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Jeroen van Leeuwen 
Australië, land der extremen – deel 2: New South Wales  
Via West- en Zuid-Australië (deel 1 van deze serie artikelen, zie Lacerta 69/5) 
kwam de auteur in New South Wales terecht, waar hij tijdens zijn omzwervin-
gen weer vele soorten reptielen en amfibieën is tegengekomen. 4

Ron Peek 
Langdurige overling van de Muurgekko (Tarentola mauritanica) onder 
extreme omstandigheden  
In het voorjaar van 1998 bezocht de auteur een congres in Palma op het eiland 
Mallorca. Het congres bleek van een dubieus niveau, wat er toe leidde dat hij 
onverwachts tijd had om de herpetofauna van Mallorca eens nader te bestude-
ren. 32

Mark van IJzendoorn 
Boekbespreking ‘The Eyelash Geckos’  
Care, Breeding and Natural History 
Hermann Seufer, Yuri Kaverkin & Andreas Kirschner, 2005 34

Jan en Ina Tuns 
Leptodactylus pentadactylus Laurenti, 1768   
In een eerder artikel over  ‘Bufo marinus’ (Rhinella marina) hebben de auteurs 
al aangegeven dat deze pad qua grootte op de voet wordt gevolgd door deze 
Leptodactylus pentadactylus, de grootste kikker van Costa Rica. Ze zijn in 
staat geweest om deze kikker goed te observeren omdat ze bijna dagelijks rond 
de vijver waren te vinden.  36
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Via West- en Zuid-Australië 
(deel 1 van deze serie artikelen) 

kwam ik in New South Wales terecht, 
waar ik tijdens mijn omzwervingen weer 
vele soorten reptielen en amfibieën ben 
tegengekomen.

Route
Na het binnenkomen van de deelstaat 

New South Wales bij Broken Hill, ben ik 
door de outback naar Sydney gereden. 
In Sydney heb ik half januari Dennis 
 Oonincx en Mandy Decker opgepikt voor 
een zoektocht van bijna een maand naar 
baardagamen. Dit speelde zich voorna-
melijk af in centraal New South Wales, 
grofweg tussen Sydney en Broken Hill. 
Na deze periode heb ik een aantal weken 
in oostelijk NSW doorgebracht (onder 
andere in Wollongong, Southern High-
lands en Canberra, de hoofdstad van het 
land), en ben vervolgens via de kust naar 
het noorden, langs Warrumbungle NP 
naar Girraween NP net over de grens in 
Queensland gereden. Chronologisch is dit 
gedeelte niet geheel duidelijk te beschrij-

ven, omdat ik in een aantal gebieden 
met enige tussenpozen vaker geweest 

ben, dus in dit geval heb ik het verhaal 
zo logisch mogelijk langs de verschillende 
gebieden geleid, beginnend in Sydney.

Sydney en Blue Mountains
Sydney is een grote, drukke stad en dit 
was mijns inziens het minst interessante 
plekje van Australië. Toch waren er ook 
binnen de stadsgrenzen van Sydney nog 
herpetologische waarnemingen te doen. 
 Eigenlijk al op de eerste wandeling door 
de stad vonden we (in gezelschap van Den-
nis en Mandy dus) de skinken Cryptoblep-
harus pulcher en Eulamprus tenuis, welke 
beide algemeen in en rondom tuinen te 
zien waren. In het westen van de stad ligt 
Lane Cove NP, waar langs de Lane Cove 
River Australische wateragamen talrijk 
waren. In dit geval de noordelijke onder-
soort Physignathus l. lesueurii, waarvan 
de mannen in tegenstelling tot de andere 
ondersoort (waar ik later in dit verhaal op 
terug kom) op een beige witte grondkleur 
een rode buik krijgen in de paartijd en alle 
dieren een zwarte oogstreep hebben. Deze 
nominaatvorm is ook het algemeenst in 
gevangenschap. De dieren leefden voorna-
melijk in de begroeiing langs een rivier en 
lagen regelmatig op het pad of op boom-
stronken te zonnen, tam genoeg om rustig 
te kunnen benaderen. In sommige andere 
gebieden waar ze minder in contact komen 
met mensen bleken ze bijzonder schuw 
te zijn. Vanuit Sydney richting het westen 
doorkruisten we de Great Dividing Range 
die, variërend in hoogte, langs de gehele 
oostkust van Australië loopt, eigenlijk 
vanaf het eiland Tasmanië in het zuiden, 

Cryptoblepharus 
pulcher op een 
stenen trap in 

het centrum van 
Sydney.

Jeroen van Leeuwen 
Schaepmanstraat 15 

6702 AN Wageningen 
jeroen.p.van.leeuwen@gmail.com
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via de Snowy Mountains in de deelstaat 
Victoria en de Blue Mountains in NSW, tot 
in het Cape York schiereiland in het noor-
den van Queensland. In de Blue Moun-
tains vonden we een Rankinia diemensis, 
een kleine agamensoort die veel weg heeft 
van juvenielen van de grotere soorten 
Amphibolurus sp. en Pogona sp. Het dier 

had een erg mooie rugtekening en bevond 
zich in het dode blad onder wat struikjes 
en vertrouwde volledig op zijn camouflage 
bij benadering. Daarnaast werden ook 
enkele Amphibolurus muricatus, en de 
skink Eulamprus heatwolei in deze regio 
gevonden. Het geslacht Eulamprus is een 
algemeen geslacht in de wat koelere gebie-

Eulamprus tenuis, 
actief in de regen, 

Warrumbungle 
NP

Volwassen man 
van Physignathus 
l. lesueurii in Lane 

Cove NP
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Rankinia diemen
sis, gevonden 

onder een struik 
in de Blue Moun

tains.

den langs de volledige oostkust van Aus-
tralië. De meeste soorten komen slechts 
in een klein gebied voor en zijn vaak ook 
alleen op basis van dit gescheiden voorko-
men te identificeren, aangezien een aantal 
soorten sterk op elkaar lijkt. E. heatwolei  
is algemeen in de heuvels in New South 
Wales en vaak te vinden rondom beekjes 

en op vochtige plaatsen in bossen, soms 
in hoge dichtheden. Net ten westen van 
de Blue Mountains vonden we Cunning-
hams skinken (E. cunninghami) op rotsen 
(rocky outcrops) in de graslanden. Deze 
soort vond ik later ook in Royal National 
Park (Sydney) in dezelfde bruinige kleur, 
terwijl de dieren uit Girraween NP (noor-

Eulamprus heat
wolei, algemeen 

langs beken in de 
Southern High

lands.
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delijker) een donkere grondkleur hebben, 
met daarop lichte, ronde vlekjes, en een 
karamelbruine kopkleur. Cunninghams 
skinken bleken net als meerdere soorten 
uit het geslacht Egernia enigszins sociaal te 
leven. Vaak worden meerdere dieren van 
verschillende grootte gevonden in rotssple-
ten of op solitaire rotsblokken. Het gaat 
hier waarschijnlijk om familiegroepen, ge-
zien het vaak geïsoleerde voorkomen van 
hun biotoop. De dieren waren behoorlijk 
schuw en lastig te benaderen, wat ik ook 
bij de dieren in het Royal National Park 
waarnam. 

In New South Wales heb ik twee col-
lecties van reptielen in gevangenschap be-
zocht, de eerste in de dierentuin in Sydney, 
de tweede was het Australian Reptile Cen-
tre in Canberra. De dierentuin van Sydney 
(Taronga Zoo) had een reptielencollectie 
die niet zozeer qua soortenaanbod opviel, 
als wel door de grootte en inrichting van 

de verblijven. De meeste soorten hadden 
voor het merendeel grote, natuurgetrouw 
ingerichte verblijven tot hun beschikking. 
Leuke soorten waren een, weliswaar min-
der gezond ogende, vrouwelijke Komodo 
varaan (V. komodoensis), en de kleine ag-
amen Ctenophorus nuchalis en C. decresii. 
Leuk detail waren de vrij levende Australi-
sche wateragamen, later bleek dat de soort 
op veel plaatsen algemeen binnen steden 
te zien was, met name rondom vijvers in 
botanische tuinen en parken. 

