ænCl1S (de :.1 sidste i ECUallol' og I.lolivin); 
endelig cn Art, hvis Lokalitet ikke Cl' angil'ell (A. 1'etil'1l1atus Gr.l. De 
ikllc-vestindlske Artcr vilde altsaa værc hcmed ao, af ll\'iJke de fjpstn 
vilde have hjemme i den nordlige Hall'deel af Sydamerika (IG); derf\\'ter 
kommer Texas og lIIexiko mcd mindst G, Centralamerika med 5 og 
Nordamerillll med 2 cller il Arter. Det Cl' naturligYiis kun CII lil
nærmclsesYiis rigtig O]ltællillg af ArIerne, som her er Illcddcl'll: Iler 
hersker enulIll megen Fonirring i Ilcnne Slægt. SaalPdes er, efter 
godheusfulrll\ledtlelelse af Pro I'. Peters i llcrlin, .t!. Nitsck/~Wglr. Snllll11C 
Art som No1'0ps al1mlus D. ll., DJ"Ilco1nwa 12-stJ'ill/a IlerlIl. ug Norolls 
'lTwcJ'odactl/1us Hall, I, Anoli81JlanieeZJ8 WiL'gm. = A. cft'l'lIsolelJ'is D. n., ug 
A, lævic8p8 Wiegm. = A. chlo1'Ocyanus D. 1.1.1 
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Af de bekjendte c. 70 A'lioli.~ - Arler have vi dog kun 

havt Leilighed Lil at undersoge et mindre Antal, nemlig 16. 

Det er noksom bekjendt, med hvilke Vanskeligheder man hal' 

at kjæmpe i denne Slægt; el' det allerede i og ror sig vanske

ligt nok paa en tilfr'edsstillende Maade at diagnostisere ArIer, 

hvis Forskjelligheder vel kunne opfattes med 6iet, lIaar man har 

dem ved Siden af hinanden, men alligevel ere yderst vanskelige 

at udtrykke tydeligt i Ord, saa forliges disse Vanskeligheder 

her ved den Ubestemthed, hvormed mange ellers vigtige Forhold 

træde op, og ved den i denne Slægt saa betydelige Kjons- og 

AldersforskjeL Undersogeisen og Bestemmelsen af de i vore 

Musæer opbevar'ede vestindiske Former vilde derfor neppe hnl'e 

fOrt til noget afgjiirende og paalideligt Hesultat, hvis ikke navrJligell 

Hr. lU i s e s gjennem (lere Aar fortsatte l'igeIige Indsamlinger af 

de forskjellige Kjon og Aldere af de pau vore Ocr levende Arter 

havde sat os istand til cfterlJaanden at kllll'e alle tvivlsomme Splil'gs

maal med Hensyn til disse Arters Begroondsning. Vi have i det 

FiiJgende sligt at levere nogenlunde udtiimmenclc Beskrivelser og 

Diagnoser idetmindstc' af de Arter, hvoraf vi have kunnet under

soge mere end et enkelt Exctll(Jlar; man vil finde, at vi hilve 

taget Hensyn til enkelte Forhold, som ikke tidligere, idetmindste 

ikke i den Udstrækning, ere blevne benyttede som Skjelne

mærker, men som afgive ligcsaa gode Charaktcrer, SOlll de 

sædvanlige n anvendte. At opstille en Art paa et enkelt Exemplar, 

er i denIle Slægt endnu mere misligt end i anclre, selvom den 

heskrives nok saa omhyggeligt. lleskriveren vil her altid være udsaL 

for at tage feil af det Væsentlige og det Uvæsentligo, lIaRr han ikke 

kan sammenligne flere Exemplarel', og nuar saa en Anden igjen 

skal sammenholde lleskrivelsen med et enkelt ham foreliggende 

Excmplar, er han i Uvished om han har samme Art tor sig eller 

ikkP, fordi han finder visse smaa Uoverecnsstemmelser, hvis Be

tydning han ikke kan bedlimme. Med disse Bemærkninger om 

l(jendemærkcrnes Uhcstemthed og Mangcl paa Skarphed i Anolis

::;lægteu f'r det dog ingenInude 1'01' Melllllg al antyde, at A I' t s-
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h eg I'C h r t i dcnne artrige Slægt i Virkeligheden skulde have en 

mere vag Charakteer end i andre mindre artrige Slægter, al 

Arternes (hændsel' i Virkeligheden her I:lklllde være usil,here, 

mere udl:lallc fol' Overgange o. s. v. Vorc Studier nf Anoliderne, 

som omfatte Hundreder af Exemplurcr, have tvertimod bihragt os 

den modsat.te Anskuelse. 

Den af flere Forfattere (Coetcau, Gray, l!'itzinger*l 

forsagte Oplosning af Anolis - Slægten i flere \ Cl' efter VOI' 

Mening hverken nalurlig ellel' hlot praktisk mulig. De SOUl 

Slægtscharaktercr benyttede Forhold cre ofte ikke andet end Rjiins

eller Aldersmærker , ja undel-tiden ikke engang eonstante som 

saadanne, hvilket f. Ex, gjælder om HalelwmrnclI hos A. crist((teLlu,~: 

paa hvilken Slægten XiphosUfUS er bleven opstillet. 

Efter hvad HI', H i i s e meddeler os, opholde Anoliserne sig 

deels [laa dyrkede Steder, deels i og omkring Husenc ved Ud

kanten af Byerne og paa Landet, deels paa MUI'e, stiirre Urtel' 

og Iluske, f. Ex. paa Cajanus flavus, deu almindeligst dyrkede 

Planle i Negerhavel'lle ycd Plantagerne l:'",), Det er hekjcndt, at 

de hore til de farveskiftende Oglo!': A. cl'i-statcllttS Cl' saaledes i 

Almindelighed smudsiggron, men undertiden mal'!wgrlin, næsten 

sort. Ener nogle af Hr. Ri i Il e lIleddcclLc 'fegningcr at dlimlIle, 

sidde de paa Grene elIer anure GjensLande i en eiendommelig 

Stilling, med LelIlmerne tl'llknc ind til Kroppen og Halen stivl 

udstrakt i shau Hetning, rede til ilt springe, og samme Meddeler' 

omtaler ogsaa deres lydl6se Spring fra Grecn til Green, i Mod

sætning til den raslende Stiii, som ledsager andre Oglers Bevægelser. 

Deres Æg ere temmelig almindelige paa dyrkede Steder, nogle 

'I C octeau har 1 Underardelinger, Gray G, FiLzinger ikke mindre end 
20 SuLgenera til 28 \rtcr. 

Hl Man sammenligne de smukke Iagttagelser om Alloliscl'Iles Levemuade 
plla flere Steder i Gosses oftomlalte Bog om Nllturforholdcllc paa 
.Jamaica, navnlig 11.57, 112 og 210; smut en Bernwrkning ufHlIllowcl1 
i "Proc. Acau, Philad.' 1:;5G p.232 og New to n s i Gllnthcrs Afhandling 
om KryiHlyrene PUIl St C roix i AnlllllR and Magazille of Nat. Hist. 
1859, Sept.ember. 
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Tommer undel' Jorden, i Urtepotter, o. s. v., og have en langagtig 

Form, en bliid, pel'gamentagtig Skal, og ligne i det Hele Ameivernes 

og Slangernes Æg; to for os liggende Æg af A. pt!lchcllus have 

en J,ængde af 10mlU og en Brede af 51h lUlU • De af Giinther*) 

undersiigte Exemplarer af A. aeulus havde kun el meget stort Æg 

bver, uden Spor til Foster, uaglet det syntes at være modent til 

at lægges; han an tager derfor, at de yngle flere Gange om Aaret, 

hvilket i det Hele synes at gjælde om flere af de m i Il d r e Ogle

former i Vestindien. 

Anolis cristatelIus D. B. 

Anolis capite brevi; earinis {oveaque {rontalibus sat dis tinetis, 

{ovea oecipitali vero minus distinela vel nulla; seutellis capitis lævibus, 

supraocularibus B - 12 carinatis exeeptis, eircu1IIorbitalibus inter se 

sæpissime contingentibus, ab oecipitali dislincto vero sejunctis ; squamis 

dorsi minutis grani(ormiIJUs, medi'is non vel paullo modn majoribus ; 

pliea dOI'suali humili in maribus adu/lis; cauda compressa, in maribus 

(ortiter serrato-dentata vel crista culanea alla prædita; squamis ven

tralibus rotundati,~ lævibus, membl'orum pro parte carina tis, femora

libus et antibrachialibus antel'ioribus dilatalis hexagonis unicarinatis, 

pcdum unicarinatis. 

Vi skylde fornemmelig Dflrr. RUses og Orsteds Ind

samlinger, at vi have kunnet sammenligne en stor Række af 

Exemplarer af meget forskjellig Alder fra S t. T h o m a s, S t. 

Croix, S1. Jan, Just v. Dyck, Vieques, Water-Island, 

Tortola og Portorico. IfOlge ældre Angivelser forelcommer 

den tillige paaMartinique, Guadeloupe og'Marie-Galante 

og horer altsaa til de forholdsviis vidt udbredte vestindiske 

Arter; dens l?orekomst i G u i a Il a tOr man derimod vistnok indtil 

videre betvivle. Til Beskrivelsen i "Erpetologie generale" og til 

ovenstaaende Diagnose skulle vi endnu foie ro Igen de Bemærkninger: 

Hovedet kan variere noget i J,ængde, men er dog altid at 

') Annals L c. p. 2 j 4; denne Mening tiltrædes af C o p e (Proc. Aca(1. 
Philad. 1861 p. 215). 
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lraldc le o r t i Modsætning til ue fi.ilgenclc Arters. Smaaskjoldcne 

paa Snuden vise iJdw nogen regelmæssig Anordning. Antallet af 

stiirre Skjolde paa Supraocularregionen varierer betydeligt ligcsom 

hos unul'c nærstaaende Arter, her fra 8 eller endnu færre til 12 

eller endnu flere; de stiirre af dem ere tydeligt kjiilede, Skjondt 

Reglen er, at de Rækker af slllrre Skjolde, som om

k r a n d s e 6 i e h u l e r n e, b e r o r e h i n a 11 d e n p a a P a n cl e n, ere 

de dog undertiden fuldstændigt adskilte ved en smal Skjæl

rælike; derimod er Nakkeskjoldet altid adskilt fra dem 

ved idetmindste to Hækker af Skjæl eller Smaaskjolde. Hyggens 

ovale grynede Smaaskjæl lmnne være omgivIle hver af 6 Smaa

gr'yn, som udfylde Mellemrummene mellem dem, men disse ere 

]cun synlige ved Lupens Hjælp og' ofte temmelig utydelige; en lav 

Hudfold midt nedad Ryggen Cl' altid tydclighosdeudvoxne 

II a n n e r, men savnes hos Ungerne og Hunnerne; den dannes 

af to Skjælræl!ker, som forst mellem Uaglemmerne eller paa Hale

roden forene sig til cen; i dens forreste Deel ere disse Skjæl 

ovale, men fra Midten af Ryggen blive de aflangt sexkantede; 

i Reglen ere de l1jendeligt stiil'l'e end Hyggens andre Skjæl, men 

undertiden er dette egenllig ikke Tilfældet; selv hos Hunnerne 

og Ungerne erJijendes disse lo Slijælrækker dog som oftest med 

Lethed mellem de andre. Halekamrnen hos Hannerne er af 

meget forskjellig StUl'l'clse, og hos mange iavrigt fuldt udviklede 

Hanner er <len ganske lav og knap erlcjendelig som saadan, ja 

der synes at gives en lokal Varietet af A. crista/elius (paa Vi e q u e s 

og P () I' lo I' i c o), hos hvilken den egentlig aldrig kommer til Ud

vilcIing'~). Den afgiver derfor ikke noget godt Kjendemær1w for 

Arten. UugskjæIlelle have ikke nogen tydelig Kjal; de store 

sexkantede Sl<jæl paa Lemmernes Forside saavclsom paa Hændernes 

') Dc i tcmmelig Mængde foreliggende Excmplarcr fra V i e (j Il C S og 
p o r l o r j c o mangle alle IInlckall1Jl1ell; (lcrimor! fillllcs den more eller 
mill(lre lydeligt. hOR dc ligeledes i temmelig Mængde indselldt.e Excll1plarcr 
fra Portorico og Just Y. Dyc\(, Andcn Forskjcl fonnane vi ikke al 
udfilldu mellem tlisse to Afarter. 
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og F1iddernes ovre Side have hver i Reglen kun en enkelt Kj1il, 

naar undtages enkelte af de store I-aarslljæl i Nærheden af 

Knæ~t, som have flere. 

Hos de voxne Hanner er den graagronnc Grundfarve*) 

flint prikket eller tegnet ("vermiculo") af bruunt; hos Ungerne og 

Hunnerne er Tegningen livlige re, og del' findes i Reglen en i1iine~ 

faldende hvid Stribe midt nedad Ryggen, ofte krydset af eller 

ledsaget af 4 eller 5 m1irke Plettel' eller indfattet af en bl'ed miirk 

Linie paa hver Side i hos Ungerne findes der tillige et m1irkt Tvel'

baand paa Hovedet fra den ene Suprllol'bitalregion til den anden 

og et lignende, men mere bredt Baand over Nakken fra det 

ene Die li! det andet, og endelig en mere vandret Stribe 

paa hver Tinding bagved Diet, men hos de Voxne Cl' der kun 

sjeldent Spor til denne Tegning. Hunnerne og Ungerne kunne i 

det Hele have III fra de udvoxne Hanner saa forskjelligt Udseende, 

at man let kunde forledes til at ansee dem for at Lilh1ire en for

skjellig Art. Vi have saaledes fOl' os et Exemplar, som en kort 

Tid har været opstillet som A. fasciatus ; dets Længde er 12/a" 

foruden HaJen, det savner Rygfold ) Halel<am, Strubepose og 

Nakkegrube og har en temmelig trind Hale; en hvid Rygstl'ibe, 

indfattet paahver Side af et uregelmæssigt brnunagtigt Parti, kan 

forf01ges fra Nakken til Halen) langs ud ad hvis Rygkjlil den 

ogsaa forlænger sig i Form af en hvid tinie. Bugskjællene ere 

hel' svagt kjoletle, hvilket i det Hele oftere Cl' Tilfældet hos 

Hunnerne og Ungerne, og de midterste Hygskjæl ere aldeles ikke 

st1irre end de andre, ja kunne end ikke i stOl'sle Delen af 

Ryggens Længde erlcjendes som dannende særegne Bækker. 

