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Omslag: Acanthosaura nataliae (?)  
Tijdens een tocht door Zuidoost-Azië ontdekte Maarten 
Gilbert langs een pad in een vrij open bos een forse agame, die 
opgeschrikt in een boom was geklommen en op ooghoogte 
bleef zitten. Dit indrukwekkende, groene dier was duidelijk 
een Acanthosaura-soort. Hoogstwaarschijnlijk ging het hier om 
een recent beschreven soort, Acanthosaura nataliae (Orlov 
et al. 2006), die volgens de auteurs door de verspreid liggende 
vergrote schubben op rug- en flankzijde onderscheiden kan 
worden van de verwante Acanthosaura capra.

Smilisca phaeota Jan en Ina Tuns 
In dit artikel wordt een boomkikker beschreven die door de 
auteurs, woonachtig in Costa Rica, vanaf januari 2008 is waar-
genomen rondom de vijver van hun ‘Jamanasin Lodge.’ 92

Herpetologische waarnemingen in Zuidoost-Azië — Deel 1: 
Thailand, Laos, Vietnam, Cambodja Maarten Gilbert 
Van mei tot december 2007 heeft de auteur een reis door onder 
meer Zuidoost-Azië gemaakt. In dit eerste deel van het verslag 
worden de herpetologische waarnemingen die in de Indochi-
nese regio (Noord-Thailand, Laos, Vietnam, Cambodja) zijn 
gedaan besproken. 98

Een gekko in het spotlight:  
Lygodactylus  luteopicturatus  Jeroen van Leeuwen 
Lygodactylus is met 58 soorten een soortenrijk geslacht van 
kleine daggekko’s, nauw verwant aan het genus Phelsuma. L. lu-
teopicturatus is een van de kleurrijkere soorten uit het geslacht. 
Een leuke, kleurige gekkosoort die net als de andere soorten uit 
het geslacht Lygodactylus jammer genoeg binnen de liefhebbe-
rij maar weinig gekweekt wordt. Dit artikel biedt ervaringen bij 
het houden en kweken van deze gekkosoort.. 118

Ervaringen met het houden en kweken van Pachydactylus 
rangei Patrick Goertz 
Pachydactylus rangei is eigenlijk altijd een tamelijk zelden ge-
houden soort geweest. Houd men echter rekening met enkele 
essentiële zaken, dan is Pachydactylus rangei een redelijk makke-
lijk te houden gekkosoort, absoluut niet moeilijker te houden 
en te kweken dan menige andere gekkosoort. 124
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In dit artikel wordt een boomkikker beschreven die 
vanaf januari 2008 tot heden voorkomt rondom de 
vijver van Jamanasin Lodge. Na Physalaemus pustu-
losus, Leptodactylus poecilochilus en Leptodactylus 
poecilochilus “quadrivittatus” was dit de vierde kik-
kersoort welke we konden verwelkomen in korte 
tijd. Hierna zijn nog een aantal soorten gekomen, 
daarover later meer.

Algemeen
Een veel voorkomende, gemiddeld groot tot grote 
boomkikker met lange poten. De kleur is vaak 
geheel vaal groen tot grijs of met donkere olijf-
groene tot donker bruine grote, regelmatige of 
onregelmatige markeringen, welke contrasteren 
met de grondkleur. Deze soort is het beste te 
onderscheiden door een witte streep op het onder-
been en op de lip. De flanken zijn vaak gemarkeerd 
met een figuur van fijne donkerbruine tot zwarte 
nerven. Net zoals bij Smilisca baudinii is de variëteit 
in kleuren enorm, maar de eerder genoemde nerva-
tuur is een goed kenmerk voor deze soort.
Taylor (1952a) heeft de naam Hyla phaeota voor 
deze soort gebruikt, wat toentertijd gebruikelijk 
was. Starrett (1960b) heeft hem geplaatst in het 
genus Smilisca zoals bevestigd door Duellmann 
& Trueb (1966).

Smilisca phaeota 

Cope 1962d

Jan en Ina Tuns 
San Juan de Sierpe 

Peninsula Osa 
Costa Rica 

www.jamanasin.nl  
jamanasin@gmail.com

Foto’s auteurs tenzij anders vermeld
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Verwante soorten
Smilisca baudinii, Smilisca puma, Osteopilus septentri-
onalis, Phrynohyas venulosa.