Het Australian Reptile Centre viel erg 
tegen, zowel in aantal soorten als de ge-
toonde terraria. Noemenswaardige soorten 
die daar te zien waren was de dwergvorm 
van de zoetwaterkrokodil (Crocodylus 
johnstoni) en een terrarium met Boyds 
boomagamen (Hypsilurus boydi), twee 
soorten die ik niet in het wild heb gezien. 
Het bezoek was overigens voor mij wel 
de moeite waard, aangezien de eigenaar 

Volwassen Amphi
bolurus muricatus, 

Warrumbungle 
NP.
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van het centrum als ecoloog bezig was met 
veldwerk aan reptielen, wat voor mij wat 
nuttige informatie opleverde.

West en centraal NSW
Vanuit de Blue Mountains richting het 
westen kom je in de lege outback van New 
South Wales terecht. De meeste steden 
draaien op de mijnbouw en de tussenlig-
gende open gebieden zijn bedekt met open 
bossen (woodlands is eigenlijk een betere 
term, maar moeilijk te vertalen) en vrijwel 
volledig opgedeeld in farms. Tijdens mijn 
eerste bezoek aan de outback in NSW 
was het vooral rondom Broken Hill erg 
droog en stoffig, duidelijk een gebrek aan 
water. Toch, herpetologisch niet minder 
interessant. Langs de weg ten noorden 
van Broken Hill vond ik een Lucasium 
byrnei, op open terrein met bijzonder 
zware kleigrond of stenige bodem. Op 
de kleine rotsformaties die hier algemeen 
voorkomen was Egernia stokesii aanwezig. 
Een middelgrote skink, met een afgeplatte 

stekelige staart. Over het algemeen is de 
soort dagactief, maar om de verzengde 
hitte te ontsnappen verplaatsen ze hun 
activiteit soms naar de nachtelijke uren (ik 
vond het eerste dier ook ’s nachts). Zoals 
meerdere soorten uit het geslacht Egernia 
zijn ze grotendeels herbivoor. Deze soort 
wordt ook in Europa in gevangenschap 
gehouden en lijken goed te kweken te zijn. 
In het gezelschap van Dennis en Mandy 
vonden we hier onder andere nog enkele 
E. stokesii, een tweede L. byrnei en een 
Rhynchoedura ornata. De laatste is een 
kleine, slanke gekkosoort, levend in spin-
nenholen, verspreid in de aride gebieden 
over een groot gedeelte van NSW, QLD en 
Northern Territory. Hierbij valt wel op te 
merken dat het in de tijd dat ik hier samen 
met Dennis en Mandy was, het wel een 
stuk natter was met regelmatig regenbuien. 
Hierdoor waren ook kikkers en padden in 
de woestijn actief. Zo vonden we mannen 
van de paddensoort Neobatrachus sudelli 
roepend vanuit kleine poelen in de kleiige 

Vrouwtje van 
Ctenophorus 

nuchalis, gevon
den tussen wat 

afval nabij Cobar.

Pagina rechts: 
Tweemaal 

Lucasium byrnei, 
gevonden net 

buiten Broken Hill
Onder: 

Rhynchoedura 
ornata¸ vlakbij 

Broken Hill..
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bodem. Langs de randen van de golfbaan 
in Broken Hill, welke een goede plek bleek 
te zijn om baardagamen te kunnen vinden, 
vonden we de kleine skinkensoort More-
thia boulengeri tussen wat hopen met dode 
takken en snoei afval. Daarnaast was daar 
ook een Ctenotus soort te vinden, welke 
bijzonder lastig te identificeren was. In dit 
gebied komen een aantal soorten Cteno tus 
voor (C. schomburgkii, C. strauchii en C. 
taeniatus) welke alledrie variabel in teke-
ning en van gelijke grootte zijn, waardoor 
de precieze soortnaam gissen bleef. Een ge-
bandeerde skink, Eremiascincus richardso-
nii, bleek te wonen onder een liggende 
boomstam. Deze gravende soort bewoont 
een groot gedeelte van de Australische 
binnenlanden, maar is door zijn verborgen 

levensstijl niet makkelijk te vinden. 
Waar het Dennis en Mandy vooral om 

te doen was, was het zien van baardaga-
men (Pogona vitticeps) in hun natuurlijke 
biotoop. Deze vonden we voornamelijk 
op en langs de wegen en zonnend op dode 
stammen, omheiningen en rotsen, waarbij 
duidelijk de mannen de hogere posities in-
namen. De dieren bleken bijzonder goed te 
benaderen, vertrouwend op hun camou-
flage, weerbaarheid en grotendeels gebrek 
aan vijanden waarschijnlijk. Vaak vonden 
we op dezelfde locaties ook Dennenappel-
skinken (Tiliqua rugosa aspera), levend in 
dezelfde biotopen en vermoedelijk ook van 
hetzelfde voedsel. Maar gezien het sym-
patrisch voorkomen bekleden ze blijkbaar 
een (gedeeltelijk) andere ecologische niche, 

ß Egernia 
stokesii, gevonden 
op granietblokken 

nabij Broken Hill.

Neobatrachus 
sudelli, roepend 

in een plas na een 
periode van re

gen, Broken Hill.
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á Eremiascin
cus richardsonii, 

gevonden onder 
dood hout langs 
de golfbaan van 

Broken Hill.

Mannelijke baard
agame (Pogona 

vitticeps) op een 
afrastering langs 

de weg nabij 
Cobar
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(vermoedelijk Tympanocryptis lineata), 
schoot voor mijn voeten weg. Het diertje 
leefde op een rotsige helling, waar de 
bodem bezaaid was met kleine stenen en 
rotsen, ideaal om verborgen te blijven voor 
dergelijke kleine agaampjes. In tegenstel-
ling tot het geslacht Ctenophorus worden 
de agaampjes uit het geslacht Tympano-
cryptis wel spaarzaam gehouden en blijken 
leuke, actieve terrariumbewoners.

Een grotere agamensoort die vooral 
langs rivierbeddingen in deze regio 
voorkomt is Amphibolurus burnsii, welke 
we vonden in de omgeving van Louth, 
een klein dorp ten noorden van Cobar, 
in centraal NSW. Deze soort is meer 
arboreaal van aard dan Pogona vitticeps. 
Gekkosoorten die algemeen voorkwamen 
in dat gebied waren Diplodactylus tessel-
latus, Gehyra variegata en Heteronotia 
binoei. Diplodactylus tessellatus was in dit 
gebied plaatselijk bijzonder talrijk en we 
vonden vele exemplaren tijdens korte wan-
delingetjes. De kleine gekko’s hebben een 
wat grijzige grondkleur met een vage tot 
duidelijke marmertekening op de rug. Ze 
kwamen vooral voor op een zandige tot 

ondanks de overeenkomsten. Voor een 
uitgebreide beschrijving van onze bezighe-
den met betrekking tot baardagamen in dit 
gebied verwijs ik naar het artikel van Den-
nis Oonincx (2010). Tijdens de zoektocht 
naar baardagamen vonden we een kleine, 
bodembewonende agame die wijdverspreid 
is in de woestijnen van centraal Australië, 
Ctenophorus nuchalis, waarvan we enkel 
een vrouwtje onder wat afvalhout vonden. 
Een zeer kleine, juveniele oorloze agame 

Dennenappel
skink (Tiliqua 

rugosa aspera), 
nabij Cobar

Tympanocryptis 
lineata, gevonden 

op een stenige 
helling nabij 

Broken Hill
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á Heteronotia 
 binoei, nabij Louth