UndersogeIsen af et sWrl'e Antal Exemplarer af alle Aldcl'e hal' 

imidlertid hævet e n h ve r Tvi v I om, al det omhandlede Individ 

kun repræsenterer deeJs IIunformen deels i enkelte Forhold en 

') Det vil ikke være over/1i:idigt at bemærke, at lleskrivoJscn af Ji'arvc!'llc h~r 
i denne Afhandling altiil Cl' etler de i Spiritus opllCvaredc Excmplarcl', 
hvor der iklle uutryJdteJig siges, at !len er efter rIet leveude Dyr, 
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lidt afvigende Varietet af Anolis cristatelltts *). I det Hele synes 

Hunnerne langt fra at opnaae den SWI'/'else som Hannernc; de 

have Jmn Spor til en Struucfold, men savne Hygfolden og 

enhver Antydning til en Halelwm; Nakkegruben el' ogs1la mindl'e 

tydelig. Den lyse Stribc midt ned ad Hyggen synes hos dem at· 

holde sig gjennem hele Livet. Som unge el'e Hanner og 

Hunner neppe til at kjende fra hinanden ved noget ydre For

hold; selv hos næsten voxne Hannel', hvor Hygfolden allerede Cl' 

tilstede, og Struhefolden idelminclste Cl' antydet, er Na]d(egrllhen 

mindre tydelig og Halekammen mangler aldeles. 

Allolis aClltlls 1Iallow.*). 

(Anolis Newtoni GUnther)*:!'). 

Anolis eapite longiusculo; (ovea carinisque (ronlalibus lJlus 

minus distinetis, (ovea occipitali pantm distineta vel nu lla j seutellis 

capitis lævibus, .mpraocularibus carinatis eæceptis, circurnorbitalibus 

inie!' se el cum sculello occipitali vnlgo eontingcntilJUs; squami.~ 

dorsualibus grani{onnill!ts minutis, m e diis nonnihil ni a j o ri b UH 

el dis tine te c a ri n a ti s; pliea dOi'Suali humiii vel indistincta; cauda 

') III'. Il i i s c, hvom vi hayde tilhagoscndt Exell1111arer af !Jeggo Former og 
opfordret til aLslige Forholdet oplyst veLl Iagttagelser i Nnturen, sl,rivcr 
til 'den Ene af os d. 2!Jde Noy!Jr. Ii\Gl: "miII Samler Ol' ar sallIIne Melling 
som Dc, al A. fascialus Cl' Hunncl'lIc (og Ungcl'lIc) af A. crislalell'lls; men 
hvorledes forldarcr Dc da, at Ilon l'iir"tnffil'nte findes paa Stc(lel', hYOI' Ilcn 
silbtllwvnle ikl\C forekommer, r. gx. paa S t Croix og S L JallY I on 
lille 1310lllstcrhavc, SOIll jeg har i Gailrdcn ycd A[lotheket, findes althl 
Oll Masse af A. fascinlHs, sila mangn, at jeg kan tælle 10-12 Stykker 
paa con Gang, mon aldrig hal' jeg soel ct Exelllfllar nI' A. c1'isfalellu8 i 
denne IIayc, hvor jcg har yæret daglig i dc sidste:j Maaneder.1/ Senore 
fik III'. 1\ i i s e imidlertid Anledning til at forandre sin Mening OIll delte 
Punkt; i Drev af 18do lIIai 1802 meddeler han ns, at han i bemeldte 
Have senere hm scet ct Exernplar af A. cristlltvllus (:1: Han 111011 Hale
kam) af og Lil, og ut hnn samlllC Dag hayde seet den parre sig med 
on "A. j',sciatu81<. Vi anfiirc (lelle fol' at Yise, at (lelte Forhold Iwr 
været (;jcnRlnnd fol' Driiftelse fra hcg"c Siller , mon at vi ogsaa fra 
hl'ggc Sider ere IWIl1I1C Lil det samme ondeligo lIesullat. 

") Proccr:d. Acad. Philad. 18iiG p. 228. 
m) Gunther: Annals ol' natur. history Seplbr.18GD 1l.212 tah.IV.lig.A. 
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comlJresBa, serrato-dentata, squamis ventmlibus indistincte carinatis, 

antilJrachialibus et femornlibus anticis hexagonis 1tt lJedalibus superi

oribus pro parte pluries carinatis. 

l en Afhandling "Notes and Descriptions af Anales" i "Pro eec d

ings of the AClIdemy af Natural Sciences af Philadelphia" (Aug. 

1861 p.208) har den allerede i det Foregaaende oftere nævnte 

amerikanske Herpetolog C o p e erklæret den af II a II o well nogle 

Aar iforveien beskrevne Anolis acutus for al være den samme Art, 

som G li n t h e r i 1859 opstillede som A. Newtoni, og da han har 

kunnet sammenligne H a 110 well s Originalexemplllr med Excm

plarer fra SLCroix, som vare meddeeJte af Ur. Riise, I,an der 

neppe være nogen Tvivl om, at det jo forholder sig saa, og at 

den Arten oprindelig tildeelte Lokalitet "Cuba ~", Cl' uriglig. Vi 

have, takket være Hr. R i i s c, kunnet undcrsiige en hetydelig 

Række af Exemplarer, som dog paa faa Undtagelser. nær alle 

ere Hanner. S t. C r o i x er det eneste Sted, hvol' Arten vides 

at leve ~) . 

. A. aeutus staaer meget nær ved A. cristatellus i Habitus, 

Charakterer og SWrrelse, men afviger fra den ved fi:ilgende Eor

hold: II o ved e t e r l re n g e r e; er A. cristatelius en korlslludet 

Art, horer A. aautus derimod til de mere langhovede eller spids

snudedeArter. Nakkeskjoldet stiider i Reglen uOliddel

b a r t o P t il d e s t o r e S kj o l d e, s o m o m Ic r a n d s e O i e

h u l e r n e og sti:ide sammen paa Panuen, eller der er i det 

hiiieste indskudt en enkelt lille Skjælrække mellem dem og Nakke

skjoldet**). Mellem Hyggens Skjæl er der ingen eJler dog kun 

yderst svage Spor til grynede Smaaskjæl, og Rygfolden er mindre 

') III'. R i i s o erklærer udtrylilwlig i sine Breve, at denne Art i k li e findes 

pau St. '1'110 mas og ikke el' hum Lekjendt fru andre Stcller end fra 

St. Croix, hvor den bunde eller dc indscndte Excmplarcl's Alltul at 

d6nllne og efter N e w to n s Ildtl')'kkelige Angivelse er mcget hyppig. 

") Saa sikkcr som denne Charaktecl' ellll Cl' i de fleste Tilfælde. navnlig 

nuar man hal' ud\'oxnc Hannor [Ol' sig, l(Un den dog undertiden være 

tvivlsom, uaar man kUli kan Ullllers6ge yngre Exell1plurcJ', hos hvilke 

Forholdet kan være mindre skarpt udpræget. 
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lydelig, uagtet de to Midtrækker af Skjæl her altid ere 

m e g e t s t o r e, a fl a n g t s e x lUI n t e d e o g t Y d e I i g t l( j o I e d e; 

del' findes ogsaa Kjole paa de nærmest tilsWdcnde Slljælrækker, 

som i Form og StOl'I'else danIle Ovcrgangen fra hine til Byggens 

almindelige Skjælbeltlædning, Fra Haleroden afloses hine lo 

Skjælrækker af en enkelt uparret. Halen Cl' hos Hannen stærl1t 

sammentryHet mcd savtakket Rand ellcr hal' endog i sin indrc 

Halvdeel en I a v savtakket Kam; hos Hunnen el' den mindre 

sammentryHet og kun utydelig savtakkct. BlIgskjællenes KjOle ere 

tydeligere end hos A. cristatelius. Lemmcrllcs Skjæl ore rudo

fornlige og kjolede, forsaavidt de ikke, som Jlaa Laarenes Yder

side, cre saa fine og kornede, ligesom Rygskjællenc, at Rjiilcn 

ikke lIan crl(jendes; paa Overarmens Yderside ore de derimod 

temmelig store, paa Underarmens og Laarets Forside tildecls sex

kan lede og fleerkjoledeligesom paa den livre Side af Hændel'lle 

og Fiidderne; man træffer imidlertid ogsaa Individer, hvor samtlige 

Armens og Laarets Slljrol knn have en enkelt Kjiil, Paa den 

forreste Deel af Hovedet kunne Skjoldenc være ordnede temmelig 

regelmæssigt paa begge Sider af ell skarpt udpræget Midtlinie; 

der kan saaledes langs Snudens Midtlinie findes to Hældcer af 

st1irre Smaaskjolde, som hagtil kile sig ind mellem dem, der 

daHlle en Fortslllttelse af de to Hruner af Cil'cumorbitalskjolde, 

og som fortil: bagved Næseborene, aflUses af 2 eller 3 Bækker 

af Smaaskjrol. Hos andre Individer er Anordningen af disse Skjæl 

eller Slljolde imidlertid mindre regelmæssig. Man tæller 8 lave 

tæbesi<jolde langs med begge Læber; de forreste "Sublabial

sl<jolde" ere temmelig store, mell allerede fra del anclet eller 

tredie Underlæbeskjold adskilles de fra disse ved ell indskndt 

Kile af Smaasl(jæl. Af Supraocnlarskjolde el' der 5-7 sLUne, 

kj5lede, anbragte i to RæHer, fomden nogle mindre i en tredie 

ydre !lække. De Naki<eskjoldel omgivende Skjæl ere temmelig 

store og atle bugede eller kjiilede. Il u 1111 e Il *) har kun Spor 

') "Hunnerne ere kun halv saa sture som Hunnel'ne," (j flnth()1' J. e. 
Seu SUUlllleSlCI!S DlIrr. N e w l () n s Bemærkninger om delle Dyrs Farrcskiflc, 
dets Fjender ar Fugleklasoen (en Ugle- og en !Ieire-Art) og dets Fode (Myrer). 
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til en Hudfold paa langs hen under Balsen, og den har en noget 

liv/igere Te g n i n g end Hannen, som næsten er uden al Aftegning; 

den kan saaledes have en lys Stribe og nogle marke Plettcr 

midt nedad Ryggen ligesom Hunnen af A. cl'istatellus, 

Allolis stratlllus Cope *). 

Anolis capita longinswlo; carinis et [ovea frontalibu8 parurn 

dislinetis , (ovea occipitali mtlla; scnlellis capitis læv~'bus vel 

1'ugosis, circumM'bitalibus contingentibus sell ab occipitati se}unctis; 

squamis dorsualibus graniforrnibus minutis, medh's haud ma}oribus; 

pliea dorsuali nulla; squarnis ventratibus lævibus, antibrachialibus 

et fcmoralibus antieis hexagonis lævibus vel indis tin ete carina tis , 

pcdalibus supcrioribus ?tnicarinatis; cauda in fæ minis tereti, in 

maribus subcomp1:essa serrato-dentata, serie nwc!tlarum q!tinque in 

dorso corporis. 

Af denne lille Art, som hal' været opstillet i Uuivcrsitets

Musæct under Navnet A. dorsomaculatus (undel' hvilket Navn den 

ogsaa har været meddeelt enlrelte lVIusæer), indtil den blev be

skrevet under ovenstaaende Navn af C o p e, hal' Hl'. R i i s e ind

sendt Exemplarer fra St.Thomas, Vieques, TOl'tola, Just 

v. D Y c Ir og P o rt o ri c o. Til C o p e s Beskrivelse skulle vi endtlll 

t'1iie Falgende: 

Uagtet Hovedet ogsaa her kan være af lid t J'ol'skjcllig J,ængde, 

maa den dog henfi:ires til de langhovede Arter ligesom A. aClttus; 

fi'a denne adskilles. den let derved, a t N a k Ir e s kj o I d e l a Jti d 

ved to eller flere Skjælrækker er adsldlt fra de lo 

paa Panden, idetmindste i en kort Strækning, sammcn

stiidende orede Skjoldrækleer, som omlnandse Die

h u I e r n e. Der findes ikke nogen ophiiiet Linie eller IIudfold midt 

nedad Ryggen, hvis Skjml ere meget finc, trotstilledc, gryned Cl og 

ikke sWrre end Sidernes, men paa begge disse Steder el'e Skjællcne 

') 1. c, p, 209, Vell cn 'l'l'yk- ellel' Slnivcfeil staucJ' dej' "st1'iatltlus" fol' 
IIslj'attlltes" al st1'{dUS (>1saddled,,), 
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hetydelig mindre end Bugens flade, afrundet-kantede Skjæl. De 

to midterste af Ryggens Skjælrækker Imnne vel forfiilges i hele 

Ryggens Længde, men ere enten aldeles ikke eller kun meget 

lidt stOrre end de tilsWdonde. Naklwgrube findes iklw og 

Pandegruben er ikke meget tydelig; Supraocularskjoldene ere 

temmelig talrige, de foneste Sublabialskjolde temmelig store; 

Snudens Smaaskjolde ore ikke regelmæssigt ordnede i Hækker. 

Hovedets Skjolde ere glatte eller svagt rynkede; de brede sex

kantede Skjæl paa Lemmernes Forside ore i Heglen glalle, men 

kunne undertiden ogsaa fremvise en svag I{joldnnnelse. Af de 

foreliggende Exemplarer ere de f1esle Hallnel'; de have en stor 

Strubepose og en noget sammentrykkel, savlakkel Hale, lUen 

ingen Halekam. Hunnens Hale Cl' mere trind og IItydeligel'e sav

takkel; den synes ogsaa al være noget mindre end Hannen og 

at have et noget kortere Hoved; hos Ungerne er Hovedet for

holdsviis endnu kortere *). 

Farvetegningen er ret belegnende fOl' denne Al'l; langs 

ned ad Ryggen findes en Række af fire eller fem (i Reglen fem) 

brede, brune, lyst indfattede TI'erbaand eller Tvcrplcl tcr; for

resten er Dyret mere eller mindre læt bruunspruttet paa en 

graalig eIlor grollgulll Bund. Udvikles disse Smaaplelter meget 

slærkt ,blive de charaktel'isliske Saddelpletler mindre tydelige. 

HOl'edet er næs len altid markt eller næs len sort. Struheposen 

hos Hannen har samme livlige ol'angerade Farve som hos 

A. pltlchelllls f. Ex., Lemmerne marke Tverbaund. 

Udmaalinger: 
on lian: en lIun: 

Længden af Hovedet til Diet. 15 Dl III 1.')lDm '" . 
- Hoved og Krop til Anus 50 111111 40lllm, 

- Halen 75 0llll 5 i 1I11 ". 

- Forlemmerne, 1() 111 m 1.7mm, 

- Baglemmerne, 32mm 27 0101 , 

') Pau Grund heraf, og dn Ungerne af Ll., c'ris/a/ell-lIs ogsaa kUllne have cn 
Række af morkc PleUer nedad Hyggen, kun uet ullllerLldell være for-
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ÅlIolis }llllchellns D. B. 
Denne Art kjendes fra S t. T h o m a s, hvor den er temmelig 

almindelig paa dyrkede Stedel', fra S t. C r o i x, hvorfra del' findes 

Exemplarer i det Kongl. Musæum, fra TortaIa, Just v. Dyck, 

Vieques, Portorico og Martinique. Vi ansee det fol' 

ufol'I1odent at udarbeide ell Diagnose af denne velbelijcndtc Art, 

men skulle dog li! Beskrivelsen i "Erpetologie glmerale" mie 

folgen~e Bemærkninger: 

Hannerne have ogsaa her i Reglen en lav, mere eller mindre 

tydelig Hudfold midt nedad Ryggen fra Nakken til Halen; den 

dannes af en dobbelt Skjælrække, hvis Skjæl enten aldeles ikke 

ellel' kun i en meget ringe Grad ere stOlTe end Nabol'ækkerne. 

