De pitosius
De pitosius is een reptielachtige
die leeft in het oerwoud van
Gabon. Hij leeft in een klein
gebied dicht bij het water waar
geen mensen wonen. Zelden
wordt hij door mensen gespot.

Beschrijving
De pitosius is een carnivoor. Hij
eet vooral vissen en vogels.
Soms eet hij ook planten.
Dankzij zijn stevige poten kan
hij heel goed springen. Dat is
handig om in de rivier van rots
naar rots te springen. Vanop
een rots steekt hij zijn mond in
het water. In zijn grote kin vangt
hij vissen.
Hij heeft grote uitpuilende ogen
zodat hij goed rondom zich kan
zien ook al houdt hij zijn hoofd
stil.
Met zijn lange brede staart kan
hij zijn prooi doden.
Een bijzondere eigenschap is
dat hij van kleur kan
veranderen zoals een
kameleon.
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Jacht en vijanden
De pitosius is best slim. Hij
maakt zeer goed gebruik van
zijn talent om van kleur te
veranderen. Als hij vis of vogels
wilt vangen, neemt hij de
kleuren van zijn omgeving aan.
Camouflage heet dit. Om zich
te verstoppen voor vissen,
neemt hij de kleur van de
rotsen aan. Als hij vogels wilt
vangen, krijgt hij de kleuren van
de planten in de omgeving. Hij
besluipt de vogels heel
langzaam. Niet voor niks heeft
hij een lange brede staart.
Daarmee slaat hij de vogels uit
de lucht. Ook handig die staart
om in evenwicht te blijven op de
rotsen.
En de vijand van de pitosius?
Dat is de krokodil! Dan maakt
de slimme pitosius op een
andere manier gebruik van zijn
kleuren. Hij krijgt dan felle
kleuren om zijn vijand af te
schrikken! Hij laat de krokodil
niet zomaar winnen.

Voortplanting
In mei legt het vrouwtje 3
eieren. Deze eieren zijn zo
groot als een bowlingbal en
hebben vlekken in alle kleuren.
Het mannetje broedt de eieren
uit. Maar eens de jongen uit het
ei zijn, gaat het mannetje weg
bij zijn vrouwtje. Zij staat verder
alleen in voor het grootbrengen
en beschermen van haar
jongen. Dat is het moment voor
de krokodil om toe te happen.
Niet alle jongen overleven de
eerste maanden.