à Dreigende 
dennenappel

skink (Tiliqua 
rugosa aspera) 

nabij Broken Hill

â Lerista muel
leri, gevonden 

onder een stuk 
hout nabij Cobar

kleiige bodem. Deze soort is ook vrij alge-
meen in gevangenschap en vrij eenvoudig 
te houden en kweken. Gehyra variegata is 
verreweg de talrijkste gekko in grote delen 
van het binnenland van Australië en is een 
uitgesproken cultuurvolger, hoewel hij ook 
veel op bomen voorkomt. In en rondom 
onze accommodatie in het dorpje vonden 
we enige tientallen individuen, jagend 
over de muren van het huisje. Heteronotia 

binoei kwam in dit gebied vooral voor op 
en onder boomstammen en takken op de 
bodem, waarbij de soort ook veelvuldig 
voorkomt in een meer rotsachtige biotoop. 
Tijdens een wandeling door het open ter-
rein, met verspreid staande kleine bomen 
vonden we een Lerista muelleri. Deze 
kleine, bijna pootloze skink hield zich ver-
borgen onder een liggende boomstronk. 

Het dorpje Louth, en dan met name bij 
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de toiletten, was bijzonder rijk aan kik-
kers. Grote Litoria caerulea, regelmatig 
vergezeld door de kleinere Litoria rubella 
vonden we overal in stortbakken van 
toiletten en dergelijke. De periode waarin 
wij in het gebied waren was vooraf gegaan 
door een periode met veel regen, en ook 
wij kregen met enige regen te maken, 
waardoor enkele onverharde wegen afge-
sloten waren. De kikkers hadden het ech-
ter prima naar hun zin blijkbaar. ’s Nachts 
op de wegen waren soms ook de grappige 
Crucifix kikkers (Notaden bennettii) te 
zien, ogend als een pingpong bal met 
pootjes, rustig weg stuiterend wanneer ze 
verstoord worden. Daarnaast werden ook 
de kikkers Cyclorana verrucosa, Limnody-
nastes peroni en L. tasmaniensis ’s nachts 
op de wegen aangetroffen, vooral tijdens 
of na een regenbui.

Southern Highlands
Nadat Dennis en Mandy hun huisreis weer 
aanvaard hadden ben ik een stukje naar 
het zuiden getrokken. Ik heb in de Sou-
thern Highlands ter hoogte van Wollong-
ong (een behoorlijke stad, een uur ten zui-
den van Sydney) enige tijd doorgebracht. 
Een groot deel van de tijd die ik hier was 
kreeg ik te maken met veel regenval en 
koel weer. Ondanks deze voor het vinden 
van reptielen minder gunstige omstandig-
heden heb ik (gedeeltelijk met hulp van 
een kennis uit Wollongong, David Fischer) 
toch nog behoorlijk wat soorten kunnen 
zien. In de omgeving van Wollongong 
waren er enkele reptielenrijke gebiedjes 
in de heuvels te vinden, waar redelijk wat 
soorten onder afval zoals plaatjes ijzer en 
resten tapijt te vinden waren. Talrijk waren 
Small-eyed snakes (Cryptophis nigriscens), 
waarvan er soms drie individuen onder 
hetzelfde golfplaatje verscholen lagen. 
Het is een kleine slang (tot 50 cm) uit de 
familie Elapidae, de grootste Australische 
(gif)slangenfamilie. Van deze familie heb 
ik ook een enkel individu van de kleine 
soorten Cacophis squamulosus (Golden 
crowned snake), Drysdalia rhodogaster 
en Hemiaspis signata (Marsh snake) in 
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Gehyra variegata 
links juveniel 

in het hostel in 
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adult in een huis 
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Crucifix kikker 
(Notaden ben

netti) op de weg 
na een regenbui 
ten westen van 

Sydney.

dit gebied gezien, hetzij overdag onder 
afval, hetzij tijdens een nachtelijke autorit. 
De dieren nemen na benadering vaak een 
kenmerkende verdedigingshouding aan, 
met de kop opgeheven. Het zijn alledrie 
soorten waarvan een beet als ongevaarlijk 
wordt beschouwd, hoewel over de samen-
stelling en de kracht van het gif eigenlijk 
onvoldoende bekend is. Op een donkere, 
bewolkte ochtend stak een volwassen Aus-

trelaps ramsayi (Highlands copperhead) 
de weg over, welke helaas te snel het hoge 
gras inschoot om hem fotografisch vast te 
leggen. Tijdens een succesvolle nachtelijke 
zoektocht naar de gekko Phyllurus platu-
rus, schoot er een Tiger snake (Notechis 
scutatus) weg. Op dergelijke momenten is 
het zelfs voor mij af en toe wel een pret-
tig gevoel dat gifslangen liever vluchten 
dan bijten, en de kans om er onverhoopt 

Cryptophis nigre
scens, gevonden 

onder een plaatje 
ijzer, vlakbij 

Wol lon gong in de 
heuvels
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Volwassen  Cacophis squamulosus, Southern highlands 
Volwassen Drysdalia rhodogaster op de weg, vlakbij Wollongong
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bovenop te stappen is dan ook klein. De 
Platstaartgekko Phyllurus platurus leeft 
op grote granieten rotsblokken, overdag 
schuilend in de vele spleten, ’s nachts han-
gend op ongeveer 50 cm boven de grond 
aan een rotsblok. Over het algemeen is de 
soort niet territoriaal en er zijn communale 
eileg plaatsen bekend, waar meerdere leg-
sels gelegd waren. Ook in gevangenschap 
in grotere terraria is deze soort in kleine 
groepen te houden, hoewel paarsgewijs 
samenleven betere kweekresultaten geeft. 
Een belangrijk punt in de leefwijze van 
deze gekko is de temperatuur. De dieren 
zijn al actief bij temperaturen onder de 
10ºC en bij nachttemperaturen boven de 
25ºC houden de dieren zich verborgen tot 
het wat afgekoeld is. In gevangenschap 
kan de temperatuur bovengrens mijns 
inziens dus het beste op 25ºC, en liefst 
nog wat daaronder, gehouden worden. 
Een andere gekkosoort die ik overdag 
onder wat granieten rotsen vond was 

Oedura leseuerii. Ik heb hiervan helaas 
geen volwassen exemplaren gezien, alleen 
juvenielen. Wat hier precies de reden voor 
is, is niet bekend, aangezien andere mensen 
verklaarden dat de volwassen dieren op 
dezelfde plekken te vinden zijn. Overigens 
is deze soort een stuk makkelijker overdag 
te vinden dan ’s nachts, omdat ze ’s nachts 
wat bleker van kleur worden en volledig 
wegvallen tegen de granietrotsen waar ze 
op leven. De soort is in gevangenschap 
te vinden, maar een van de zeldzaamst 
gehouden Oedura soorten.

Wat skinken betreft was het gebied 
rijk aan Saproscinsus mustelinus, Saip-
hon equalis, Lampropholis delicata, L. 
guichenotii en de waterskink Eulamprus 
quoyii. De beide soorten Lampropholis 
zijn kleine skinkjes, bijzonder lastig van 
elkaar te onderscheiden en vaak algemeen 
in voorsteden en tuinen. De Wezelskink S. 
mustelinus was net als de bijna pootloze S. 
equalis te vinden onder liggend dood hout 

à De platstaart
gekko Phyllurus 
platurus, op een 

granietrots nabij 
Wollongong.