Alle Hovedets Skjæl og Skjolde ere kjolede, de stOlTe have endog 

flere Kjole, f. Ex. Sublabialskjoldene; ligeledes ere Overarmens 

Skjæl og de store Skjæl paa Underarmens og Laarets Forside 

forsynede med flere {{jole. Den Gl'uppe af stOrre Skjolde, som 

indtager en Deel af Supraocularregionen, bestaaer undertiden Imn 

af 5-6 Skjolde. Den eneste foreliggende H li n har et noget 

kortere Hoved end de andre, som ere Hanner og hos hvilke 

Hovedets Længde iovrigt varierer endecl; den mangler Hudfolden 

langs ned ad Ryggen, og dens Hale er ikke hoi, sammentl'ykket 

og savtakket som Hannens, men lavere og mere trind, med 

skarpt udprægede, oph1.iiede Linier, som dannes af Skjælkjolene; 

den er ogsaa mindre tydelig leddeelt end hos Hunnerne. Ifiilge 

hvad Hr. R i i s e meddeler os, ere Hunnerne i det Hele lidt 

mindre end Hannerne, men uden nogen væsentlig FOI'slrjcl i 

Farve eller Tegning. En hvidlig Stribe, som oventil er skarpt 

begrændset, lOver hos dem Alle hen under Oi et fra Snudespidsen 

til omtrent midt paa Kroppens Sider eller undertiden lige til 

Halen. Ovenover den laber, fra Oiet af, en markere Stribe, som 

bUlHlet med nogen Vansl\oJighcd at skjelno mellem Ungel'll() uf clisso lo 
Arter. Har man nere Excmplal'cr for sig, vil HoveLlets forskjellige 
Physiognomie dog snurt afgjoro Sp0l'gsmualet. 

17 
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dog allerede taber sig lidt bagved Forlemmerne. Sorte Punlder 

og Smaarækker af IJullkLer ellel' Smaapletter af samme Farve 

findes hist og hel' paa Hyggen i sLOrre eIler mindre Mængde; 

naaI' de optræde i stOl' Mængde som talrige afhrudte Smaastribel' 

(hvad der er Tilfældet hos to Exemplal'cr fra P o I' t o r i c o), minder 

Tegningen endeelom A. vermiculatus, En eller to Rækker af 

hvide sortindfattede Smaapletter, som fiilge efter hinandelI med 

forholdsviis betydelige Mellemrum, iagttages ofte langs med 

Kroppens Sider, Hannens Strubepose er, ligesom hos adskilligc 

andre Arter, guulriid; selve Skjællenc cre ncmlig gulc, men 

Huden mellem dem har cn livlig zinnollerriid Farve. 

Anolis mal'lIlol'atns D. n. 
Et Exemplar af denne Art, som opbevares i del Kong!. 

Mllsæum, er i sin Tid sl{jænket delte af HI'. Dr. II o I' ri h e ck; 

det antages at være fra S t. T h o m a s ellel' fra S t. J a II, men da 

denne Art ellers aldrig er bleven indsendt fra de danske Oer, 

lal' man endnu ikke optage den i disses Fauna. Da det viser 

enkelte, om end mindre væsentlige Uoverecnsstemmelser med 

Beskrivelsen i "Erpetologie generale" , ville vi meddele en korl 

Charakteristik af det. 

Det er uden Strubepose, altsaa rimeligviis en H u n; Hovedet 

er ikke m e g e t langt; dets stiil'sle Brede indeholdes kun i 112 

Gang i Afstanden mellem Snudespidsen og Oret; oventil Cl' det 

ganske fladt, naar undtages de ikke meget fremtrædende Pande

kjOle, som fortsætte deres buede Lob til henimod Snudespidsen. 

Rostralkanterne ere skarpe, Hovedets Smaaskjoldc i det Hele 

flade, kantede og rorholdsviis store; af de to Rækker, som 

begrændsc Oiehulerne og bære Pandekjiilcne, bcriirer et Ilar 

Sl{jolde hinanden umiddelbart; de andre ere adskille "cd en 

mellem dem indkilet Skjælrække. Nakkeskjoldet Cl' lille og derfor 

adskilt fra hine stiirre Skjolde ved Smaaskjæl. Nakkegruhcll er 

ikke aldeles skarpt begrændset. Rygslijællelle erc o"alc, puldede 

eller kjiilede; i Mellemrummene mellem dem finlles enkelte tro-
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kantede SkjæJgryn; paa Siderne ere de meget mindre end pau 

Ryggen, men paa Bugen blive de alter stOrre , ovale paalvers, 

taglagte og fuldkommen glatte. Paa Undersiden af Hovedet og 

Halsen ere SkjæIIene kornede; del' el' fem Rækker af FrenaJskjæl 

og fire Rækker af Skjæl indskudte mellem Underlæbe- og Sublabial

skjoldene, begge Dele dog kun hvor bemeldte Partier ere bredest. 

Paa det forresten fiintslrjæJlede Supraocularparti findes en Gruppe 

af 7 eller flere stOrre 1,anlede og glatte Skjolde. Forlemmernes 

S11jæl ere rudeformige og kjolede, Baglommernes deels kornede, 

deels (saasom flere Rækker langs med Lanl'ets og Skinnebenets 

forreste Rand) bredt sexkantede og ]cjolede, deela (underneden) 

af lignende Form som Bugens. Ryggens to midterste Skjæl

rækker danne en lav Fold eller Kam uden Takker, som mellem 

Baglemmerne synker ned i Flade med den ovrige Slcjælbedælming 

og paa Halen erstattes af en enkelt Række f'orholdsviis store, 

lagformige , tilspidsede Skjæl, som danne en lav savtal,kel Kam 

pan den Deel af Halen, der ,ikke er reproduceret. 

F a r ve 11 er graablaa med rod ligt Anstriig paa enkelte Steder 

og med sortagtige Smaaplctter paa Ryggen, Siderne, I,emrnerne, 

paa Halen og under Struben. Hovedet er næsten sort med Und

tagelse af de gule Læber og en guuJ Plet ovenpaa Hovedet foran 

hvert Oie samt en guul sortindfattel Stribe; som lober fra OieLs 

nedre Rand over Oret og taber sig paa Siderne af Halsen, og 

en lignende, der begynder under Oret og taber sig lidt bagved 

Midten af Kroppens Sider; en svagere, hist og her afbrudt Stribe 

af samme Farve udgaaer endelig fra Oiets llagrand og taber sig 

over Skulderen. Med Undtagelse af Struben og Halsen, som ere 

graat anlOone, har Bugen en lignende gUIlIagtig Farve. 

Hovedets J,ængde til Oret er 22mm ; derfra til Gattet er Af

standen 50 111111 • 

En Sammenligning mellem c1et beskrevne Dyr og et Exemplar 

af Anolis alligator fra Martinique viser folgende FOl'slijelIighcdel': 

Hovedet er lidt kortere hos sidstnævnte, uagtet det foreliggende 

Exemplar el' en Han (med Strubepose) ; de Skjolde, som omgive 

17' 



260 

Oiehulerne paa deres indre Side, ere her meget sWrre og beriire 

derfor hinanden i hele Pandens Længde, adskilles ikke af uogen 

Skjæ[rældce i Midten; de stUde ligeledes umiddelbart op til det 

temmelig store Nakkeskjold. Disse Skjoldræklcel' og de af dem 

dannede Kjole fortsætte sig hos hegge Arler hen imod Næse

borene, idet de danne en spids Vinlcol med Uoslralkanterne; 

men mellem dem sees hos A. alligator lo lavere buede Længdokamme, 

udspringende bagved Mellemrummet mellem Næseborene; disse 

fattes derimod ganske hos A. marmOl'lltus, hvis Snude clerfor er mere 

flad, og hvor man paa den hagre Deel af Snuden hos A, lIIal'moml1ts 

kun seer to Rækker af sliirre Smaaskjolde med en ufuldslændig 

Række af mindre i Midlen, seer man hos A, alligator Ll Hækker 

af Skjæl eller Smaaskjolde. Den Skjælkile, som adskillel' Under

læbeskjoldene fra Sublabialsl{joldene, dannes kun af cen Skjæl

række hos A. alligator, hos A. mal'moratllS af indtil 4; SI!jæIlene 

paa Lam'enes l?orside ere slOrre hos A. alligatol', Fan'en smudsig 

skiferblaa, som hos unge Leguaner" med guulhvide Draabepletler, 

især paa Kroppens Sider, og med dell i J3eshil'clsen angivne 

sorte Plet i Axelhuden , de gule Striber mangle o. s. v. Uiglig

nok cre disse FOl'skjeIligheder kun Hcsullatcl af en Sammen

ligning af ct Individ af hver Art, men de vidne dog om, at 

de virkelig crc forskjeIlige. 

1nolis ,'elifer eul'. 

Anolis capite elongato; earinis {rontonasaliults qltatuor, foveisque 

{ronlali et occipitati dis tin ctis j sctttellis copitis carinatis , supraoClt

laribus a circunlorbitaUbus hattd plane vel 01/l1l'ino non sejUlIctis, 

Msce vero into/' se et ab occizJitali late sejunctis ; squamis dOl'sualiuus 

ovatis can:natis gmnulis pludserialis cinetis, mec/iis haud majoriulls, 

plicam vel cristam indistincle dentatam {ormantiuus, ventralibus 

polygonis læviuus, membrorum rhomuoideis carinatis , antict's nee 

dilatalis, nec pluricarinatis; cauda compressa, in mari/ms crisia 

membranacea maxima, radiis w/rltlla, ]l l'ædita , qvæ autem {æminis 
deficit. 
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Af de fire Exemplarer, som vi have kunnet undersiige, crc 

de to fra Vieques, det tredie fra Tortola (alle tre indsendte 

af Hr. R i i s e); et fjerde, i det Kongl. lHusæum, skulde ifOlgc 

Elil(ettcn være fra St. Jan, men da fIl'. Riise aldrig har faaet 

delte anseelige Dyr fra nogen af de danske Ocr, er det meget 

tvivlsomt, om den forelwmmer der. - Til cl ens Beskrivelse i 

"Erpetologie generale" skulle vi endnu fiiie, at Pandekjiilene her 

ikke convcrgere fortil, men tvertimod forene sig med H.ostral

kjalene noget foran 6iet, samt at den derved dannede store 

Pandegrube dog udfyldes tildeels af to fra Mellemrummet mellem 

Næseborene udspringende, næsten parallel e Nasalkjiile. De kjalede 

Supraocularskjolde (c.9 i 3 Rækker) ere enten iUe eller kun ufuld

stændigt adskilte ved sman Skjælkorn [l'a Circumorbitalskjoldene, 

som alter scll'ere adskilte fra hinanden og fra det lille Naklw

skjold ved en tredobbelt Række af Smaaskjolde. Pau Kroppens 

Ryg og Sider, paa Halsen og tildeels endog paa Baghovedet ere 

de egentlige Skjæl aldeles adskilte fra hinanden og omgivne af 

flere Kredse af Smaakorn; paa Lemmerne og Halen er dette 

d erimod ikke Tilfældet. Lemmernes Skjæl ere rudeformede og 

I(jiilede; de, der beklæde deres Forside, ere iHe meget stOrre 

end de andre og have ligeledes kun een Kjii!; fIeerkjiilede Skjæl 

optræde forst }laa Hænderne, Fingrene og Tæerne. De to midterste 

Rækker af Rygslljæl ere egentlig ikke stOrre end de andre, men 

deres hi.iie Kjole give dem C,harakteren af en dobbelt Række af 

lave Savtakker. H u n n e n s Hale el' sammentI'ykt ligesom Hannens, 

men istedenfor den hoie Kam findes her kun en lav, savtakket 

I{jol, ligesom den lean har en Hudfold istedenfor Strubepose. 

Auolis domilliccnsis Rhdt. &: Ltk. 

Anolis capitc brevi; {ovea et carinis {rontalibus distinetis ; 

,qwtellis capitis anterioribus et supraocularibus lævibus, circumor

bilalihus inter se et cum occipitali contingcntibus; {ovea occi1Jitali 

nulla; pNca dorsuali nulla vel indistincla; squamis dorsuulihus 
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grani(ormibus, majoribus nullis, vcntraUbus et membrorum lævibus, 

(emoralibus anticis late hexagonis, hawl carina tis ; camla in mar/bus 

compressa, lobato-serata, in (a!lllinis tereti, carinata. 

Denne fra H a i ti ved HI'. R i i s e indsendte Art horel' til 

de mindre og til de meget lwrthovedede ArLer. Den har 

tydelige Pandcl1jolc og fOlgclig ogsaa en tydelig Pandegrubc, 

der dog i Ide c strækker sig saa langt forLiI som hos mange 

andre Arter, da PandekjOlene fortil forene sig til et langagtigt 

ophoiet Parti, som indtager den midterste Deel af Snudens Hyg. 

En Naklcegl'ube findes iklw eller er ialfald aldeles utydelig, 

Snudens SlcjæI ere glatte og forholdsviis store; de danne lo 

regelmæssige Rækker mellem de to l del' kunne betragtcs som 

Fortsættelser af Circumorbitalslejoldcnc·. Bagved hvert Næsebor 

er del' 2 eller 3 Hækker af Smaasl1jolde i Linie med disse; den 

fjerde Hække fra den skarpt udprægede Midtlinie dannes af 

Rostralkantens Slcjæl. Dc stOlTe, af Smaakorn omgivne, i to 

Rækker ordnede Supraocularskjolde ere ligeledes aldeles glalle. 

Af de store Circumorbitalskjolde, som hegr~ndse Oichulerllc 

indadtil og hære de Forhiiiningel', hvis Fortsættelser Pandelljolene 

ere, ligger der 3 Ilar mellem Oiehulernc, af hvillw det forresle 

især udmærker sig ved sin StOrreIse ; disse to Skjoldrældwr berore 

hinanden fuldstændigt i Midten og ere ligeledes umiddelbart for

bundne med det temmelig store Nalckeslcjold; kun hos et enleclt 

af de foi'eliggende temmelig talrige Exemplarer (en Hun) er der 

indskudt en enkelt Skjælræklw mellem Nakkeskjoldet og de andre. 