Beschrijving
Volwassen mannetjes zijn 40 tot 66 mm en vrouw-
tjes 50 tot 78 mm groot. De huid op de rug is glad 
en op de buik gegranuleerd. Het hoofd is ongeveer 
net zo lang als breed en de snuit is bijna rond. De 
grootte van de ogen is gemiddeld en de gehoor-
opening is duidelijk te zien. De diameter van de 
gehooropening bij de mannetjes is 63 tot 85% en 
bij de vrouwtjes 75 tot 90% van de diameter van 
het oog. De mannetjes hebben twee grijze kwaak-
blazen onder de kin. 
De lengte van de vingers en de breedte van de vin-
gertoppen is gemiddeld. De breedte van de top aan 
de derde vinger is ongeveer 66% van de diameter 
van de gehooropening. De distal subarticular tuber-
cle op vinger 4 is soms gedeeltelijk in twee delen. 
Ongestekelde grijze nuptial pads op de basis van de 
duim bij volwassen mannetjes aanwezig. De vin-
gers zijn lichtelijk voorzien van webben. De thenar 

pad is gemiddeld vergroot, de palmar tubercle is 
groot en tussen de tenen zitten grote zwemvliezen. 
De inner metatarsal tubercle is relatief klein, laag en 
elliptisch van vorm. De outer metatarsal tubercle is 
afwezig en de inner tarsal fold is relatief kort. 
De rugzijde is geheel vaalgroen of grijs. Vaak zijn 
er olijfgroene of donkerbruine vlekken aanwezig 
(zie foto). De zijkant van het hoofd is vaalgroen 
afgezet met een donkere streep op de canthus ros-
tralis aan de bovenzijde en een lichte streep op de 
lip. Een donkerbruine tot zwarte markering achter 
de oogkas loopt van het oog achterwaarts tot 
voorbij de oksel. Op de flanken zijn fijne donkere 
nerftekeningen aanwezig. Op de buitenkant van de 
voorarm, vinger 4 en langs het buitenste gedeelte 
van het tibial segment tot aan teen 5 loopt een lichte 
streep. De bovenzijde van de benen zijn voorzien 
van donkere dwarsbanden. De dijen zijn vaalbruin 
tot grijs met donkere vlekken of soms lichte kleine 
stippen. De buikzijde is crèmewit en de iris brons 
met een fijn zwart netwerk van lijnen.
De larven zijn 30 mm groot in het stadium dat 
ze reeds achterpoten hebben. De rugzijde is vaal 

Smilisca phaeota in amplexus

Pagina 92: Smilisca phaeota in banaan (foto J. Terpstra). Onder: Smilisca phaeota in amplexus
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bruin en de buikzijde transparant met wat bruine 
vlekken. De vinnen zijn ook transparant met brui-
ne vlekken. De iris is brons.

Stemgeluid
De roep van de mannetjes is een vibrerend “wawk,” 
bestaande uit één of twee noten welke 100 tot 
450 milliseconde duren. Deze roep wordt elke 
20 seconden herhaald maar het kan ook enkele 
minuten duren. De pulssnelheid is 100 tot 130 per 
seconde met de meest dominante frequentie op 
0.33 tot 0.5 kHz (Duelmann 1970).

Leefgebied
Nat en vochtig bos in het laagland dat doorloopt 
tot nat bos in het voorgebergte. Ook verstoorde 
gebieden, grasland, secundair bos en sporadisch in 
droog bos in het laagland. 

Leefwijze
Een boomkikker welke ’s nachts actief is tijdens 
het “natte seizoen” in vochtige gebieden. De voort-
plantingsperiode is langdurig en de mannetjes 

roepen het grootste gedeelte van het jaar bij regen. 
Overdag verbergen ze zich in lage vegetatie vlakbij 
het water. De mannetjes roepen vanaf afzonderlijke 
plaatsen aan de rand van het water. Ze zijn meest-
al verborgen onder een overhangend blad. Deze 
soort heeft de voorkeur voor kleine vijvers om 
zich voort te planten. Soms worden ze gevonden 
bij grotere waterpartijen, maar dan planten ze zich 
niet regelmatig voort.. De legsels van deze soort 
zijn 1.600 tot 2.000 eitjes groot (zie foto). Een 
experiment van Valerio (1971) heeft aangetoond 
dat de kikkervisjes 24 uur in leven kunnen blijven 
zonder water. De kleine pas op het land gekomen 
kikkertjes zijn 17 mm groot.