Jonge  Oedura 
lesueurii, 

gevonden op een 
granietrots nabij 

Wollongong.
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Saproscincus 
mustelinus, onder 

een stuk hout in 
de heuvels nabij 

Wollongong

De bijna poot
loze skink Saiphos 

equalis, in de 
heuvels nabij Wol

longong

Lampropholis de
licata in een tuin 

in de Southern 
Highlands.

en vermoedelijk afhankelijk van de gema-
tigde, vochtige klimaatsomstandigheden 
die daar heersen. In hetzelfde gebied hield 
ook een mooie Blauwtongskink (Tiliqua 
scincoides scincoides) zich verborgen 
onder een plaatje ijzer.

Net ten zuidwesten van de Southern 
Highlands ligt Canberra, waar ik onder 
andere een bezoekje heb gebracht aan 
de botanische tuin. Talrijk rondom elk 
watertje waren dieren van de zuidelijke 
ondersoort van de Australische waterag-
ame, Physignathus lesueurii howittii. Er 
waren dieren van alle leeftijden te vinden, 
inclusief pasgeboren jongen, de vijvers 
vormden blijkbaar een prima biotoop en 
van de aanwezige mensen hadden ze niets 
te vrezen. De volwassen mannen zijn schit-
terend van kleur in de paartijd, met een 
mintgroene lichaamskleur, contrastrijke 
zwarte tekening en oranje-zwarte bande-
ring onder de keel. Daarnaast zag ik een 
enkele baardagame (P. barbata), verticaal 
zittend op een boom, ongeveer een halve 
meter boven de grond. Ongeveer een uur 
later besloot de baardagame te verhuizen 
naar een nabijgelegen struikje en at hij 
onderweg een gele havikskruidachtige 
bloem. Dit laatste is ook iets wat dieren 
in gevangenschap graag eten (al zijn het 
dan in de meeste gevallen bloemen van de 

Volwassen man 
van Physignathus 

lesueurii howittii 
in voortplant

ingsstemming, 
Canberra Botani

cal Garden
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paardenbloem). Ook scharrelden er enige 
Ctenotus taeniolatus in de verschillende 
delen van de tuin, kleinere actieve skinkjes, 
met lengtestrepen over het lichaam en een 
koperkleurige staart. Net buiten Canberra 
vond ik een langnek schildpad (Chelodina 
longicollis) op de weg en waren er Egernia 
cunninghami actief op de rotsformaties in 
de heuvelachtige graslanden, in de zelfde 
bruine kleurvorm als eerder aangetroffen 
rondom Sydney.

Warrumbungle NP
Vanuit het droge centrale deel van NSW 
richting de oostkust neemt de gemiddelde 
hoeveelheid regenval toe, door de al eerder 
genoemde bergketen langs de kust (Great 
Dividing Range). Het bergachtige Warrum-
bungle National Park (ongeveer 500 km 
noordwest van Sydney) krijgt voldoende 
regenval voor het vormen van bergbeekjes 
in het natte seizoen, en dat maakt het een 
bijzonder rijk gebied voor reptielen. Van 
de nachtelijke soorten heb ik er slechts een 
aantal kunnen zien. Oedura monilis, O. 
robusta en Gehyra dubia (vervanger van 
G. variegata vanaf hier richting het noor-
den) bewoonden met name de menselijke 
bebouwing, zoals de toiletgebouwen en 

het bezoekerscentrum. De beide Oedura 
soorten blijken, waarschijnlijk vooral 
door hun aanpassingsvermogen, goede 
terrariumdieren, gezien de populariteit in 
gevangenschap. Van Diplodactylus vittatus 
vond ik een mannetje ’s nachts op de weg. 
Andere soorten die algemeen voor zouden 
moeten komen in dit gebied zijn Strophu-
rus williamsi en Underwoodisaurus milii, 
maar vermoedelijk door de regenval in 
de nachten die ik daar doorbracht heb ik 
die soorten hier niet kunnen vinden. Ook 
overdag leverde een heel scala van soorten 
op. De skinkenfauna was goed vertegen-
woordigd met Ctenotus robustus, Cten-
otus taeniolatus, die bijzonder algemeen 
was net als Egernia whitii. De laatste soort 
was bijzonder variabel in tekening, die 
varieerde van een panterpatroon (witte, 
zwartomrande vlekjes), volledig patroon-
loos, tot lengtestrepen over het hele 
lichaam. De soort bleek weinig territoriaal, 
aangezien ik soms meerdere dieren vlak 
bij elkaar vond, wat ik eerder tijdens mijn 
reis ook zag bij E. cunninghami en E. 
stokesii. De skinkenfauna in het NP werd 
gecomplementeerd door Cryptoblepharus 
carnabyi, Acritoscincus platynotum (met 
een mooie rode keelvlek) en de waterskin-

Volwassen Cte
notus taeniolatus 
in Warrumbungle 

NP
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ken Eulamprus tenuis en E. heatwolei. 
De middelgrote agame Amphibolurus 
muricatus was vrij algemeen, ogend als een 
miniatuurvorm van de baardagame. Ze 
vertoonden hetzelfde gedrag, zonnend op 
uitstekende stammen of rotsen, zich niet 
verroerend tot op korte afstand, vertrou-
wend op hun camouflage. Net buiten het 
nationaal park vond ik een aangereden 
Pogona barbata op de weg. Deze soort 
lijkt veel op P. vitticeps, maar heeft wat ru-
were schubben op de rug en de binnenkant 
van de mond is feller oranjegeel. De man 
die ik vond nam na oppakken een volledig 
blauwgrijze lichaamskleur aan, wat ik bij 
P. vitticeps niet zo uitgesproken gezien 
heb tot dusverre. De alomtegenwoordige 
Varanus gouldii wordt in het gebied ver-

vangen door Varanus varius, die algemeen 
voorkomt langs de oostkust (veelal samen 
met V. gouldii overigens). V. varius is wat 
zwaarder gebouwd en kan ook groter 
worden, tot 2 m totale lengte. Het grootste 
dier van deze soort dat ik gezien heb had 
een totale lengte van ongeveer 1,5 m. Bij 
V. varius komen twee vormen voor, een 
normaal getekende, die erg op V. gouldii 
lijkt qua patroon, en de “Bell vorm”. Deze 
laatste heeft een meer of minder geban-
deerd patroon, bij sommige dieren het 
gehele lichaam, bij anderen slechts een 
deel van de staart. Een eigenschap die deze 
soort vermoedelijk deelt met V. gouldii 
(hoewel ik het bij gouldii niet gezien heb) 
is dat de varanen bij verstoring in bomen 
klimmen, tot meer dan 5 meter hoogte. Dit 

Mannetje van 
Diplodactylus vit

tatus, Warrum
bungle NP

Links: Egernia 
whitii, erg variabel 

getekend, War
rumbungle NP

Rechts: Volwas
sen Ctenotus 

robustus in War
rumbungle NP
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wordt vooral door jongere dieren gedaan, 
de grote dieren zijn onverstoorbaar, zoals 
eerder genoemd bij V. panoptes. Het zijn 
goede rovers, maar pakken net zo lief 
kadavers van grote zoogdieren als kangoe-
roes en wallaby’s, wat bleek uit de obser-
vatie die ik deed langs een van de beken 

in het gebied. Een grote Varanus varius 
kuierde naar een karkas van een wallaby, 
dat half in de beek lag, en begon daarvan 
stukken los te trekken en naar binnen te 
schrokken. Het dier reageerde totaal niet 
op mijn nabije aanwezigheid.

literatuur

Greig, D., 1998. A photographic guide to trees of Australia. New Holland Publishers, Sydney.
Oonincx, D., 2010. Op zoek naar drakenbloed. Lacerta 68 (5): 172181.
Swan, G., 2001. Frogs of Australia. New Holland Publishers, Sydney.
Wilson, S. & G. Swan, 2008. A complete guide to Reptiles of Australia. Second edition. New Holland 

Publishers, Sydney.