Sublabialskjoldene ore hos denne Art stOlTe end sædvanligt hos 

Anoliserne; fiirst under det fjerde Underlæheskjold begynde Smaa

slcjæl at kile sig ind mellem Undcrkjæbcns 2 Rækker af stOlTe 

S]cjolde; af virkelige vel udviklede Læboskjolde er der kun sex, 

saavel foroven som forneden. Ryggens Skjæl el'c sruaa og kornede. 

Midt ned ad Ryggen kan der være et svagt Spor til en Hudfold, 

men ingen stOrre Slcjæl; Bugens ore stOrre, !lade og glatte, Paa 

Overarmen sees ingen sHine Skjæl; saadanne filldes vel forlil paa 

Underarmen, navnligen en RækIce af bredt sexkantede , men de 
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ere glatte ligesom Hændernes, ikke kjolede. Paa Forsiden af 

Baglemmerne findes del' ligeledes nogle sWrre Skjæl - skjiindl 

ikke saa store som hos den fiilgende Art - men de ere lige

ledes glatte. Halen er hos Hannel'lle temmelig sammentryJd1ct 

og saa stærkt savtakket, at man kan betegne den som I a p p e t; 

hos Uunn erne Cl' den næsten trind med en svag, takket Kja!. 

Paa de i Spiritus opbevarede Dyr er Grund fa rve n grUnIig 

eller graalig med en fiin Tegning af morke Prikker og fine 

Striber; stærkest er denne Tegning udpræget hos' Hnnnerne., 

De lo sUil'ste af de foreliggende Exemplarer af hvet'{ l{jon 

frembyde fiilgende Maalforhold: 

hos Hannen hos Hunncn 
Længden af Hovedet til Oret 14mm, 11mm• 

- Hoved og Krop til Anus 50mm, 41mm• 

- Halen. 74,mm, 6201111 , 

~ Forlemmerne 26mlU, 18mm • 

- Baglemmerne 38mm, 30JllJll , 

Efter Beskrivelsen har denne Art nogen Lighed med A.lucius 

D. H., fra hvilken den dog afviger ikke alene ved Halens mere 

sammentryHe og takkede Form (hvilket maaskee dog ikke har saa 

meget at sige, da Pariser-Museets eneste Exemplar, afbildet i 

R li m o n d e S a g r a s Værk over Cuba, vistnok er en Hun), men 

navnligen ved at Lemmernes Skjæl ere glatte og ikke kjoledc *), 
samt ved en noget forskjellig, mindre bred og but og mindre 

geddeagtig Form af Hovedet, ved meget mindre Oreaabninger o. s. v. 

Den burd e fremdeles sammenlignes med A. distichus C o p c fra 

N e w P r o v i d e n c c (B a h il m il - Oerne), hvis BeslrriveIse i mange 

Punkter stemmer med den foreliggende Art. Det hedder imid-

') I C o c t e li II S Beshi velse hedder det rigtignok tvertimoil, at Skjællenc 
pall Lemmerne crc kj61ede. Den fol' A. lucius HllgivtJe Fal'vetegning 
tinlles iklw hos noget af de foreliggende Individer. Enllelig har 
ProL Peters i DerliIl, llvcm el Exelllplar af A, dornin'icensis var med· 
,leen fra Ullivel'siletsmusæet, ogsaa mcddeelt os, at disse to Arter crc 
meget forskjellIge. 
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lertid om A. dist'ichus, at Halen ilille er "verticillat", og at 

de smaa kornede Hygskjæl crc s ti; I'r C end BlIgsl(jællene, hvilket 

rigtignok strider imod, at SkjæIlene forpaa Laaret og Skinnebenet 

siges at være af samme SUirrelse som BlIgskjæIlene, de paa deres 

ovre Side derimod som Rygsl{jællene, og derfor maaskee kun er 

en TryHeil. Efter Beskrivelsen ere Baglommerne ogsaa kortere 

hos A. distichus. Mindre Vægt tOr vi lægge paa Manglen af en 

Hygfold eller del'paa, at CireulIIoruilalsl(joldene k u n n e v æ r e 

adskille indbyrdes eJler fra Nakkesl(joJdel; thi Rygfolden Cl' ikke 

constanl hos A. dorninice1ISis og det sidstnævnte FOl'IlOld efter 

Beskrivelsen iUe hos A. distichus. Del' Cl' imidlertid efter Anolis

Arternes almindelige Uduredningsforhold ingeJl særlig Grund til 

at antage, at Haiti og New Providenee skulde have en 

Art tilfælles, og vi have derfor ikke vovet at henfure den fore

liggende til C o p es Art, der rimeligviis ved umiddelbar Sammen

ligning vil vise sig forskjellig. Det kunde muligviis ogsan være 

A. cal'barral'ius Daudin (hist. natur. des Reptiles t.4. p. 6!t) fra 

Haiti, men denne Cl' saa ufuldstændigt beskrevet, at den ikke 

kan erkjendes med Sikkerhed. 

AllOlis lliisei R h d t. &: Ltk. 

Analis eapite bnrvi, {ovea earinisque {rontalibus distinetis, 

seutellis capitis anteriaribus l'llgoso-carinatis vel {er e lævibus, sllpra

ocularibus carinatis , circurllorbitalibus inter se contingentibus" ab 

occipitali vero sejunctis ; l'ovea occipi/ali distineta in rIlm'ibus; plica 

dorsuali in eisdem distineta , serie dupUt;i squamanulI maio1'um 

carinatarum, eeteris dorsi grani{onnibus, ventralibus lævibus, mem

brorum carinCLtis, {emoralibus an/ids Iwxagonis, [llerllrnquc uni

carina/is; cauda in maribus c011lpressa, levi/er serra/a. 

Denne ligeledes fra H a i t i af Hr. lU i s e indsendte Art el' 

noget stOrre end den foregaaende , men horer ligesom den lil 

de korthovedede Arter. Ogsaa her findes to tydelige Pande

kjole og en tydelig Pandegrube af den sædvanlige langstrakte 
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Rudefol'm. Forhovedets Smaaskjolde, som ere meget talrigere og 

forboldsviis mindre end bos den foregaaende Art og ikke som 

hos denne ordnede i regelmæssige Rækker, ere meer eller mindre 

tydeligt rynkede eller kjiilede; det samme er Tilfældet med Supra

ocularskjoldene, som, 9-12 i Tallet og ordnede i 3 korte Rader, 

danne en Gruppe, omgiven af Smaagryn. ,'~, Circumorbitalskjoldenc 

berare hinanden fuldstændigt mellem Oiehulcrne, derimod ere de al

deles adskilte fra det iiivrigt vel udviklede Nakkeskjold ; Nakkegruben 

er tydelig, hos Hannerne. Der findes 8 tydelige, men lave Læbe

skjolde saavel foroven som neden; derimod ere Sublabialskjoldene 

kun lidet udviklede og vanskelige at sl<jelne fra de Smaaskjæl, som 

allerede fra det andet eller tredie Underlæbeskjold (Hageskjoldcne 

medregnede) kile sig ind mellem dem og de egentlige Underlæbe

skjolde. Ryggens Skjæl ere særdeles fine og kornede, men blive 

opad mod Midllinien baade noget stOrre og forsynede med en 

mecr cller mindre tydelig Kji:il, indtil de midt paa Ryggen danne 

en i Form af en lav Hudfold fremspringende Dobbeltrække af 

stOrre kjålede Skjæl. Dugens ere store, glatte og afrundede. 

Udvendig paa Overarmen, fortil paa Underarmen og Laaret og 

paa de 3 Sider af Skinnebenet findes der stOrre kjålede Skjæl; 

Laarets ere bredt sexkantede og i Reglen kun udstyrede med en 

enkelt Kjiil; ligeledes ere de slore Skjæl ovenpaa selve Hænderne 

og Fadderne forsynede med en enkelt Rjiil. Halen er hos 

Hannen sammentrykt og kjolet, men ikke savtakket, hos Hunnen 

rimeligviis trind *). 

F a r ven er lys graaladen med Spor til markere Baand paa 

Lemmerne o'g Halen; Hunnerne have en bred lys Stribe midt 

nedad Ryggen, udhævet paa hver Side af et bruun ligt Parti som 

ofte er balget eller takket og derved frembringer en ganske 

lignende Tegning som hos A. Sagræi; morke Linier, lilbende 

tæt ved Siden af hinanden paa Undersiden af Hovedet og Halsen, 

') Hos det eneste forcliggcnuc ExcmpJnl' af dette Kjfm el' Halen nemlig 
reproduceret og tilsteder uel'fol' ingen hestemt Slutning meu Hensyn til 
denne Legemsdeels nOlLnale Form og l.lesknITcnhed. 
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kunne ogsaa findes hos Hunner af denne ligesom af adskillige 

andre Arter. 

UdmaaIinger af 2 Exemplarer: 
Han: lIun: 

Længden af Hovedet til Oret 19111lll
, 14mm • 

- Hoved og Krop til Anus 62mll1 , 49111m • 

- Halen. 115mm, 55mm • 

- Fol'lemmerne . 30mm , 241llm • 

_ Baglemmerne. 50mlll , 43,"m. 

Af de beskrevne Arter synes A. Leachii al være den, som 

kommer A. Riisei nærmest; dog vil man ved al sammenholde 

Beskrivelserne blive opmærksom paa fOlgende Forslrjcllighcder: 

Hovedet beskrives som temmelig langstrakt, dets Smaaskjolde 

som glatte og dels Underkjæhegrene som stærlrt opsvulmede; 

Circumorbilalskjoldene ere adskilte ved en Hække af Smaaskjæl; 

Halens Savtakker ere ulige hoie, der findes en sorl Plel i Axel

huden o. s. v. 

Anolis chlol'ocyaulIs D. B. 

tAo læviceps Wiegm.). 

Anolis capite longiusculo, plano; fovea el carinis (rontalibus 

el {ovea occipitali nullis; scutelHs capitis ruyo8is, non vero carinatis, 

circumorbilalib~ls inter se et ab occirJitali mimIlo Illane sejunctis ; 

sq~tamis dorsualibus grani(ormibus, majorilnls nullis, plicæ dorsualis 

indistinctæ ntdimento, squami,~ ventralibus lævibus, membrorum cari

naNs, (emoralibus anlicis rhomboideis, ~micarinalis, genu proximis 

lalioribus tricarinalis, lJedum multicarinatis ; cauda tereti haud 

serrala. 

Ogsaa denne Art har Hr. R ii s e faaet fra S t. D o m i n g o og 

med sædvanlig Forekommenhed overladt til Universitets-MusæeL; 

del foreliggende Exemplar er, efter Slrubeposens Uddannelse at 

domme, en Han. Den horer, som man vil see af de nedenfor 

anfiirte Maal, til de mere langhovedede Arter. l)andekjolene ere 

saa utydelige, at de kunne siges al mangle, og Pandegrube og 

Naklregl'ube lindes ligesaalidt. Hovedets talrige l uregelmæssigt 
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ordnede, kantede Smaaskjolde ere vel ikke kjiilcde, men frem

byde dog undel' Lupen et ujevnt, uregelmæssigt rynket Udseende. 

Circumorbitalskjoldene ere adskilte indbyrdes ved en dobbelt, fra 

det lille Nakkeskjold ved en tredobhelt Skjælræl<kc. Af Sublabial

skjoldene cre kun de allcrbageste (fra det niende omtrent) ad

skilte fra Underlæbeskjoldene ved indkilede Smaaskjæl. Ryggens 

Skjæl ere smaa og kornede; midt nedad Ryggen ere de ikke 

sWrre end andetsteds paa samme; nogle Steder er der Spor til 

en lav Hudfold. Dugens Skjæl ere flade og glatte. Halen er 

trind med en svag Rjiildannelse, Lemmernes Skjæl kj1ilede; kun en 

kort Ræl<ke af bl'ede Skjæl foran paa Laaret, nærmest ved Knæet, ud

mærker sig ved en betydeligere SWrrelse fremfor Resten; med Und

tagelse af disse, som ere fleerkjolede ligesom de, der oventil beklæde 

Hænderne og Fadderne, have de kun en enkelt Kjal. - F a rv en 

er eensartet blaaliggriln; dog er den forreste Deel af Hovedet 

mork og paa Undersiden af Halsen findes nogle marke Striber. 

Udmaaling af det for eliggende Exemplar: 

Fra Snudespidsen til Oret 17m,". 

Fra Snudespidsen til Anus 5imm • 

Halens Længde . . . . ssmm. 
Forlemmernes Længde 

Baglemmernes Længde 

Forresten kunne vi henvise til neskrivelsen i "Erpetologie 

generale" , som ganske stemmer med vort F.xemplar, una r und

tages eet Punkt. Det hedder nemlig, at der midt nedad 

Ryggen findes 2 eller 3 Rækker af Skjæl, som ere lidt stilrre 

end de andre. Dette er nu rigtignok ikke Tilfældet hos den fore

liggende Anolis-Form, men skjondt det antydede Forhold ellers 

horer til qem, som afgive ret gode Artsmærker , veed man dog 

fra andre Arter, at det kan være undcrlwstet nogen Variation. 

Det er derfor ikke utænlreligt, at de midterste Hygskjæl kunne 

hos andre Individer være lidt mere fremtrædende mellem de 

(ivrige end det her er Tilfældet, og at dette har foranlediget og 

retfærdiggji.ir de anfOrte Udtryk. 
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Anolis mRculatlls Gray *). 

Anolis eapite elongato; {ovea et carinis {rontalibus nec non 

{ovea UCCllJitali distinetissimis; scutellis eap1'tis ccirinatis, eireumor

bitalibus inter se et a seutlillu oceipitali dislineto sen'ebus plur'ibu,~ 

,~quamarum sejunctis ; squamis dorsi grani(ormibus, mediis paullo 

rnajoribus, pliea dorsuali hmm'U, squanlis ventl'Qlibu,~ cal't'natis, mem

bro rum mticarin a tis , a1ltibrachialili'U,~ et (emoralilms anlieis l)a~tllo 

modo majoribtis, r/wmboideo-heæagonis, unicarinatis, lJedalibus sUJle

rioribus pluricarinatis; cauda in mal'ibus compresw, leviter dentaIa, 

Til C o p e s Bcskrivelse og til den ovensluaelJde Diagnose 

vil det 1mn være Ilodvenuigt, at mie et Pal' OreJ om Farven og 

nogle Maalangivelser efter det forclig'gcndc Exemplar, en Han, 

som er opgiven at være fra Jamaica. FnrvetegnilJgen he

staner væsentligen i et S~'stem af lyse Tverhaund pan en rod

graa Bund saavel pan Kroppens Sider som pan Lemmerne; paa 

Kroppens Sider overskjæres disse Bnand af et lignende Længde

baand, der dog horer op paa Midten af Kroppen. Imidlertid man 

man ikke tænke sig disse Baand llIeget skarpt udprægede; paa 

nogle Steder opliise de sig i Pletter. 

Længden af Hovedet til Oret .. , •. 21. 111111 • 

- .. Hoved og Krop til Anus, 

- Halen ..... 

- Forlemmerne. 

- Baglemmerne. 