Verspreidingsgebied
Vochtig laagland en bossen van het voorgebergte 
van de Atlantische kust van noordoost Honduras 
tot noord Colombia. Aan de Pacifische kant van 
centraal Costa Rica tot zuidwest Panama en van El 
Valle de Anton, Cocle Province, Panama, tot west 
Ecuador. Ze komen voor van 2  tot 1.116 meter 
hoogte.

Smilisca phaeota in teak
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Boven: Eitjes Smilisca phaeota, onder: Jonge Smilisca phaeota 
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Eigen waarnemingen
Onze eigen waarnemingen zijn er weer op gericht 
om te kijken of we iets afwijkends kunnen vinden 
ten opzichte van hetgeen er reeds in de literatuur 
staat geschreven. Dit doen we niet om het beter te 
weten, maar enkel en alleen als aanvulling.
Zoals eerder aangegeven is Smilisca phaeota vanaf 
januari 2008 een trouwe gast van Jamanasin Lodge. 
We hebben al vele legsels gehad in de vijver en al 
een aantal kleine kikkertjes (zie foto) zien rond-
huppen. Omdat de vijver niet extreem groot is 

en er vele soorten zich in voortplanten worden 
veel larven gegeten door andere larven. Indien de 
kikkertjes toch aan de kant komen liggen er weer 
andere gevaren op hen te wachten, zoals kikkers, 
padden en slangen.
We hebben een aantal larven apart gehouden om 
zo de ontwikkeling te kunnen volgen ten opzichte 
van de ontwikkeling in de vrije natuur. Ondanks 
alle gevaren in de vrije natuur zijn we tot de con-
clusie gekomen dat de ontwikkeling daar toch snel-

Verspreidingsgebied 
Smilisca phaeota

Verklarende woordenlijst
distal subarticular tubercle; knobbeltjes aan de onderzijde van de vingers en tenen onder de verbindingen tussen de 
phalanges.
phalanx (meervoud phalanges); klein botje wat vorm geeft aan het skelet van de vingers en tenen (kootjes).
nuptial pads; een dik ruw kussentje op de huid, meestal op de duim, bij sexueel actieve mannetjes.
thenar pad; kussentje aan de basis van de duim.
palmar tubercle; knobbeltje gelegen aan de basis van de vierde vinger.
inner metatarsal tubercle; binnenste knobbel op de achtervoet (hiel).
outer metatarsal tubercle; buitenste knobbel op de achtervoet (hiel).
inner tarsal fold ; binnenste plooi/vouw op de enkel.
canthus rostralis; een richel welke de dorsale van de ventrale zijde van de snuit scheidt, loopt vanaf de voorste oog-
hoek naar de snuitpunt, ter hoogte van het neusgat.
tibial segment; het gedeelte van het been welke de tibia en de fibula omvat, het onderbeen.
amplexus; omklemmende paargreep, lumbair = voorpoten mannetje in de liesstreek van het vrouwtje, axillair = 
voorpoten mannetje net achter de voorpoten vrouwtje.
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ler gaat dan in geconditioneerde omstandigheden. 
Dit kan te maken hebben met het voedselaanbod, 
de watertemperatuur en de watersamenstelling. De 
complete metamorfose ging in de vrije natuur ruim 
twee weken sneller en heeft zeven weken geduurd.
De mannetjes van Smilisca phaeota roepen (zie 
foto) alleen als het gaat regenen, als het regent 
of als het net heeft geregend. En hierbij moet u 
denken aan flinke hoeveelheden water die vallen. 
We kunnen bijna voorspellen wanneer er weer een 
of meerdere legsels van deze soort in de vijver te 
vinden zijn. Het is echter niet zo dat de mannetjes 
alleen roepen als ze aan de rand van de vijver zit-
ten. We horen regelmatig mannetjes roepen achter 
onze woning op zeker 20 meter vanaf de vijver. Dit 
roepen begint als het donker begint te worden en 
duurt tot diep in de nacht. Het is meerdere keren 
voorgekomen dat er meerdere koppels in amplexus 
(axillair) waren (zie foto). De volgende morgen 
was bijna het gehele wateroppervlak bedekt met 
eitjes (zie foto).
Overdag houden de dieren zich schuil in beplanting 
rondom de vijver, maar ze worden ook gevonden in 
het gras en in de teakbomen op een flinke afstand 
van de vijver (ongeveer 12 meter en verder).