Varanus varius, 
gapend, Warrum

bungle NP



AustrAlië, lAnd der extremen n

Jaargang 70 Nummer 1 Lacerta 31

Varanus varius, 
gapend, Warrum

bungle NP

Summary

The author travelled from December 2009 till June 2010 
through Australia, visiting the West, South and Eastern parts 
of the country. In this second part of the article, he describes 
his observations in New South Wales. He entered the state 
near Broken Hill, in the dry outback. From there he travelled 
east to the coast, visited Sydney, the Blue Mountains, 
Wollongong and the Southern Highlands. To finish off he 
visited the beautiful Warrumbungle NP and went from there 
to Girraween NP in Queensland. This trip brought a wide 
array of ecosystems and therefore a large number of reptile 
species. In the outback bearded dragons (Pogona vitticeps 
and P. barbata), shinglebacks (Tiliqua rugosa aspera), moni
tors (Varanus gouldii and V. varius) and geckos (e.g. Gehyra 
variegata, Heteronotia binoei and Diplodactylus tessela
tus) were common. Less common species in this dry part 
included for example Lucasium byrnei, Rhynchoedura ornata, 
Lerista muelleri and Tympanocryptis lineata. Abundance of 
amphibians showed to be highly dependent on rain periods. 

When it’s dry, amphibians are rare and found in toilets for 
example, but after some rain, they show up everywhere. 
Common amphibian species were Litoria caerulea, L. rubella, 
Notaden bennettii and Limnodynastes sp. In the cooler hilly 
areas along the Great Dividing Range several skink species 
counted for a large part of the herpetofauna (e.g. Egernia 
sp., Ctenotus sp., Eulamprus sp., Lampropholis sp.), the 
dragons there were Amphibolurus muricatus and Rankinia 
diemensis and the author found some small and larger 
Elapid snakes (Cryptophis nigriscens, Cacophis squamulosus, 
Drysdalia rhodogaster, Hemiaspis signata, Austrelaps ramsayi, 
Notechis scutatus). Some geckos were common on the gran
ite boulders in the hills (Phyllurus platurus, Oedura lesueurii), 
while Warrumbungle NP was populated by Oedura robusta, 
O. monilis and Diplodactylus vittatus. In the cities along the 
coast Australian water dragons (Physignathus l. lesueurii 
and P. l. howittii further south) were found anywhere along 
ponds, creeks and rivers.
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Langdurige overleving van de 
Muurgekko
(Tarentola mauritanica)

Ron Peek 
ron.peek@hotmail.com

In het voorjaar van 1998 bezocht ik een con-
gres in Palma op het eiland Mallorca. Het con-

gres bleek van een dubieus niveau wat er toe leidde 
dat ik onverwachts tijd had om de herpetofauna van 

Mallorca eens nader te bestuderen.

Natuurlijk werd eerst een 
bezoek gebracht aan de populatie 

Pityusenhagedissen (Podarcis pityu-
sensis) die zich rond de Kathedraal van 

de stad bevindt. Verder werd per gehuurde 
fiets het binnenland bezocht waar ik nog 
enkele Moorse landschildpadden (Testudo 
graeca) vond. Het meest opmerkelijk 
vond ik de grote aantallen Muurgekko’s 
(Tarentola mauritanica) die zich zowel 

in de stedelijke als in de meer natuurlijke 
gebieden ophielden. Op sommige plekken 
zat onder vrijwel elke steen één of meer-
dere van deze dieren, vaak in combinatie 
met eieren of eischalen van deze soort. Het 
is niet voor niets dat de Muurgekko door 
de IUCN Red list of threatened species 
als een soort met “Least concern” en de 
populaties als “Stable” worden bestempeld 
(http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/
details/61578/0). Aangezien de Muur-
gekko alle geschikte biotopen op Mallorca 
bezet, wordt dit wel als oorzaak genoemd 
voor het vrijwel afwezig zijn van kleine 
halskraaghagedissen op dit eiland (Brue-
kers, 1995). Ik besloot om enkele van 
de gekko’s mee te nemen om deze thuis 
in een onverwarmde serre los te laten. 
Voordat de dieren werden losgelaten werd 
de serre zoveel mogelijk dichtgemaakt om 
ontsnapping te voorkomen. Deze inspan-
ningen hadden niet het gewenste resultaat. 

Het versprei
dingsgebied van 

de Muurgekko 
beslaat Noord
Afrika en Zuid

Europa

onder extreme 
omstandigheden 
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Gedurende de eerste weken zag ik zowel 
overdag als ’s nachts nog regelmatig 
gekko’s die zich tegoed deden aan de 
insecten die de serre invlogen. Tot mijn 
schrik zag ik al vrij snel dat de dieren toch 
ontsnapt waren en op warme avonden op 
de tuinafscheiding liepen. Ik ging er vanuit 
dat de dieren de Nederlandse winter niet 
zouden overleven. De jaren daarna werden 
de gekko’s dan ook niet teruggezien. In 
de zomer van 2002 zag ik echter een 
juveniele Muurgekko op de trap in huis 
lopen! Een buurjongen kwam dezelfde 
week met nog een juveniel aanzetten. Het 
leek er dus op dat de gekko’s niet alleen 
vier Hollandse winters hadden overleefd 
maar dat ze zich ook nog succesvol had-
den voortgeplant! De daarop volgende 
jaren werden er verder geen gekko’s meer 
waargenomen. In het voorjaar van 2007 
zat er plotseling een volwassen exemplaar 
tegen de muur in de serre op zo’n drie 
meter hoogte. Op de één of andere manier 
was dit dier dus van buiten weer terug in 
de serre gekropen. Wederom werd in de 
jaren daarna geen enkel exemplaar meer 
waargenomen. In de zomer van 2011 was 
het weer raak; een grote gekko werd op 
twee verschillende warme dagen waarge-
nomen op een buitenmuur vlakbij de serre. 
Het dier vluchtte in de tuinafscheiding en 
liet zich nog enkele malen horen door het 
maken van de voor deze soort specifieke 
geluiden. Begin september 2011 kon ik 
een gekko fotograferen die zich ‘s avonds 
boven een buitenlamp bevond, op slechts 
twee meter afstand van de serre. Het dier 
was duidelijk in uitstekende conditie en 
zat blijkbaar te wachten op nachtvlinders 
en andere insecten die door het lampje 
werden aangetrokken. Dit is voor mij een 
bekend beeld, maar dan van landen als 
Spanje en Griekenland.

Het is onduidelijk of er nu één of 
meerdere gekko’s gezien zijn. Het meest 
opmerkelijk aan bovenstaand verhaal is 
dat de gekko gedurende de afgelopen 13 
jaar (!) nog steeds zeer dicht bij de plek is 
gebleven waar de dieren oorspronkelijk 
zijn losgelaten. Het is natuurlijk mogelijk 
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dat het dier dat ik zag niet afkomstig is 
van Mallorca maar nageslacht hiervan is. 
De grootte van het dier doet wel vermoe-
den dat het om een oud dier gaat. Verder 
is het natuurlijk bijzonder dat het dier de 
strenge winters van de afgelopen jaren 
heeft weten te overleven. Het versprei-
dingsgebied van de Muurgekko beperkt 
zich tot gebieden met een Mediterraan 
klimaat in Noord-Afrika en Zuid-Europa 
(zie kaartje). De dichtstbijzijnde natuurlij-
ke populatie bevindt zich zeker zo’n 1300 
km zuidelijk van mijn serre. Mogelijk 
hebben de ontsnapte gekko’s ’s winters 
hun toevlucht gezocht op warme plekken 
in de buurt van verwarmingsketels. Uit 
bovenstaande blijkt dat de Muurgekko 
een groot aanpassingsvermogen heeft en 
handig gebruik weet te maken van de 
lokale omstandigheden. Inmiddels zijn 