70111111 • 

1.1.5111111
• 

30mm• 

51.01m , 

De jamaikanske Anolider ere endnu kun meget ufuldstændigt 

kjendte; de af G o s s e **) beshevne Former ere eharakteriseredc 

paa en saa ufuldstændig Maade, at det synes næsten umuligt at 

gjenkjende dem. Imidlertid har C o p e dog senerc oplyst, 

at A. opalinus Gosse Cl' en med A. maculatus nærbeslægtet, men 

forskjellig Art, A. iodurus Gosse derimod identisk med A. punc

latissimus Hallow. (t) og med A.heterolcpis Hallow. (~), Placopsis 

ocellala Gosse med Anolis flalendcnnei D. B. og med A. lcuco-

') Catalogue of Lizards p, 203; Cope l. c. p, 210, 
HJ Ann. & Mag, Nat Hist, Sec. Ser. Vol. VI. 1850 p.3,\.1. 
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cephalus Hallow. DerimorI er der Intet bleven nærmere beI{jendt 

om A. catenatus Gosse eller om A. stenodaelylus Gray. A. lineatopus 

Gr. er efter C o p e s Mening i1die forskjeJlig fra A. rrulCulalus Gr. 

Da den foreliggende Form ikke viser nogen væsentlig Afvigelse fra 

C o p e s neskrivelse af ,1. rnacnlatus, have vi ikke kunnet andet end 

henfijre den til denne Art; men vi indramme, at den ogsaa slemmer 

godt med H a 11 o well s Beskrivelse af hans Anolis punctatissimtts 

(A. iodurus Gosse), naar man seer bort fra Farven og fra at A. lJltnC

tal'issimus sIwIde mangle Kam paa Hals og Krop j men hvordan 

stemmer dette med Goss es Ord: "erest on nape prominent"'? 

lovrigt staaer den foreliggende Form saa nær ved A. Sagræi CoeL, 

al der kunde opstaae Sporgsmaal om de ere forskjellige j thi rigtig

nok er Hovedet meget længere, Pandegl'uben og Naldregruben langt 

skarpere udviklede hos den jamaikanske Form end hos nen 

cubanske, men deels synes de at forholde sig eens i alle 

andre Henseender, deels er det en almindelig Begel, som ogsaa 

holder Stik hos A. Sagræi, at Hovedet er kortere og de nævnte 

Kjole og Gruber mindre tydelige hos Ungerne og Hunnerne end 

hos de gamle Hanner. Men paa den anden Side synes de sLOn'e 

Exemplarer af den cubanske Form, som vi have kunnet under

sage, at være fuldt udviklede, og Forsl<jellcn i Stlirrelscn mellem 

dem og det jamaikanske at være altfor ringe til at kunne for

klare den stærkt udprægede Forskjel i Hovedets Form. Vi antage 

derfor, at disse to Arlel' virkelig cre forsl<jellige, og. ~t, naar man 

tidligere har troet at kunne angive A, Sagræi fra Jamaica*>, er 

det denne AI't, som er bleven forvexlet med den, ligesom m a 11 s k e e 

A. Edwardsii {hvilken Universitetsmusæet har modtaget fra J a lU 11 i c a 

ved l)rof. P e t c r sj med A. equestris. 

Allolis Trinitatis Rhd t, ,~ Uk. 

AnoUs capite lOl1giusculo; {ovea el carinis {rontalibn.~ dislinetis, 

[ovea ocdpitali pantm dis tin eta vel nnlla; scutellis ca.pitis ant6ri-

'j Cocteau i Ramon delnSngrus Værk p. !3G. (Lacc1·tus mino1' cine
,'eus Sl o a Il ej. 
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oribus lævibus, CirCU11l01'bilalibus inter se et eum occipitali e011tin

gentibus; squamis dorsualibus grani{ormibus, in seriebus mediis paullo 

majoribus, l'liea dorsuali hum iii pantm dislineta, squamis vcnlralibus 

lævibus, mernbrorurn cal'inatis, (el1lomlibus anticis !taud di/atalis, 

rhomboideis, uniearinatis, pedallbus sU11Orioribus pluries carinalis ; 

cauda tereti, leviter serrata , 

Denne Art, hvoraf HI', Riise ligeicdes har indsendt nogle 

Exemplarer fra T ri nid a d, slutter sig i nogle Forhold til A. acutus, 

i andre til A. cristatellus og afviger alter i andre fra dem begge. 

Formen er temmelig smæld{er, Hovedets tængde nærmest som 

hos A. acutu,~j ligesom hos denne findes der' midt nedad Ryggen 

to Hækker lidt stOrre Skjæl, der hos de stiirre Individer 

vise TiibOielighed til at danne en lav og utydelig Hudfold ; 

ogsaa her opdager man ved tupens Hjælp smaa Skjælgr'yn i 

Vinklerne mellem Skjællene. Nakkesl<joldet sUlder ligesom hos 

A. aculus umiddelbart op til Circumorbitalslljoldene, som aller selv 

stiide umiddelbart sammen pau Panden; 'Oiehulens Dæl<ke forholdcr 

sig ligesom hos de nævnte Arter, og Bugsl<jællene vise ikke Spor til 

{{jo!. Derimod viser A. Trinitatis fOlgendc væsentlige Forsl<jellig

heder fra dem begge: Pandckjiilcnc vige mcre fra hinanden foran 

Oinene og efterladc derfor mellem sig mere Plads for' dc Smaa

sl(jolde, som udfylde Mellemrummet mellem Circurnorbitalskjold

r'rokkernes forreste Stykkc; medens disse Smaaskjolde f. Ex. hos 

A. acutus kun danne en eller to Ræld1er, danne de her fire og 

ere i det Hele meget talrigere; den rudeformigc Pandegrube er 

bredere og i det Hele tydeligere end hos de to Arler, med 

hvilke vi her nærmest sammenligne den j medcns Rostralskjoldets 

overste Deel hos disse har et Indsnit i Midten, har del Lvertimod 

hos A. Trinitatis el fremspringende Parti, Snudens Smaasl(jolde cre 

det Hele smaa, tah'ige, glatte og ikke ordnede i regelmæssige 

Rækker. Af Læbcsl<jolde tælles del' indtil 9 for'ovcn og neden; 

Sublabialslijoldene cre i Hovedets forreste Halvdeel næslen Iigesaa 

store som Underlæbeskjoldene og deres Adskillelse fra disse be

gynder forsL med det tredie eller fjerde Læbeskjold. SkjælIene 
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paaLaarcts Forside ere hos A. Trinitatis mindre og rude

formige , hos de to andre Arter bredt sexlcantede og tildeels 

fJeerkjOlede; ogsaa paa Overarmen ere de her mind[·e. Begge 

Steder savner man de stOrre Slcjæl, som hos de fleste andre 

Arter beklæde Lemmernes (?orside. I Sammenligning med A. a(:ulus 

og cnslatellus Cl' Halen trind (uagtet de foreliggende Individer 

efter Strubeposens StBrrelse at domme ere Hanner), men den har 

dog en tagfol'mig Ryg med en svagt savtakket Kjol. 

Farve.n Cl' blaagl'on pau Kroppen, mere lJlaaviolet, bronce

agtig paa Lemmerne. Hovedet ere markere og synes navnligen 

at have havt et sort Parti omkring Dinene ; hos nogle er en lys 

Stribe henad Overlæben under Diet skarpt udpræget *). 
Udmaaling af det sLi5rste af de foreliggende Exemplarer: 

Hovedet til Oret. tSmm• 

Hoved og Krop 

Halen .... 

Forlemmerne. 

Baglemmerne 

70mm • 

c. 100mm• 

281l1m • 

48'"'"**). 

Leiocepballls (lIo1otrollis) vittatus Hallow. 

'Universitets·Musæet besidder (o Exemplarer af en Leiocephalus, 

som ere tagne ved lIavanna afDHn. Hygom ogAndrea, og som 

maale 2112-2%/1 fra Snudespidsen (i! Gattet. Ved at sammen

IHJlde dem med den kOI'le Beskrivelse af L. microlophus (D. B.) 

') Paa det levende Dyr findes disse Tegninger maaskee slet il,kn. 
H) Da G ra y (Cat .. of Lizards) op fOrel' nogle nye Arler, hvis Lokalitet ikke 

Cl' hel,jendt, nilvnligen A. occilritalis og 1'eticulatus (A. æneus er senere 
gjenfunden i li; e u a (l o r, og A. lineatopus er ifiilge Co p e = maculatus), 
ville vi ikke undlade at bemærke, at vi fOl'gjævcs have sugt al hcnfore 
vore nye Anolis-Arter til nogen Hf disse eller til A. fiavescens, hvis 
Lokalitet (" Nordamerika n) er tvivlsom, hvilket iiinigt ogsaa vilde være 
forbunucl med saa meget sliirrc Vunskeligheder, som Skarphed og Noi
agtighed \ Clllua\,lel'istil,en inletsteds er niidvendigcrB end i Ilenne 
Slægt, og disse Egenskaber kan man desværre langtfra tillægge G r a y s 
Diagnoser, 
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i "Erp6Lologie generalc" fandt vi nogle Forskjellighedel', sausom 
at alle de Skjolde, som dække Hovedet og Oiehulerne oventil, 
ere flade, men udstyrede med talrige skarpe ophiiiede Jjnier 
eller Kjole; derimod ere de Skjæl, som ueldæde Snudespidsen, 
Ovel'læuen og Underlrjæben, glatte. Hovedet adskilles fra 
Nakken ved en Fure eller Fold, der lober fra den ene Ore
aabning til den anden en Due med Convexiteten fortil 
og er udfyldt med meget smaa Skjæl, som bande i Form, 
Storrelse og Anordning ere meget forskjellige fra de tilsWdende 
Slrjæl paa Tindingen og Rygsiden af Halsen. De store, brede 
Slrjæl, som indtage den midterste Deel af SIdlInebenets indre 
Flade, danne ved at træde ud ovel' det tilsWdende meget fiint
skjællede Parti puu Skinnebenets Yderside, nærmest ved Foden, 
en lille fremspringende Skjælkam o,:). Dugskjællene el'e aldeles 
glatte, Rygkammcn meget luv, egenllig kun en ophiiicl Jjnic; 
Grundfarven er paa Hyggen bruungron, paa Bugen guulagtig, hegge 
Steder med markere Smaapletter, som ere tættest p1la Hovedets 
Underside. Paa Ryggen ere de brune Pletter ordnede i regel
mæssige Rækker; særdeles store ere de paa Siden af Halsen og 
'find ingen , lildeels ogsaa paa Siden af Kroppen mellem de to 
lyse Striber. Ogsaa Lemmerne og Halen e,'e plettede af disse 
Varvel'. En lys, smal Stribe udspringer paa hvel' Side under 
Giet og I1iber, paa Halsen noget bugtet, langs hen med Kroppens 
Sider til Baglemmerne; parallel med den, men hiiiere oppe, 
I1ibel' en utydelig, gronlig Stribe, ..som udspringer fra Oiehulens 
ovre Hand. II a I Io well s korte Beskrivelse **) af hans L. villatuG 
(ligeledes fra Cuba) passer l'et vel paa den foreliggende Form, 
naar undtages, al de 5 midterste Hældcer af Bugslljæl sl{ildres 
som stOrre end de andre, hvilket ikke kan siges Ht være Til
fældet hos vore Exemplarer ***). 

') Denne findes itivrlgt ogslIa hos den ægte L. mic?'olophus, 
") Procecd, Acad. Philad. Aug, 1856 p, l ij I. 
m) Af Gruys Leiocephalu8-Artcr Cl' det vunslICligt ut finde ud. Foruden. 

L, He?'min-ie?-i og ell femte Art fra det tropiske Amerika hal' han 3 vest-



273 

Alligevel kunde der være nogen Tvivl, om den fore

liggende Form er andet end Ungen af L. microlophus. Denne 

el' nemlig ifolge C o c t e a li *) for det fOl'ste stribet, rigtignok med 

7 Rygstriber, medens vor kun hal' 4; dernæst ere dens Hoved

skjoide udstyrede med ophoiede Længdelinier, SI{jællene fomn 

Oret il!ke forlængede til Torne og Skjællene overhoved mere ned

liggende, deres KjOle svagere og de af dem dannede Kamme 

derfor mindre stærkt savtakkede, hvilke .Forhold unægtelig alle 

gjenfindes hos de foreliggende Individer, Men heldigviis hal' 

Hr. Captain A n d r e a ogsaa hjemhragt Iii Universitets - Musæet 

et udvoxet Exernplar af den ægte L. microlophus, ganske 

svar'ende til Afbildningen (fig. 1., 2 og 3) hos R a m o II d e I a 

S a g r a, saa al en umiddelbar Sammenligning mellem disse Former 

er bleven os mulig. Det viste sig da, at Hovedets Skjolde hos 

L. microlophus cre stærkt bugede og ujevne, men ikke kj/ilede 

eller riflede, uaar undtages Subraocularsl{joldene, SOll) vise svage 

Spor til Længdelinier; dog denne Forskjel kunde maaskee afhænge 

af Alderen, som C o c te il li antyder det. Del'imod kan det neppe 

forklares paa denne Maade, at af de 4 Pal'ietalskjolde, Som 

med det umage Nakkeskjold i Midten dække Hovedets Isse

og Nakkedeel, Cl' det ydre Par hos L. micl'olophus meer end 

dobbelt saa stort som det indre; hos L. vitlatus ere de derimod 

lige store. denne Henseende vild'e iiinigt denne Form ogsaa 

stemme med den af C o c l e a u afbildede "Unge'!' Den Fure, 

som hos Il. vittatlls forbinder begge Oreaabningerne og udskiller 

Hovedet fra Halsen, Cl' udvisket hos L, mil:I'olophus, og de Smaa

skjæl, som findes paa dens Plads, ere kun i StOrl'else, men ikke 

i Form og Stilling forskjellige fra de tilsWdende. De foran Ore

aabningen siddende Sl<jæl ere hos Il. microlophus meget for

længede, saa at denne Aabning her maatte beskrives som stærkt 

indiske Arter, hvoraf de 2 fra G uba, Alle disse Il Arler, selv L, Schrei
ber-sii (micr-olophus), henregnes til tlcm, der have glatte Bugskjæl uden 
Kjt)l. 