Houden in gevangenschap
Deze dieren kunnen in een terrarium op bijna 
dezelfde manier worden gehouden als Hyla cinerea 
(Amerikaanse boomkikker). Dit betekent dat de 
bak voldoende ruim moet zijn (niet overdreven 
hoog) en goed moet zijn beplant met stevige plan-
ten, omdat dit nogal forse kikkers zijn. Voor een 
trio (twee mannetjes en één vrouwtje) van deze 
kikkers zou een bak van 80×80×40 cm (b×h×d) 
voldoende zijn. De dagtemperatuur moet liggen 
tussen de 24 en 30°C, terwijl de temperatuur ’s 
nachts enkele graden lager mag zijn. Indien er vol-
doende zonlicht op de bak valt is verlichting niet 
direct noodzakelijk (denk hierbij wel aan de tem-
peratuur). Aangezien deze kikkers alleen ’s nachts 
actief zijn is het aan te bevelen om een 7  Watt 
nachtlampje aan te doen, zodat men de dieren 
toch kan observeren. De luchtvochtigheid in de 
bak moet altijd hoog zijn en hierbij moet worden 
gedacht aan 70% overdag en ruim 90% ’s nachts. 
Om te kweken met deze kikkersoort is het belang-
rijk dat er een voldoende grote waterpartij aanwe-
zig is. Men kan deze kikkers makkelijk stimuleren 

om tot voortplanting te komen door extreem veel 
te sproeien. Denk er wel om dat de mannetjes 
enorm veel herrie kunnen maken (burengerucht?).

Summary
Smilisca phaeota, Cope 1962d
Smilisca phaeota is a common moderate-sized 
to large, relatively long-legged pale green to tan 
treefrog. Uniform or with dark olive green to 
dark brown dorsal blotches. It is most distinc-
tive in having a white stripe on the outer margin 
of the tibial segment of the leg. Also a white 
labial stripe and the flanks marked with a fine 
dark brown to black reticulated pattern. 
Adult males 40 to 66 mm in standard length, 
adult females 50 to 78 mm. Its breeding is 
prolonged and males call throughout most of 
the year whenever it rains. Clutches of 1.600 to 
2.000 black-and-cream eggs are laid in a surface 
film at the base of emergent vegetation in the 
shallows. The tadpoles could survive up to 24 
hours out of water.
Smilisca phaeota lives in lowland wet and moist 
forests into the premontane wet forest zone, 
including disturbed areas, secondary growth, 
and pastures. Marginally seen in lowland dry 
forest. 
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Van mei tot december 2007 heb ik samen 
met mijn vriendin een reis door Zuidoost-

Azië, Australië en Nieuw-Zeeland 
gemaakt. Tijdens deze reis hebben we 

zeker 30.000 kilometer over land en zee 
afgelegd door onder meer tropisch Azië, 
de droge binnenlanden van Australië en 
gematigd Nieuw-Zeeland. In dit artikel 

worden de herpetologische waarnemingen 
die we tijdens ons verblijf in Zuidoost-Azië 

gedaan hebben besproken.

Binnen Zuidoost-Azië voerde de reis ons in vier 
maanden tijd door Noord-Thailand, Laos, 

Vietnam, Cambodja (de Indochinese regio), Zuid-
Thailand, Maleisië en Indonesië (de Sunda regio). 
In al deze landen heerst een tropisch regenwoud-
klimaat of een savanneklimaat, afhankelijk van de 
afstand tot de evenaar, en de seizoenen worden 
door de moesson- en passaatwinden bepaald. In 
de gebieden direct rond de evenaar is de neerslag 

min of meer gelijkmatig over het jaar verdeeld; 
naarmate men verder van de evenaar beweegt 
wordt de neerslag steeds meer seizoensgebonden 
en kan men meestal een droog- en een regensei-
zoen onderscheiden. In westelijk Indochina heerst 
rond de zomermaanden een regenseizoen door de 
invloed van de vochtige zuidwest moesson; naar 
het oosten toe verliest de moesson steeds meer 
vocht en er heerst daar dan een droogseizoen. 
Rond de wintermaanden zijn de rollen omgedraaid 
door de komst van de noordoost-passaat. De domi-
nerende oorspronkelijke vegetatietypen variëren 
van altijd groene regenwouden in gebieden met 
gelijkmatige regenval tot meer open bossen met 
vaak diptocarpe bladverliezende bomen in gebie-
den met een droger seizoen. Naast deze overheer-
sende vegetatietypen vindt men ook andere typen, 
zoals mangrovebossen langs de kust en altijd groe-
ne (subtropische) bossen met loof- en naaldbomen 
in de hoger gelegen gebieden. Van de oorspron-
kelijke vegetatietypen vindt men tegenwoordig 
helaas maar fracties terug, aangezien grote delen in 
cultuur zijn gebracht. Vooral rijstvelden zijn overal 
waar het klimaat het toestaat te vinden en in de 
gebieden rond de evenaar vindt men uitgestrekte 
monoculturen van oliepalmen en rubberbomen. 
Natuurlijk herbergt een dergelijk diverse regio een 