Dertien jaar na 
introductie in 

Nederland werd 
deze gekko 

gefotografeerd bij 
een buitenlamp 
op slechts twee 

meter van de 
oorspronkelijke 

uitzetplaats.



n lAngdurige overleving vAn de muurgekko

34 Lacerta  Nummer 1 Jaargang 70

Summary

Long-term survival of the Moorish wall gecko (Tarentola mauritanica) under extreme circum-
stances
During a short stay at the island of Palma de Mallorca in the year 1998, several Moorish wall geckos 
(Tarentola mauritanica) were captured. These lizards were subsequently released in a (nonheated) 
greenhouse in the Netherlands from which they escaped within a few weeks. After four years two 
juveniles were found, indicating that the gecko’s had not only survived but were reproducing as well. In 
2007 a single adult animal was observed in the greenhouse. A large specimen was again seen and pho
tographed in the summer of 2011, only a few meters outside of the greenhouse. These observations 
indicate that the Moorish wall gecko is a species that displays remarkable adaptive behavior which 
allows it to live for at least 13 years under harsh Dutch climate conditions.

geïntroduceerde populaties Muurgekko’s 
bekend van verschillende eilanden van de 
Azoren (Barreiros et al., 2010), Califor-
nië (Marhdt, 1998) en Madeira (Báez & 

Biscoito, 1993). Nu blijkt deze soort zich 
zelfs in mijn achtertuin met Nederlands 
klimaat langdurig te kunnen handhaven.

Over gekko’s is in de Engels- en Duitsta-
lige literatuur reeds veel geschreven. Ook 
over ooglidgekko’s (Eublepharidae) is 
voldoende informatie te vinden. Een boek 
dat specifiek ingaat op deze familie was 
er echter nog niet. De eerste vraag die ik 
mij stelde toen ik dit boek kocht, was dan 
ook: “heeft dit boek nog iets toe te voegen 
aan hetgeen reeds over lidgekko’s geschre-
ven is”. Het antwoord is: “ja!”. Dit boek 
blinkt uit in volledigheid; bevat veel infor-
matie — ook informatie die in de overige 
literatuur niet te vinden is — over een re-
latief kleine groep dieren. Het is daarnaast 
een leuk boek om te lezen, zowel voor de 
ervaren gekko-houder als de beginner.

Opzet van het boek
Het boek begint met een korte omschrij-
ving van de taxonomie van de oog-
lidgekko’s. Dit hoofdstuk is beknopt, maar 
voldoende om een goed beeld te krijgen. 
Het volgende hoofdstuk gaat in op de 
simpele vraag: wat is een ooglidgekko nu 
eigenlijk precies? De uiterlijke kenmerken, 
werking van de zintuigen, voortplanting, 
en gedrag worden duidelijk beschreven. 
Ingewikkelde (herpetologische) vaktermen 
worden zoveel mogelijk vermeden.

Boekbespreking
The Eyelash Geckos: 
Care, Breeding and 

Natural History

Hermann Seufer, Yuri Kaverkin & 
Andreas Kirschner, 2005.

Kirschner & Seufer Verlag, Karlsruhre

ISBN: 3980520787.

Prijs: € 39,80

Aantal pagina’s:  238
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lAngdurige overleving vAn de muurgekko n

Het algemene gedeelte van het boek is 
vrij beknopt opgezet. Het vervolg van het 
boek, de individuele soortbeschrijvingen, 
is alles behalve beknopt. Elke soort wordt 
uitvoerig beschreven, is voorzien van een 
kaart met het verspreidingsgebied en bevat 
fraaie foto’s. Van elke soort worden de 
verspreiding, uiterlijke kenmerken habitat 
en gedrag besproken. Daarna wordt 
uitvoerig ingegaan op de verzorging en de 
kweek. Met name de informatie over de 
kweek is zeer waardevol omdat hierover 
voor bepaalde soorten lidgekko’s, voor 
het verschijnen van dit boek, nog weinig 
bekend was.

Goniurosaurus, Hemitheconyx en 
 Eublepharis
Dit boek is het meest waardevol in zijn be-
schrijving van de genera: Goniurosaurus, 
Hemitheconyx en Eublepharis. Ten tijde 
van het uitkomen van dit boek waren van 
het genus Goniurosaurus alleen G..luii en 
G. araneus redelijk beschreven in de litera-
tuur. Over de overige soorten, waar een 
aantal zeer fraaie tussen zitten, was weinig 
tot niets bekend.

Over H. caudicinctus is genoeg informa-
tie te vinden, over het broertje, H. taylori, 

echter heel weinig. In dit boek wordt een 
uitvoerige beschrijving gegeven, zowel 
over de natuurlijke levenswijze als over het 
houden in gevangenschap en de kweek. 

Over E. macularius (de luipaardgekko) 
valt weinig nieuws te vertellen. Er zijn 
internetpagina’s genoeg en internet fora 
te over waar deze soort besproken wordt, 
maar over de andere soorten uit dit genus 
(E. angramainyu, E. fuscus, E. hardwickii 
en E. turcmenicus), is nog weinig ge-
schreven. Dit boek bespreekt alle soorten 
uitvoerig. Jammer genoeg is over niet alle 
soorten informatie bekend met betrekking 
tot het houden in gevangenschap en de 
kweek. Met name de beschrijving van E. 
hardwickii sprong er voor mij uit, omdat 
ik voordat ik dit boek kocht, nog nooit 
van deze soort gehoord had. Inmiddels 
wordt deze soort aangeboden, maar is het 
nog een zeer zeldzaam dier in gevangen-
schap. Het zou mij niets verbazen als daar 
verandering in komt, want het is een zeer 
bijzonder dier om te zien. Als het lukt deze 
soort in gevangenschap te kweken, zullen 
we hem in de toekomst hopelijk meer 
tegenkomen.

 
Mark van IJzendoorn

Hemitheconyx 
caudicinctus jong

Foto: 
Sjoerd van Veen
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Jan en Ina Tuns 
San Juan de Sierpe 

Peninsula Osa  Costa Rica 
Foto’s van de auteurs 

jamanasin@gmail.com 
www.jamanasin.nl

In dit artikel willen we jullie kennis laten maken met de grootste 
kikker van Costa Rica. In het artikel over  ‘Bufo marinus’ (Rhinella 
marina) hebben we al aangegeven dat deze grote pad op de voet 

wordt gevolgd door deze kikker. Wij zijn in staat geweest om deze 
kikker goed te observeren omdat ze bijna dagelijks rond de vijver 

zijn te vinden. Ondanks dat ze andere kikkers eten (en wellicht 
daardoor de populaties op peil houden) is het voor ons een graag 

geziene gast.

Leptodactylus pentadactylus  
Laurenti, 1768

Volwassen dieren van deze grote kikker 
zijn zeer gemakkelijk te herkennen, al is 
het alleen maar om hun afmetingen. Ze 
hebben een paar huidrichels op de schei-
ding van de rug met de flank en een duide-
lijk gestreepte of gespikkelde bovenlip. De 
volwassen mannetjes in Costa Rica hebben 
stekels op de borst. De jonge dieren zijn 
over het algemeen mooier gekleurd dan de 
volwassen exemplaren.

Beschrijving
Volwassen mannetjes zijn 106 tot 177 mm 
groot en de volwassen vrouwtjes met 118 
tot 185 mm iets groter. De rugzijde is glad, 
ze hebben duidelijke klieren in de lies-
streek en meestal ook over de gehele flank. 
De snuit is van bovenaf gezien rond tot 
bijna halfcirkelvormig. Ze hebben grote 
ogen en ooropeningen (de ooropening 
bedraagt ½ tot ¾ deel van de diameter van 
het oog).