') R a m o n d e l a S a g ra s citerede Værk, Reptiles p, 88. 
IS 
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tandet fortil; hos L. vittaltls ere de det iaHald kun i en langt 

svagere Grad. Kunde end delte og adsldlligt af det i det forc

gaaende anfiiI'te endnu tydes som Rj o n s- eller Aldel'sfol'skjel, 

synes detle dog aldeles lllnuligt om Skjællenefl forskjellige 

S lo r r e I s e og S kj æ I r æ k k e I' n e s fo r s k j e II i g e A n t il I ""); Skjæl

lene ere nemlig meget st1irre hos L. microlophus: medens man hos 

denne kun vil Iwnne tælle 9 Skjælrækker paa hver Side af Midtlinien 

indtil en Linie, der tærrkes al forbinde FOI'- og Baglemmernes 

Udspring, vil man hos L. vittatlls faae næsten det dobbelte Antal; 

alle Kji.ilene, saavcl Midtkjolen lang's nedad RyggeIIs Midtlinie, 

som de mod denne convergerende lavere Skjælkjiile ere derfor 

meget finere hos den sidstnævnte Art. Bugskjællene ere endelig 

hos L. microlophus for stiirste Delen tydeligt om end svagt 

kjOlede og tornede, d. v. s. deres bageste Vinkel IOber ud I en 

mere eller mindre udviklet Spids, hvilket derimod aldeles ikke 

er Tilfældet hos L. vittatlls, hvor de baade ere fuldkommen glatte 

og aldeles afrundede. Det samme gjælder om SkjæIlene paa 

Hovedets Underside. Vi maae derfor antage, at der virkelig 

her foreligger 2 Arter, om man end ikke endnu af Mangel 

paa tilstrækkeligt Materiale af forsl(jcllig Alder og Kjon af begge 

Former ni.iiagtigt kan angive Skjelnemærkcrfle imellem dem. Et 

andet Spi.irgsmaal er, om den af Coeteau afbildede "Unge" 

(I. c. fig. 3) virkelig el' Ungen af L. microlophus og ikke snarere 

er en fra denne forslejellig Art: 0111 ikke selve L. vitta lus ; den 

finere Skjælbeldædning, som udmærker denne Art, el' nemlig 

ogsaa udtrykt paa Afbildningen, del' kun i Stribernes Antal viser 

nogen betydeligere Forskjel fra de foreliggende Exernplarer af 

L. villatlls (HalL). 

'I H all o w c II h,lVIle troet al finde on Forskjl'1 i Furmen af NasalskjaIdel 
og Næsehorets llcliggonhed i dette, idet. han gik UlI fra, at Afhiltlningen 

·i Human dc la Sagrus Værk var rigtig i delte Punkt; det er den 
imidlertid ikke; de 2 bagved Nasalskjolllet og Næseboret liggende SlIlau
skjolde ere udeladte, og NasalskjoldC![ derved bleven stiirre og navIlligen 
længere end det skulde være. 
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Platyclactylus mpicl\1\I1a (Houtt.) og IIcmidactylus 
nUlbouia (Mor. de Jon.). 

Begge disse store GeJilcoformer forekommer paa de danske 

Ocr og ere der belcjendte under Navnet ,jWood-Slaves". Den 

forstnævnte findes paa st. Croix, men derimod irolgeHr,Riises 

Meddelelse ikl<e paa S t. T It o m as. . Derimod angives den fra 

Jamaica, Martinique, Guadeloupe, Marie-Galante og 

Nevis samt fra Venezuela og Guiana. "Paa St. Croix har 

jeg vel seet over 50 Exemplarer i de sidste tyve Aar; den lever 

i gamle Træhuse paa Landet, formodentlig ogsaa paa Træer; 

idelmindste forlælle Negerne 1 at naar den springer fra Træerne 

ned paa deres bare Arme eller Hals, suger den sig saa fast med 

Fiidderne, at de ikke kunne tage den af", skriver Hr. Il i i s e *). 

flemidactylus mabouia Cl' indsendt fra S t. T h o m a s, St. C ro ix, 

Just v. Dyelc og Tortolaj i Pariser-Musæcts'Katalog opfOres 

den fra S L J a n, desuden er den bekjendt rl'a S t. V i n e e n l, 

Martinique, Jamaica og Cuba saml fra Ny Granada, 

Venezuela, Guiana, Urasilien indtil Rabia og PernamJmco, 

samt elJdelig fra Madagaskar (V'?). IJaa de dllnske Der "kan den 

neppe kaldes almindelig", skriver HI" H i i s c, "da jeg ikke har 

soet mere end 5 eller 6 Exemplarcl' i al den Tid, Jeg har 

været her." 

SphæriOllactyllls elegalls M ae Lcay og S. pUllctntissimlls D. II. 

Vort Materiale af disse 2 Arter er kun ringe, men vi ville 

dog meddele et Par Bemærkninger om dem, da vi nære nogell 

Tvivl om den for dem opstillede Synonymio er rigtig. 

Af Sph. elegans M. J", (sputator Coct.) hal' Hr. Hygom fra 

H 11 V a TI n a hjembragt et lillo Exemplar, knap 30mm langl; del 

') Sammenlign A. og E, N e wto 1\ s Bemmrkllingel' i Ann, & lIIag, ot' nnlur, hist. 
Sejltur. 1859 p, 211 og Gosses i huns Heisecl'indringcl' fra Jamaica 
p. 75 og 178, 

lS" 
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har 13 morkelJrune skarpt begrændsede Tverhaand og en meget 

Hin eensartet Beklædning af Skjællwrn, som hlot blive noget 

grovere paa Bugen, paa Forhovedet nærmest ved Snude- og 

Underlæbeslejoldene samt paa Halen, hvor de ordne sig i 'l'ver

rækker; midt nedad Halens Underside findes som sædvanligt en 

Række Tverskinner; Giet omgives af en stor ringformig l kornet 

Palpebrulfohl, og bagved det store Suudeskjold tindes to Supe\'

nasalskjolde og mellem dem et lille uparret. Den ringe Stiirrelse, 

som deiIne Art synes at opnaae - C o c t e a u s sWrste Exemplar*) 

var kun 37""" langl - og den afvigende Tegning gjiir del telll

melig tvivlsomt, om det kan, være den Spul'mannske S. sptllator 

fra St. Eustaehe""), som var iP/4J1 lang og havde hvide 'fvc\'

haand med bred bruun InUl'ntning og regelmæssig Ilcgrændslling. 

Vi foretrække derfor M a c L e a y s Benævnelse. 

Af Sph. pllnctatis.\'itnll.~ har Ih. A II d r c a hjembragt et Exemplur, 

ligeledes fru Havanua; Hoved og Krop tilsammen ere 32m,". 

Det har netop den Farvetegning, som beskrives i "Erpetologie 

general e", riidgl'aa med fine hvide Punkter, som paa Hals og 

Hoved blive st1irre og tildeels nyde sammen til Længdelinier, og 

som ligeledes vinde Overhaand paa Halen, hvorfor denne lwn 

bcsln'ives som lysgraa med miil'l{Cre nelformig Tegning. Derimod 

forekommer del os tvivlsomt, om denne Art virkelig, som C o c t e a LI 

antager, er den samme, som den han beskriver og afbilder under 

Navn af S. cinereus***}, der Cl' lysgl'aa med mlirke Punkter, som 

ordne sig i Længdelinier, eller som den af Sp a rm 11 n n afbildede 

Form fra St. ElIstachet), der afbildes som simpelt plettet 

med morkere Pletter paa lys Grun(1. 

Begge disse Arter opfOres bande fra C li Il a og fra H a i ti; 

G o s s e nævner derimod ingen af dem fra J a m a i c a, men i deres 

'l Ramon (le la Sagra, I\cplilcs p. I(jD t. 17. 

H) Vctensk, Akad, Handl. I7lH p. UH tah. IV. fig I. 

m) l. c. p. 1M talJ. 18. 

t) l. c. fig 2. 
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Sted to andre Artel', som han kalder S. argus og oxyrhinus *); 

hans oftnævnte Bog om J a lU a i c 11 **); omtales· en tredie, 

S. Richardsonii Gr. 

Spllooriodactyllls falltasticus Cuv. 

Universitets-Musæet besidder 4 Exemplm'cr af denne Art; 

de to ere tagne ved Acquin paa Haiti aftieutenantH.Koch, 

de to andre ere kjiibte af en Naturaliehandler her i Byen og 

opgivne at være fra Ve II e z u e I a. Afbildningen i "Erpelologie 

gcnerale" ***) er ikke aldeles heldig; Skjællcne ere for smaa og 

Pandesænkningen fol' brat; heller ikke de af A. D u fil C r i I med

deelte Afbildninger t) ere videre gode. Det Cl' mindre rigtigt, 

naar Snudeskjoldet beskrives som begrændset bagtil af en lige 

Linie; det har som hos andre Arter der et lille Indsnit, hvorfra 

en Fure fortsætter sig midt henad Skjoldel til Snudespidsen. 

Mellemrummet mellem Næseborene dækkes af 3 Srnaaskjolde, et 

st1irre paa hver Side og (~l mindre i Midten, svarende til Ind

snittet. Der findes 4 eller 5 Læbeskjolde foroven og 4: fornedcn, 

foruden nogle mindre ved Mundvigen. Hovedet er iiivrigt beklædt 

med fine Skjællwl'D; ligesom hos andre Arler findes der midt 

over hvert Die et lille spidst Horn, dannet af el lille opstaaende 

Skjæl af særegen Form og hornagtig Beskaffenhed. De store 

rudeformige , stærkt kjiilede KropskjæI adskilles ved et skarpt 

begrændset zigzagboiet Bælle af Smaagryn midt ned ad Hyggen; 

Bugens Skjæl ere glatte; paa den inderste Deel af Halens Ryg

side ere de derimod store og fl'emspringendc, næsten pigdanncde. 

Skjoldene paa Halens Underside erc bredt sexkantede. 

Af de foreliggende Exeniplarer er el IHnt tegnet med smalle 

buglede tinier af Bruunt og Graat pan Hovedet; to fremvise kun 

enkelte lyse Striber og Pletter paa rniirkegraa Rund; det fjel'de 

er uden Aftegning paa Hovedet. Et af dem med stribet Hoved 

') Ann. & Mag. Nat. Hist. Sec. Ser. Val. VI. (18fiO) p. 3H. 
") Sojourn etc. p. 254. 
'''l pI. 32 flg. 2. 

'f) Al'chives du Museum t. vm. pI. XVlIl. flg. 3. 
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er tillige plettet paa Hygsiden af Kroppen, Lemmerne og Halen, 

da Skjællene frembyde fOl'skjellige Nuancer af Graat og Bruun!. 

Sphæl'iodactyllls D1jcrøl(~I)is Hhdt. &: Ltk. 

("S. !'antasticus, variete il taches noires", A. Dumeril~). 

Sphæl'iodaclylus capite brevi obluso; squam~'s dOl'si rhomboideis 

carinalis, minoribus q1wm 'in Spil. rantaslico, mediis grani

formibus, zonam distinetam vero haud forrnantibus; maculis ([orsll

alibus majusculis obscurioribt!B. 

Et Exemplar af denne Art Cl' sin Tid skjænlcct af Hr. 

K n u d s e n til den "naturhistoris!<c l"orening" og bærer den !Jaa-

skrift at være fra S t. C r o i x; senel'e er intet Exemplar af den 

blevet indsendt, og dens Forekomst paa de dansite Antiller 

trænger derfor maaskee endnu til Stadfæstelse. Dc Punllter, hvori 

den afviger fra S. (antasticus, ere folgende: Kroppens Hygskjæl 

ore Imn halv saa store og altsaa meget talrigere, men netop 

derfor er det midterste Bælte af mindre Skjællwrn midt ned ad 

Ryggen ikke skarpt afgrændset fra den omgivende Skjælklædning. 

Snuden er betydelig kortere og mindre spids; mellem Supero

nasalskjoldene er der ikke el enkelt Skjæl, men en lille Gruppe af 3; 

Die hornet findes derimod ligesom hos S. fantasticus. Haleskjællene 

ere temmelig store, glatte, afrundede og ordnede i Kredse. F Il r ven 

er nu rigtignok noget afbleget, men det sees dog, at stOrre 

brune Pleller have været temmelig regelmæssigt fordeelte over en 

lysere Bund. 

Udmaalinger af det foreliggende Exemplar: 

Længden af Hovedet til Oret .... " Smm. 

- Hoved og Krop tilsammen 29ll\ll\. 

Halen (reproduceret) ..•...... , 23mm• 

Vi antage, at det er denne Form, som omtales af A u g. D u m C I' i I 

som en Afm·t af S. fantasticus; rigtignok viser Afbildningen ikke 

nogen LængdesLrihe af mindre Skjæl midt ned ad Ryggen, men 

') Archives du Museum I. c. p. 470, pI. XVIlJ, flg. 1. 
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j Besl{rivelsen siges det udtrykkelig, al et saadanl Parti er 

tilstede, men at det er mindre skarpt adsldIt fra de ovrige slOrre 

Skjæl, hvilke ere mindre end hos den normale S. fantastictIs. 

Ogsaa Farvetegningen (to Rækker marlee Pletter nedad Ryggen) 

stemmer med den foreliggende Forms. 

Sphæriotlactylus macrole}Jis GUnth. *). 

I den allerede oftere citerede lille Afhandling om nogle 

Rrybdyr fra S t. C r o i x har Dr. G ti n t h e r beskrevet en lille Art fra 

S t. C r oi x, hvori vi, uanseet nogle smaa Uovereensstemmelser i 

Besl(rivelsen, gjenkjeude en fra vore danske Antiller, navnlig fra 

St. Croix og St. Thomas, samt fra Vieques oftere indsendlArt. 

Hovedet er kort og but og som sædvanlig beklædt med meget smaa 

Korn, men disse ere dog tydelig kjalede, især Snudens, som ere 

noget stOrre. De sman Skjæl paa Halsen danne en Overgang fra Bag

hovedets endnu mindre til de slore, flad c, rudeformige, tilspidsede, 

stærkt kj/ilede Skjæl, som dække Kroppens Rygside og fortsætte 

sig lidt ud paa Haleroden ; Kjlilene danne ophoiede Skraalinicl', 

som hos en Leiocephalus; en Midtrække af mindre Skjæl mangler 

aldeles; SI(jæIlene ere iovrigt hos forskjellige Individer af en 

noget forskjellig StOlTeIse **). Halens ovrige Skjæl ere glatte og 

afrundede j pau Undersiden findes en bredere MidtræHe, som 

ofte antager Form af Tverskinner. Bugen er glatskjællel ***). 
Snudeskjoldet er vel bagtil begrændset af cn ret Linie, men har 

dog ligesom hos andre Arter en Længdefurc, der ender i el lille 

Indsnit. Der findes to store, nærmest trekantede Superonaslll

skjolde og et ganske lille mellem dem; fremdeles 4 Læbeskjolde 

') Ann. & Mag. af natur. hist. Sept. 1859 p. 214 tab. IV. fig. B. 
I'j Det fra Vi e q u c s indsendte Exemplar er saa storskjællet, al det Cl' 

vanskeligt at forstaae, at del er den summe Art. Men ellers Cl' der 
ingen FOl'skjel, og Tegningen eL' den samme SOL11 hos dem fra de 
danske AnliIler, hvor Pletterne era mecst udviklede. 

m) G ii n th e r beskriver "llrystets, Skjml urigtigen som l(jolcde. Derimod 
er del' nogle kjolede Skjml under Balsen. 
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for oven og neden, af hvilke det bageste Par dog er meget lille, 

foruden nogle Smaaskjæl ved Mundvigen. 