Vinger I is aanmerkelijk langer dan vin-
ger II, de subarticular tubercles zijn rond 

en er zijn geen supernumerary tubercles 
op de vingers en tenen aanwezig. Op de 
duim zit meestal een stekel en de voorpo-
ten van de mannetjes zijn enorm groot en 
gespierd als ze sexueel actief zijn (zie foto). 
De thenar tubercle is ovaal en iets afgeplat, 
de inner metatarsal tubercle is slank en 
de outer metatarsal tubercle is klein en 
rond. Een inner tarsal fold is aanwezig en 
het onderste gedeelte van de voetwortel is 
glad.

De rugzijde van de volwassen exempla-
ren is grijs tot rood-bruin of gespikkeld 
of gebandeerd met donkerdere kleuren. 
De bovenzijde van de poten heeft de-
zelfde kleur als de rugzijde en zijn ook 
vaak gestreept met donkerdere kleuren. 
De buikzijde is donker en vaak gespik-
keld met witte tot gele stippen. De jonge 
dieren zijn roodachtig van kleur met een 
donkere tekening op de lip. Eigenlijk zijn 
alle kleuren helderder dan bij de volwassen 
exemplaren. De iris is goud/zilver kleurig 
aan de bovenkant en donker bruin aan de 

Leptodactylus 
pentadactylus 

(vrouw)
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onderkant.
De roep van de mannetjes is een zeer 

duidelijk hoorbaar “whorup” wat elke 
5 tot 10 seconden wordt herhaald. Dit 
geluid is hoorbaar op een afstand van 
zeker 1 kilometer en in open gebied zelfs 
nog van verder. De lengte van de roep is 
200 tot 330 milliseconde en dat ongeveer 
35 maal per minuut. De meest dominante 
frequentie is 0,2 kHz bij het begin en dan 
oplopend tot 0,6 kHz aan het einde van 
de roep (Fouquette, 1960; Heyer, 1979; 
Straughan & Heyer, 1976). 

Verwante soorten zijn Leptodactylus 
bolivianus en de Rana soorten.

Leefomgeving en leefwijze
Alle laagland bossen en marginaal in de 
natte bossen en regenwouden van het 
voorgebergte. Bijna altijd in de buurt van 
watertjes of stroompjes.
De volwassen dieren van deze veel voor-
komende soort zijn nachtactief en trekken 
zich overdag terug in hun schuilplaatsen. 
Deze schuilplaatsen bestaan uit holen in de 
grond, onder blokken hout of de ruimten 
tussen/onder boomwortels. Ze worden 
ook vaak gevonden onder de typische 
Costa Ricaanse huizen op palen. De 
jonge dieren zijn dagactief tussen de laag 
bladeren op de bosbodem. Leptodactylus 
pentadactylus is een echte carnivoor en ze 
eten van alles. Zo eten ze kikkers (zie foto 
waarop een Smilisca phaeota naar binnen 
gaat), jonge vogels, slangen, hagedissen en 
zelfs vleermuizen.

De mannetjes roepen hoofdzakelijk tij-
dens het regenseizoen en deze roep schijnt 
een dubbelfunctie te hebben. Aan de ene 
kant is het een lokroep aan de vrouwtjes 
en aan de andere kant een waarschuwings-
roep aan andere mannetjes om niet in het 
territorium te komen. Als ze worden aan-
gevallen hebben ze verschillende manieren 
om zich te verdedigen. Wanneer men ze 
probeert te pakken scheiden ze enorme 
hoeveelheden huidslijm af waardoor ze su-
perglad worden. Dit huidslijm bevat tevens 
toxische componenten. Bij de mens kan 
het niesbuien, opgezwollen ogen en irrita-
tie aan de slijmvliezen veroorzaken door 
verspreiding via de lucht en zonder direct 
contact. Je hoeft alleen maar in dezelfde 
kamer te zijn met iemand die een Lepto-
dactylus pentadactylus beetpakt om dit te 
ervaren. Het is voorgekomen dat andere 
kikkersoorten, in een niet goed gereinigde 
zak waar eerst Leptodactylus pentadacty-
lus in had gezeten, zijn overleden door het 
achtergebleven gif.

Een andere manier is hoog op de poten 
gaan staan en zichzelf dan opblazen. 
Doordat de achterpoten langer zijn dan 
de voorpoten komt het achterlijf, met de 
meeste klieren, boven de kop uit rich-
ting aanvaller. Hierna wordt het lichaam 

Grote voorpo
ten van sexueel 

actieve man
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beurtelings opgetild en neergelaten 
waarbij de klieren op de aanvaller gericht 
blijven (Villa, 1969). Als een Leptodac-
tylus pentadactylus toch wordt gegrepen 
stoten ze een hoge oorverdovende gil uit. 
Waarschijnlijk is dit om soortgenoten in 
de omgeving voor gevaar te waarschuwen. 
Scott (1983) heeft echter een andere 
verklaring, namelijk; hij heeft opgemerkt 
dat door deze hoge gil Caiman crocodilus 
wordt aangetrokken. Hierdoor zou het 
kunnen gebeuren dat deze op zijn beurt de 
aanvaller van de kikker aanvalt waardoor 
deze kan vluchten.

Voortplanting
De voortplanting vindt hoofdzakelijk 
plaats tijdens het regenseizoen (mei-no-
vember). De mannetjes roepen vanaf hun 
schuilplaatsen of van plaatsen in de buurt 
van water. Bij Jamanasin Lodge roepen 
de dieren meestal vanaf het eilandje in het 
midden van de vijver. Normaal gespro-
ken vindt de paring hier ook plaats. De 
amplexus is axillair en het mannetje ge-
bruikt de stekels op de duimen en de borst 
om het vrouwtje stevig te omklemmen. De 
enorme grote en gespierde voorpoten (zie 
foto) komen hierbij uitstekend van pas. Er 
wordt een groot schuimnest gemaakt met 
een inhoud van 2 tot 7 liter door voor- en 
achterwaartse bewegingen van de achter-
poten van het mannetje. Hierdoor wordt 
lucht gemengd met de gelei van de eitjes en 
waarschijnlijk ook wat toxisch huidslijm 
(Heyer & Rand, 1977). De schuimnesten 
bevinden zich vaak in kuilen in de grond, 
welke bij regenval vol kunnen lopen met 
water, of in de buurt van een waterpartij 
welke bij regenval kan overstromen. In het 
schuimnest bevinden zich ongeveer 1.000 
licht grijze eitjes (Muedeking & Heyer 
1976) met een diameter van 2,5 mm. Door 
hevige regenval worden de larven  uit het 
nest gespoeld in waterpartijen in de directe 
omgeving. Het komt echter ook voor dat 
de larven in het schuimnest blijven als de 
kuil vol loopt met water (zie foto). Vale-
rio (1971) heeft aangetoond dat de larven 
156 uur buiten het water kunnen overle-

ven. Dit zou ruim voldoende moeten zijn 
om tijdens het regenseizoen te wachten op 
de eerstvolgende bui. De kikkervissen zijn 
enorm groot met een lengte van 83 mm in 
het stadium dat de achterpoten zich gaan 
ontwikkelen. Ze zijn carnivoor en kan-
nibalistisch (Heyer et al, 1975). In het be-
gin eten ze van het schuimnest maar zodra 
ze in een waterpartij terecht zijn gekomen 
eten ze kikkervissen en eitjes van de eigen 
en andere soorten. Vinton (1951) heeft 
aangetoond dat ze ook kunnen groeien op 
alleen plantaardig voedsel. De tijd van eitje 

Jong exemplaar 
Leptodactylus 
pentadactylus
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tot kleine kikker is zeer kort namelijk één 
maand. De jonge dieren zijn dan ongeveer 
22 mm groot.

Verspreidingsgebied
Laagland en voorgebergte van noord 

Honduras aan de Atlantische zijde en van 
het noorden van Nicaragua aan de Pacifi-
sche kant tot Colombia en Ecuador.

Eigen waarnemingen
Bij ons was dit een van de eerste kikkers 

die zich liet zien rondom de vijver toen 

deze klaar was. Ook bij een grote water-
partij bij onze buurman zijn grote aantal-
len te vinden. De dieren die wij regelmatig 
zien en horen zijn ongeveer even groot als 
de grootste Bufo marinus die ons dagelijks 
bezoeken. Omdat wij niet zo’n hele grote 
vijver hebben is het aantal bij ons beperkt, 
we hebben hooguit vijf à zes exempla-
ren tegelijk gezien. Dit is echter al ruim 
voldoende om agressief gedrag bij de man-
netjes onderling op te wekken. Als twee 
mannetjes elkaar te dicht naderen maken 
ze het geluid van miauwende katten. In-
dien dit niet voldoende afschrikt volgt een 
heuse worstelpartij waarbij de mannetjes 
proberen elkaar omver te gooien.

We hebben al meerdere schuimnesten 
van deze soort gehad waarbij het ons is 
opgevallen dat in ieder geval één speciale 
plaats favoriet is. Dit is een kuil in de 
grond tussen wat blokken hout, omringd 
met varens en vlakbij de vijver (zie foto).  
Ondanks hun omvang zijn het zeer schuwe 
dieren welke bij het geringste gevaar met 
een paar grote sprongen zijn verdwenen. 
We hebben een vrouwelijk exemplaar 
gezien wat in kleur zeer afweek van andere 
exemplaren (zie foto).

Dat ze inderdaad graag andere kik-
kersoorten eten is te zien op de foto 
waarop een Leptodactylus pentadactylus 
een Smilisca phaeota naar binnen werkt. 
Hoever de roep van het mannetje daad-
werkelijk draagt durven we niet te zeggen 
maar zeker is dat dit ruim de 300 meter 
overtreft. We horen namelijk de mannetjes 
bij de buurman (300 meter verderop) zeer 
goed roepen.

Terrarium
Indien men deze dieren in een terra-

rium wil gaan houden moet in onze ogen 
ieder geval met de volgende zaken goed 
rekening worden gehouden. Het terrarium 
moet voldoende grondoppervlakte heb-
ben maar hoeft niet echt hoog te zijn. Als 
grondoppervlakte denken wij al gauw aan 
minimaal 2 m² voor een koppel. Aangezien 
het echte nachtdieren zijn is overdag geen 
verlichting nodig indien men de omge-

Boven:
Larven
Rechts:

Vrouwtje 
Leptodactylus 

pentadactylus in 
schuimnest
Onder: man
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 Verklarende woordenlijst

Axillair: voorpoten mannetje net achter de voorpoten vrouwtje.
Subarticular tubercle: knobbeltjes aan de onderzijde van de vingers en tenen onder de verbindingen tussen de phalanx.
Phalanx: klein botje wat vorm geeft aan het skelet van de vingers en tenen (kootjes).
Supernummerary tubercles: knobbeltjes aan de onderzijde van de vingers en tenen onder de phalanx en tussen de subarticular 

tubercles.
Metatarsal tubercle: knobbel op de achtervoet (hiel).
Tarsal fold: plooi/vouw op de enkel.
Thenar tubercle: knobbeltje gesitueerd aan de basis van de duim of 1e vinger van de hand.
Tarsals: kleine stukjes bot of kraakbeen welke gezamenlijk de enkel vormen, voetwortel beentjes.
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Summary
Leptodactylus pentadactylus  Laurenti, 1768

Adults of this very large species are unlikely to be 
mistaken for any other species because of size 
alone. Adult males are 106 to 177 mm in standard 
length, adult females 118 to 185 mm. Dorsum is 
smooth, definite inguinal glands and entire flank 
often granulair. The snout is rounded to nearly 
semicircular from above. With the males a single 
nuptial thumb spine is usually present and the 
forelimbs are very hypertrophic. The ground 
color is uniform gray to reddish brown or spotted 
or barred with darker color. The upper surfaces 
of limbs uniform mottled or distinctly barred or 
striped with dark markings.

The advertisement call is a very loud “whorup” 
repeated every 5 to 10 seconds, and can be heard 
from a distance of 1 kilometer. 
They live in all lowland forests and marginally 
in tramontane wet forest and rainforest. Found 
frequently at some distance from bodies of water 
or stream courses. Mating occurs over the course 
of the wet season (May  November). They make 
a very large foamnest (2 to 7 liter) with about 
1.000 eggs in it. The tadpoles can live up to 156 
hours out of water.
When handled they secrete immense amounts of 
mucus that not only makes them extremely dif
ficult to hold but contains noxious compounds. 

vingstemperatuur tussen de 28°C en 31°C 
kan houden. ‘s Nachts mag deze terug-
lopen tot ongeveer 23°C. Het kan geen 
kwaad om een klein nachtlampje van bij-
voorbeeld 7 watt te laten branden tijdens 
de nachtelijke uren. De luchtvochtigheid 
moet overdag tussen de 60 en 70 % zijn 
en ‘s nachts moet deze oplopen tot boven 
de 90 %. Het dag- nachtritme bedraagt 
ongeveer 13 uur licht en 11 uur donker. 

In het terrarium moet een waterpartij 

aanwezig zijn en voldoende mogelijkheden 
voor de dieren om zich overdag te verstop-
pen. Ook dient er een flinke bodemlaag 
aanwezig te zijn zodat de dieren eventueel 
een schuimnest in een kuil kunnen maken.

Bedenk dat deze dieren een enorme her-
rie kunnen maken, wat tot geluidsoverlast 
kan leiden. Dit alles overziend vinden wij 
Leptodactylus pentadactylus niet het meest 
geschikte terrariumdier ondanks dat ze 
makkelijk te verzorgen zijn.
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J a m a n a s i n  L o d g e
is gelegen in het zuid-westen van Costa Rica op het prachtige 

schiereiland Osa. De Lodge is eigendom van Jan en Ina 
Tuns en het ideale vertrekpunt voor een onbezorgde en 

onvergetelijke vakantie.
U overnacht in comfortabele kamers, cabinas 
genaamd, met warm water en elektriciteit. ’s Morgens 
kunt u eerst genieten van een heerlijk Costaricaans 

ontbijt voordat uw dagprogramma start. In overleg 
kunnen Jan en Ina u helpen om een leuk programma 

samen te stellen, zodat u optimaal geniet van al het moois 
dat Costa Rica u te bieden heeft.
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uitnodiging
voor de

Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 16 juni  2012 om 14.00 uur

MEC te  N ieuwegein

Evenals voorgaande jaren zal Lacerta ook dit jaar naast de ALV een 
lezing orga niseren en leden de mogelijkheid geven dieren of toebe
horen aan te bieden. De aan te bieden dieren dienen van te voren 
aangemeld te worden bij Mark van IJzendoorn (penningmeester@
lacerta.nl). Het mogen alleen eigen nakweekdieren zijn en aan alle 
wettelijke eisen (CITESpapieren) dient voldaan te worden.

Naast een interessante lezing en de ALV is deze dag natuurlijk ook 
bedoeld om een praatje te maken met elkaar en het bestuur!

De formele ALV start om 14:00 uur. De overige activiteiten starten 
om 12:30 uur.  Houd de website www.lacerta.nl in de gaten voor 
nadere informatie over de lezing en de definitieve agenda van de 
ALV. Alle nadere informatie en de bij de ALV horende stukken 
worden gepubliceerd op de website of kunnen per post of per e
mail worden aange vraagd bij de secretaris.

Wilt u mee praten over het bestuur van de vereniging en de ve
reniging (nog) beter leren kennen, kom dan op 16 juni naar de 
ALV!

Secretariaat Lacerta:
secretaris@lacerta.nl 
Schaepmanstraat 15 

6702 AN Wageningen