F a r ven Cl' graa cll Cl' bruun med stOrre eller mindre sorte

brune Pletter, som paa Hovedet antage Form af uregelmæssige 

Striber og undertiden der danne en !lin Tegning, som minder 

om visse Former af S. {alltasticus. Der findes ofte en stor 

Plet midt paa Ryggen mellem Forlemmel'l1e - som oftest med 

to sman hvide Prikker i det sorle - og en lignende paa Bag

hovedet. Af fire samtidigen indsendte Exemplarer fra S t. T h o m a s 

have de to de morl<e Pletter ordnede i Bækker langs hennd 

Ryggen og Halen og brede Længdestriber paa Hovedet; de have 

desuden de to omlalLe slorre PIeIler paa Nakken og Hyggen. 

Hos de to andre savnes den sidste, Hovedels Tegning er meget 

finere og Hygpleltcrne ere reducerede til fine Slænk. Maas1cee 

el' der i denne Forsl(jel i Tegningen udtJ'yld en KjUnsforsl(jel? 

Udmaali n g af et Exemplal': 

Længden af H ovcdet til Oret. 61ll1ll
• 

- Hoved og Krop . 241111ll
• 

- Halen . . . 241ll1ll
• 

Æ g g e n e af denne Art erc som hos andre Gekkoarter hvide, 

aflange, omsluttede af en tynd og slijiir, men haard KalkskaI ; de 

ere omtrent 5mll1 brede og 8111111 lange. 

lfiilge DHrr. N c w t o n (l. c.) er den ikke meget almindelig 
\ 

paa S t. C I'oi x; de af dem medbragte Exemplarcr vare fangne i 

Husene, "men," tilfUie de, "vi are tilbUiclige til at troe, at 

"al den forholdsviis opholder sig paa Marlicrne, især SuUer

markerne" *). 

GYlllllodactylus notatus Bhdt. &: LLlc. 

Gymnodactylus gracilis; squamis rninutissimHs, hO'mogeneis, 

grani(ormibu.~; co lore lrrunneo, 1Jlåwlaru1Jl .~agitti(or1/liwn serie 

') Smglu. G o s s e: Sojouru p. 7G, 254 og 284, 0111 do jumaikauske Arlers 
Levemaade. 
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dOr'suali, macula ~'otunda nigra et linea. alba transversali utrinque 

ante brachia. 

Et Exemplar af denne lilIe, formeenLlig ny Gekko-Art, har 

Hr. Lieut. H. Koch taget ved Acquin paa Haiti. Formen er 

smækker, Hoved og Krop omtrent lige tykke; foran Oinene falder 

Hovedet med en temmelig brat Sænkning ned mod Snudespidsen. 

Hoved, Krop og Hale ere eensformigt beklædte med yderst fine 

Korn; paa Snuden, foran Oinene, ere de stOrre. Det store 

SlIudeskjold, som indtager Snudespidsen, har et Iridtryk foroven i 

Midten og et Indsnit bagtil; til de ·mere fremspringende Dr]e af 

delte Skjold slutte sig paa hver Side to Smaaskjolde, et stiirre 

og et mindre, medims en lille Gruppe af Skjælkorn kiler sig ind 

mellem dem og Indsnittet i Snurjeskjoldet. Under det forreste 

og sliirre af disse Superonasalsl{jolde, mellem det og Snude

s]{joldet, ligger Næseboret. Oieæblet er omsluttet af et temmelig 

slort, kornet Oielaag; der findes 6 OverJæbeskjolde, som aftage 

i SWrreJse bagtil, foruden nogle mindre i Nærheden af Mund

vigen; det store HageskjoJd efterf01ges ligeledes af 6 Underlæbe

s]{jolde, af hvilke det fOrsle er meget stort, de. andre af aftagende 

StOrrelse; . foruden nogle mindre bagved det sjette. Hovedets 

Underside er beklædt med lignende Skjælkorn som Ryggen, 

men i Nærheden af LæbeskjoJdene blive de stOrre og antage 

Form af smaa kantede Smaaskjolde; t o saadanne ligge bagved 

Hageskjoldet. Bugen er beklædt med smaa rhombisk-hexagonale 

Smaaskjæl, Benenes Underside med lignende, men mere afrundede •. 

Skjællene paa Halens Rygside ere noget stOrre end Kroppens, 

paa dens Underside ere de forholdsviis store, flade og afrundede; 

en bredere Midlrække kan forfOJges under en Deel af Halen. 

Laarets Bagside er fiint kornet med skarp Grændse mod de fol'

hoJdsviis store Skjæl, som beklæde dets Underside. Fodbladet 

er underneden beklædt med smaa Skjæl, Tæerlles og Fingrenes 

udvidede Deel med stOrre, næsten qvadratisl(C Skjæl, deres ydre 

smækkrere Deel med fine Tverlameller; paa Sidemfl ere de 

beklædte med fine Korn. 
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F a r ven Cl' bruunlig , nærmest chocolade1.Jt'uulI; lidt foran 

Udspringet af hvert Porlem tlndcs en temmelig slor sod rund Plet 

og lidt bagved den en fiin hvid Tverstribe. IIcnad Ryggen og 

Oversiden af Halen strækker sig et System af morkere og lysere 

Pletter, del' danne en Række Figu'rer, som minde om Pormen af en 

Piilspids. Hovedets Underside er marmoreret af Grant og Hvidt. 

Udmaalinger: 

I.ængde af Hoved og Hals til Fot'lemmerne 

Fra Forlemmerne til Anus 

Baleh (Spidsen afbrudt) • 

t 1I1lnl , 

to mJll , 

2imm , 

I Farvelegningen har G.nolatus nognn Lighed med den 

af C ~ c l e a u leverede Afbildning *) af G, albogularis. lIeldigviis 

have vi lmnnet undersiige et Excmplar af en lille Geldco, som 

Capt. An d rea har hjemfiirt fra Cuba, og i hvilken vi mene al 

gjenkjende G. allJogula1'is. Det fremgaact' det'af, al denne 

har en gl'ovel'e Skjæl1dædning, al den Skjælkilc, som adsldllcr 

Superonasalsl(joldene er mindre udviklet, al der isledcnfol' de 

to Postmentalskjolde hos G. nolalus her findes en Tvcl'I'æklw 

af mindst lire, af hvilke de lo midlerste crc de sWrste, saml at 

Skjoldene paa Halens Underside ere meget bl'cdere end hos 

G. nolalus. Vel er del usikkert, hvad Værdi man tOt' tillægge disse 

Charakterer', men den umiddelbare Sammenligning af hegge Exem

pIarer har dog ikke efterladt Tvivl hos os om, at de cl'e specifisk 

forskjellige. tæhcskjoIdene synes derimod at forholde sig væsenl

ligen eens hos begge ArIer. Til den charaktel'istiske hvide Farve 

af Hovedets Underside kommer hos det fOl'cliggende Exemplnr af 

G. allJogularis endnu el skarpt hcgrændset, Iyseblaat Uælte paa 

hver Side af Hovedet langs med Læbens bageste Slykke, en lille 

rund Plet over Orehullet og el lodret Baand paa hver Side af 

Halsen foran Skulderen, a It af samme Farve. - Om G r II y s 

G. ocellatus fra To h a g o .:.>:<) Cl' fOl'skjellig rra G. Twta/IIS, !ca n 

') l. c, p, 171 tab, XIX 
H) Cat. of Lizards p, 172. 
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ogsaa være tvivlsomt; den Cl' ildre beskrevet udfiirligt nok, til at 

vi kunne udtale os med Sikkerhed i denne Henseende; men Sand

synligheden forelwmmcl' os at være imod det. 

Gymnodactylus vittatlls Wiegm. *). 

Denne af Hr. lUise fra Trinidad indsendte Gekko 

horer ligesom den foregaaende lil de homolepidote, trindhalede 

Arter. Kroppens, Halsens og Hovedets Rygside dækkes af fine, 

tætpal(kede, runde og hvælvede ShjæJkorn; paa Halen blive de 

grovere, men ordne sig ikke i regelmæssige Tverrrekker""); paa 

Bugsiden af Kroppen og Lemrpernc antage de Form af næsten 

regelmæssige Sexkanter og leire sig tagstecnformigt. Finest ere 

SI<jællenc paa Undersiden af Hovedet og Bagsiden af Lemmerne. 

Snudeskjoldet eflcrl'Ulges paa hver Side af 6 J,æbcslrjoldc, som 

aftage i Stlirrelse bagtil og afsluttes nærmest ved Mundvigen af 

et Par Smaaskjæl; efter det meget slore Hageskjold folge fem Under

læbeskjoIde, af hvilke de to fOrste ere meget store, de andre 

meget smna, samt to forholdsviis brede Postmentalskjolde og paa 

hver Side af disse, men noget længere hagtil , endnu el noget 

mindre. Bagved Roslt'nlskjoldet og over Næseborene ligger der 

som sædvanligt to Superonasalskjoldc, adsldlle ved en lille Gruppe 

af Skjæ!lwrn ***). Giet er omgivet af en fuldstændig Oielaagsring. 

Som sædvanlig findes der en Hækl<e brede Skinnet· pall Halens 

Underside, indtagende næsten hele dennes Brede. 

G r li n d fa rv e n af det lrinidadske Exemplar er oliven bruun ; 

et gllulagligt Baand, indtagende c.6-7 Skjæll'ældwr, I1ilJer tem

melig skarpt begrændset, om end med ujævne Hande, fra Snude

spidsen ti! Haleroden midt nedad Ryggen; det ledsngr.s paa hver 

Side af et næsten ligesall bredt sort Bælte, hvis Grændse mod 

') NomcnelatoJ' Ueptililltl1 flt Amphlbiol'utl1 Musei Zoologiei Berolinensis 
(IS':;!)) p, (i, 

H) Hos anc1!'e Individer Cl' deres Anordning dog mere regelmæssig, 
m) Af de to 1~J(emplarP,1' fru I?astlandet. mangler det ene gUlIs](e denne 

SkjælgrupjJe, hos det andet el' den reduceret til tu Skjrel, del enll bugvc(l 
det andet. 
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den olivenfarvede Deel af Ryggen dog Cl' mindre bestemt. Hovedets 

Underflade og tildeels dets Sider bagved Giet ere marmorerede 

af sorte, uregelmæssigt sig bugtende Linier, som hver omfatte fire 

til fem SlijælræHer. Af to af Hr. Prof. P e t c r s velvilligen med

deelte Excl)1plarer fra C a r a c c a s er det ene blaagraat med en 

ganske lignende hvid, sortindfaltel Rygstribe , som hos det 

lrinidadske; men Hovedets Underside Cl' aldeles hvid. Hos 

det andet er den hvide Rygstribe næslen forsvunden og de sorle 

aldeles; derimod findes del' 4 Hækker sorte, af Hvidt ledsagede 

Smaaplctter paa en lys graalig Bund. 

U d m a a I i n g af det trinidadske Exemplar: 

Længden af Hovedet Lil Oret, 9 III III. 

- Hoved og Krop 33111111
• 

- Halen ..... 3411l1ll • 

D. Skildpadder ('l'estudillata). 

Sphal'gis coriacea (Merr.). 

Hr. H i i s e har i sine Ureve til den ene af Forfatterne 

omtalt en ved vore Oer forekommende Havskildpadde, som der 

kaldes "Tru!lk-turlle" (o: Kuffert-Skildpadden), og som han 

vel ikke s e II' har scet, men om hvilken der er blevet ham 

berettet, al den skal blive meget slor, være uspiselig, men give 

indLil 1.2 Gallons (48 Potter) Olie eller Tran, som bruges lil at 

smore Qvægets og Muuldyrenes Saar med. 

I denne "Trunk-turLle" troe vi al erkjende Sphargis col'iacea, 

ikke hlot fordi denne Art efter Go sses Sigende ogsaa pau 

J a m a i c a gaaer under delte Navn *), men ogsaa fordi Hl'. R i i s e 

') A Nuturalist's sojourn &. p. 30G. Benævnelsen synes at hirll'ure derfra, 
at (le lyse Hudvol'tel' langs henarl Hyggens Valke paa en vis Maadc 
minde 0111 Messlngsorn indslagne i en mOl'k Lædel'kull'cl'ls hvælveue 
Lang. 



285 

har indsendt tvende SkiIdpaddeæg, som han alter selv havde 

faaet under Navn af Trunl<-lurtle-Æg fra den tæt ved St. Jan og 

S t. T h o m a s liggende 6 T o r t o I a, og fordi disse Ægs betydelige 

SWrrelse virkelig svarer godt til Sphærgis'ens kolossale Propor~ 

tioner, medens den forbyder at henfijre dem til nogen af de tre 

andre HavskiIdpadder, som ifOlge Hr. Riises og Andres Med~ 

deleIse forekomme ved de dansk-vestindiske 6er, Chelonia carøtta, 

imbricata og viridis. Thi medens Ægene af disse saavel efter 

Agassiz's*) som efter vore egne EI>faringel' kun ere 39 til 

41 Millimetre i Gjennemsnit, ere de tvende TI'unk - turtle -Æg 

fra T o r,t o l a 60 til 61 Millimetl'e, altsaa fuldtvel ell Trediedcel 

mere i Tvermaal. 

Vi benytte Leiligheden til her endnu at tilfi:iie en lille Op

lysning OrlJ Sphargis-Slægtens geographiske Udbrcdning. At slutte 

fra de i den herpetologiske Literalur foreliggende Angivelser er 

Sydspidsen af Afrika og navnlig Kysten i Næl'heden af det gode 

Haabs Forhjerg det eneste Punkt af dette store Continents Kysl~ 

sLræl<ning, hvor den hid til vidstes at forekomme, Den udbreder 

sig imidlertid der langt videl'e og gnner langs Afrikas Vestkyst 

heeH op til Guineahugten og Guldl.ysten. Det Kongelige natur

historiske Musæum har. allerede for mere end 30 Aal' siden faaet 

en nyfi:idt Unge af en Sphargis tilsendt fra de Etablissementer, 

som Danmark dengang besad paa Guilleal<yslen, og senere har 

samme Musæum fremdeles fra Musæet i I, e i d e n modtaget nok en 

slig Unge, som ligeledes skal være taget ved den samme Kyst. Der 

kan saaledes ingen Tvivl være om, at Sphal'gis-Slægten forekommer 

i Guineabugten, og det ikke blot af og til, men at den reglll-

') I Contributiolls lo the nat. hist. of the Unit. SUttes. First Monogl'aph. 
Vol. II, tab. VII, Jlg. 30 hul' Agassiz giyet en Afbildning af 
Caollanaens Æg, der viser dem 40-41 DllJl j TVerrlJlwJ; Ægene af 
Ohel. imbricai(L have vi fundet aL variere mellem 39 og -l O 1/2 '" m , og 
den spiselige Skildpaddes Æg hllve som hekjendt omtrent. lien samme 
St.one/se. 
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mæssigen læggel' Æg og forplanter sig langs den tilgrændsende 

Kyst. 
Da de herværende Musæer ikke besidde andre Exemplarcr 

af denne Skildpadde end de her omtalte fra Guineakysten, kunne 

vi desværre ikke bidrage til al besvare det af A g a s s i z re is te 

Sporgsmaal, om der virkelig kun gives en eneste Spha1'gis-Art, 

eller om ikke snarere den ved Japans Kysler forelwmmende Læder

skildpadde, og den, der findes ved Kysten af Afril<a, ere særegne 

Arter, forskjellige saavel fra den vestindisk-nordamerikanske, som 

indbyrdes. 

Chelollia caretta Lin. 

Foruden "Trunk-turtIe" er der endnu en andcn af de fire 

ved vore vestindiske Oer forekommende Havsldldpadder, som 

Hr •. R ii s e ikke selv har seet, men kun kjender af Fiskernes 

Beretninger, nemlig den saakaldte "Lantern-back". Dc Beskri

velser, han har faaet af den, have imidlertid ikke været tydelige 

nok til, at han har kunnet faae en bestemt Forestilling om den, 

og da vi heller ikke fra andre Kilder have kunnet skafTe os nogen 

nærmere Oplysning om denne "I~antern -back", kunne vi kun 

fremsætte det som en rimelig Formodning, at derved forstaaes 

Caouanaen, Chelonia caretta, der jo er almindelig i de vestindiske 

Farvande, men som paa Engelsk ellel'8 sædvanlig kaldes "Logger

head", et Navn, hvillecl H.iise iovrigt ogsaa, sl<jiillclt sjeldnel'l', 

har hort paa vore Ocr, uden dog al vide, hvilken Skildpadde 

det er, som betegnes med det. 

Chelollia imbricata Lin. 

Som bekjendt har Professor A ga s s·i z troet at kunne efter

vise, al man hidtil under dette Navn har sammenblandet lo nær

staaende Arter, af hvilke den cnc, der beholder N avnet 'imbricata, 

forekommer i det vestindiske Hav og i Havet langs Guianas og 
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Nord-Brasiliens Kyster, medens den anden, som han kalder 

Ch. squamata, tilhiirer det indiske og det stille Hav*). 

Af den iistlige A rt have vi Kun kunnet undersiige et med 

Galathea-ExpediLionen hjembragt Skelet af et middelstort Individ, 

som den ene af Forfatterne erholdl under Corvellens Ophold ved 

Nicobariierne. Delte Materiale el' altror utilstrækkeligt til at vi 

derpaa skulle ville begrunde nogen selvstændig Mening om denne 

nye Art; men skjiindt vi allerede af den Grund aldeles ikke 

tilsigte at drage dens Berettigelse i og for sig i Tvivl, kunne 

vi dog ikke undlade her at fremhæve, at neppe alle de Kjende

mærker, som A g a s s i z tillægger den i Modsætning til den vest

lige Ch. imbricata, cre ubetinget gyldige, men at enkelte af dem 

ogsaa findes hos den sidstnævnte, ialfald saalænge den er ganske 

spæd og nyligt er kriiben ud af Ægel. Dette gjælder navnlig 

om den Forskjcl, der skal 'vise sig i BeSKaffenheden af Halsens 

Hud, idet denne kun skal være fiint rynket hos Cl!. imbricata, 

men derimod forsynet med smas, men dog tydelige, hornagtige 

Pladel' hos Ch. squamala. Thi rig'tignok have vi paa det eneste 

stOrre ExempJar af Ch. imb1'icata, der har slaaet til vor Raadighed, 

(el omtrent cen' Fod langt lndivid, indsendt fra S l. T h o ro a s af 

HI'. lUise), fundet Forholdet saaledes, som det angives af 

A g ,l S S i z; men paa de nyligt af Ægel lIdkriibne Unger af denne 

Art, af hvilke vi have kunnet undcrsiige ikke færre end 11, findes 

der over hele Halsen srnaa, fortykIlede , hornagtige Smaaplader, 

som indbyrdes adskilles ved endnu mindre, men iiivrigt !ignende 

Huddannelser. Paa samme Mande forholder det sig med Kjolen 

eller Kammen langs Midten af Vertebralslrjoldene; efter Ag a s s i z 
skulde hos Ch, imbricatå denne KjOl klin findes paa de fire 

bageste af' de nævnte Skjolde, men mangle paa det forreste, 

hvorimod hos Ch. squamata alle fem Vel'tebralskjolde skulle være 

forsynede med den. Paa det ovenfor omtalte, halvvoxnc, omtrent 

cen Fod lange Exemplar af Ch, imbricata er der imidlertid ialfald 

') Contl'ibutions to tM natural histol'Y af the United States of Amel'ica. 
Vol.!. (Boston 1857) p,381. 
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en Antydning til denne Kjiil ogsan pan det forreste Verlebral

sltjold, og pan de ganske spæde Unger el' Kjolen ellel' Kammen 

endog meget lydelig og vel uclvildet pan tIette Sltjold. Da nu 

tillige Rygskallens FOI'm, del' skal være forskjellig hos de udvoxne 

Individel' af A g a s s i z' s tvende Arter, efter hUlIs egen Angivelse 

Cl' eens hos de ganslw spæde Ungel', maa det paa ethvert Til

fælde være vanskeligt, fol' ikke at sige mere, i denne AIrlers

periode at skjelne mellem de tvende Arler. 

Holge Oplysninger, som vi skylde III'. H i i s c s Velvillie , Cl' 

denne Sldldpadde pan vore Ocr bekjendl under dens almindelige 

engelske Navn "Hawksbill", og det er almindeligviis dens Æg, som 

sælges og spises der, men ikke Ægcne af Gh. viridis, saaledes 

som det sædvanligen antages, Hr, lUi s c cl' endog meget til

boielig til at troe, at Ægene af denne sidste ("the green Turtle") 

slet ikke gaae i JIandclen, om han crrd ikke ubetinget vil paustaae 

det. Efter hvad der er blevet ham herettet, skal Chelonia vil'idis 

ikke, saaledes som Chelonia imb)'icata, lægge sine Æg paa den 

tOrre Strandbred, men nedgrave dem i Sandet længere ude i 

Vandet. Hvis delte virkelig var Tilfældet, vllde det være let al 

forklare, hvorfor dens Æg ikke vare saa lette at faae fat paa som 

den sidstnævntes; men det er vist overmaade tvivlsomt, om man 

tor stole paa denne Fortælling; thi ikke blot maatte Ghclonia vil'idis 

isaafald i sin Æglægning afvige fra alle andre Skildpaddel', hvad 

der tilvisse ikke er rimeligt, men selve Fortællingen staner ogsaa 

i Strid med de Beretninger, man andetstedsfm har netop om 

denne Skild paddes Æglægning, Man spiser iovrigt i Vestindien 

ikke blot lEgene, men ogsaa Kjodet af Ghelonia imbl'icata, skjUndt 

den rigtignok ansees for mindre velsmagende end Gh, vil'idis, 

Dens Æg, hvoraf HI', R i i s e har indsendt nogle opbevarede 

Spiritus, S)'lles iklte at variere syndedigt i Storreise ; de have 

(som i Almindelighed hos Havskildpadderlle) en næsten regel

mæssig Kugleform og ere, det slorste 401/2, det mindste 390101 i 

Gjellllemsnit. Den 4de Septbr. 1861 loel Hr. R i i s e ell slor 

Gholonia imlJl'icala) der var næsten 3 Fod lang og 2 Fod bred, 
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slagte i sin Nærværelse; der fandtes i den 1.6'7 Æg, som havde 

en hvid Skal af samme Beskaffenhed som paa allerede lagte Æg, 

og som oiensyn !igen skulde have været lagte, da Skildpad den 

fangedes 7 og desforuden henilllod 300 gule Æggeblommer, ar 
hvilke atter om(renl Halvdelen vare dobbelt saa store som Resten. 

Fiskerne, der havde solgt ham Skildpadden, berettede, al de 

15 Dage tidligere havde lagel 150 Æg, som den havde nedgravel 

paa Strandbredden, og al de havde fangel den selv, da den ind

fandt sig anden Gang paa samme Sled for atter der al skjule 

en ny Porlion Æg. De paastode endvidere, al Halvdelen af de 

gule Æggeblommer, som Sldldpadden havde i sig, vilde have 

været modne til al lægges om andre 15 Dage 7 hvis· den havde 

faaet Lov lil at leve. Dersom disse Angivelser ere rigtige (og 

der er saa megel mere Grund til at antage det, som cle ganske 

slemme med de Beretninger om HavskiIdpaddernes Æglægning, 

hvilke Prindsen af Wied indhentede paa sin Reise i Brasilien), 

vilde denne Skildpadde, dersom den ikke var bleven fanget, i 4 

Gange 15 Dage have lagt godt og vel 600 Æg. 

Æglægningsliden varer i Vestindien, efter Hr. R i i s e s Med

delelse, fra Juli til October; Hannerne komme ikke op paa Land, 

men fanges i Garn. 

Chelonia virilIis (Schn.). 

Vi have ikke Noget at lægge til de tidligere Beskrivelser af 

denne Skildpadde, derimod skulle vi li! de ældre Angivelser om 

Artens Udbred ning f Bie den Oplysning, at den forekommer ogsaa 

ved Den Madeira; at den saaledes i don ostlige Deel af Atlanter

havet udbreder sig lige saa langt Nord paa som i den vestlige, 

og navnlig længere end der hidtil var tilstrækkelig Grund til Ilt 

anlage, idet en ældre Angivelse, iflilge hvilken den gjentagne 

Gange skulde være fang'et endog' heelt oppe i Kanalen mellem 

England og Frankrig ved Dieppe, vel neppe har Krav paa at 

ansees for aldeles paa lidelig *). 

') Dictionnnirc des Sciences naturelles, Ed. Levrauit, t. vm p.373. 

19 
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At den derimod virkelig forekommer i Havet omKring Madeira 

kan der nepp~ være Tvivl om. Det Kongelige Ilaturhistoriske 

Musæum besidder nemlig et i Spiritus ophevaret Hoved af en 

middelstor Skildpadde \ som Profe~sol' K I' ii Y e l' har erholdt paa 

Heisen med Fregatten Bellona i 18,:11 under Sldhels Ophold paa 

Funchal llhed, og dette Hoved slemmel' i alle I'æsentlige Hen

seender saa ganske med lignende Hovedel' af den ægte ehe/oni(l 

vil'idis fra Vestindien, at vi iltl<e tage i Belænkning at henfiirc 

del lil denne AI'l. 

Ferskvandsskildpaddcl' (ft:mys) lindes ei paa vore Oel', 

men vel paa den nærliggende Porlorieo. Dog har III'. Riise 

indsendt en slol' Emys dcCttssala Bell" som han havde I,juht 

af Negere, der havde fanget den i St. Thomas's Bavn ved et 

af Sldbsværftel'lle; hall lilfiiier: "formodenlig er den faldet over

bord fra et af Smaasldbene fra Sydamerika "") og havde sugl 

Land." Den levede flere Maaneder hos n i i s e i en Hallie med 

fersk Vand, fodredes med fersk Kjlld og lagde 6-8 Æg, som 

dcn dog strax aad paa to nær, hvilke del lyHedes R. al lage 

fra den, og som han har sendt. Fremdeles har Hiise indscndl 

to Exemplarcr ·af en lille Emys, del' ganske synes al slemme 

med et,ungt Excmplar af Emys cOllcinna fl'a Nordamerika; s!,jiindt 

han ikkc bestemt vccd hvorfra de cre, hul' han dog grundel 

Formodning om, at de erc fra Portorico, hvorfra han tidligcre 

har faaet Fersl!vandssldldpaddcr lilsl'llllLc, hvilke imidll'l'li(1 ikke 

vare komne ham i Hænde, fordi de vare diide paa Heisen og 

kaSlede overbord. 

') [Jen slelllmer flunske Illed et Exell1plal' af CIl Emy" d/!C1I8Sala, slim Capt. 
Sucnson I sin Tid har hjemhragt fra Sl. DumlllKo, og da der jcvlllig 
er SkibsfHl't mellem umllle C. og vore licr, cr dCII (ll'I'for rlmelig\lls 
kommet derfra og ikkc fru Fastlandcl, hvor Artcn lIuppe Hn(les, 



291 

Uagtet allerede West*) omtaler cn I.andskildpadde som 

forekommende, om end sjaldent, paa St. Croix -- hvorfra den 

ene af os ogsaa har faaet et Par Stykker af l'estudo tabulata Wahlb. 

levende tilsendt gives der dog ifOlge R i i s e ingen Land

skildpadder pan vore vestindiske Ocr. Vel har han et Par 

Gange seet mindre Landskildpadder paa S l. T h o m a s, en i 

Hospitalshaven og en paa Kirkegaarden, men han tOr ikke antage, 

at de lindes virkelig som vilde eller forvildede paa vore Oer. Dc 

bringes til Salgs til Ocrne fra Kysten (Venezuela), og R i i s e 

har undertiden scet 20-30 ligge til Salg paa Torvet**). R. har 

2 Pal' i sin Gaard, men de skjule sig bestandig og komme kun 

frem efter Regnveir, eller naar de ere sultne; der ganer ofte 

flere Maanedcr mellem hver Gang de vise sig, og sjelden sees 

mere end cen [Id Gangen. De spises, og fodres med Frugter, 

Melonskaller, AnnanasskræIlinger o. s v. 

') Bitlt'ag Ul llcskrlvelse af S t. C roix. 
") Om [ICJlS Jndftirclse til og Forekomst paa .Jamaica see G o s s c a natmalists 

sojourn in Jamaica p.4-21 og fiilg. 

E f t e r s k l' i f t. 

Da der Cl' hengaaeL nogle Mllanedcr mellem Forelæggelsen og Tr~k

ningen af vor Afhandling, have vi selvftilgelig (hvn([ Læseren ogsaa let vil 
bemærke) hCllyttet den Lciliglll'd, som vi derved fi il, til i vort ManuskL'ipt 
ut foretage de Forandringer, SOI11 bJeye ntidvemJige deels paa Grund af en 
ForogeJse af vort ~Iatcl'iale, deels paa Gmllt\ uf cnkelte i Mellemtiden 
puhlicerede Smuaafhundlingcr. En af disse, nemlig C o Il es "Oll Traehyce
pllnlns, Scaphiopus and otller AmericHn BaLl'achia«, have vi imidlertid des
værre modtaget altror scenL til at kunne benytte den til vorL Arbeide. Den 
furoger Antallet af ele vestindiske Trachyecphnlcr med ikke færre cnd 
.1 Arter, nemlig: T. insnl8uB og W1-igthii fm Cuba, T. ovatlts fra lIaiti og 
T. scut-igem8 fra .Iamaica. 
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