Herpetologische waarnemingen in

Deel 1:
Thailand, Laos, Vietnam en Cambodja

Maarten Gilbert 
maartengilbert@gmail.com
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grote verscheidenheid aan reptielen en amfibieën. 
Van het Maleisisch schiereiland, Sumatra, Java, 
Borneo en omliggende kleine eilanden alleen al 
waren in 1996 zeker 688 reptielen- en amfibie-
ensoorten bekend (Manthey & Grossmann 
1997). Aangezien veel gebieden in Zuidoost-Azië 
moeilijk toegankelijk zijn en de herpetofauna uit 
deze regio (vooral Indonesië) in het algemeen 
nog relatief weinig is onderzocht, zullen hier 
in de toekomst ongetwijfeld nog meer soorten 
bij komen. Volgens schattingen komt 16% van 
alle soorten reptielen en amfibieën ter wereld in 
Indonesië voor, wat neerkomt op ongeveer 1.100 
soorten. Naar aanleiding van recente onderzoeks-
activiteiten lijkt dit aantal zelfs naar boven bijge-
steld te worden, waardoor Indonesië mogelijk het 
hoogste aantal soorten reptielen en amfibieën ter 
wereld herbergt (Iskandar & Erdelen 2006). 
Bovendien hebben de vele eilanden tot een hoge 
endemische soortvorming geleidt. 
Tijdens de reis door Zuidoost-Azië hebben we 
zeker 68 verschillende soorten reptielen en amfi-
bieën waargenomen. We hebben tijdens de reis 
ook enkele diersoorten gevonden die in de bij mij 
bekende literatuur nergens beschreven worden; 
mogelijk betreft het hier nieuwe (onder)soorten. 
Naast de zelden aangetroffen soorten met een 
cryptische levenswijze en/of moeilijk toegankelijk 
habitat, zijn er een aantal zeer algemene soorten die 
vaak als cultuurvolgers aangemerkt kunnen wor-

den. Onder de reptielen werden de Platstaartgekko 
(Cosymbotys platyurus), Tjitjak (Hemidactylus fre-
natus), Vierklauwgekko (Gehyra mutilata), Tokkeh 
(Gekko gecko), Veelstreepskink (Eutropis (Mabuya) 
multifasciata) en Bloedzuigeragame (Calotes ver-
sicolor) veelvuldig bij of in menselijke bewoning 
aangetroffen; onder de amfibieën werden vooral de 
Zwartnerfpad (Duttaphrynus (Bufo) melanostictus) 
en de Witsnorboomkikker (Polypedates leucomys-
tax) algemeen aangetroffen. Determinatie van deze 
en andere, meer algemene soorten leverde over 
het algemeen geen problemen op. Echter, door de 
gebrekkige herpetologische literatuur over deze 
regio waren de minder algemene dieren en dieren 
uit minder bezochte gebieden soms moeilijk of 
niet te determineren. Ook de naamgeving kan 
verwarrend zijn; soms hebben gelijkende soorten 
dezelfde naam gekregen of zijn er verschillende 
namen voor dezelfde soort in omloop. Voor zover 
mogelijk zal ik de meest in omloop zijnde soort-
benamingen gebruiken. Verder is van veel soor-
ten geen Nederlandse naam bekend, hier zal dan 
slechts de wetenschappelijke benaming gebruikt 
worden.

Noorden van Thailand, 7-21 mei 2007
We begonnen onze reis in Bangkok. Op het vlieg-
veld voelden we ons door de enorme massa mensen 
die ons vervoer wilden aanbieden bijna beroemd. 
We konden ons “No thank you” direct al goed 

Platstaartgekko (Cosymbotus platyurus), een zeer algemene gekko in grote delen van Zuidoost-Azië - Bangkok, 
Thailand
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oefenen. De eerste avond werden Platstaartgekko’s 
(Cosymbotus platyurus) en Tjitjaks (Hemidactylus 
frenatus) aangetroffen, twee soorten die zeer alge-
meen zijn op en rond de gebouwen in Bangkok. 
Toen ik voorzichtig een foto van een Tjitjak in zijn 
“natuurlijk habitat” probeerde te maken werd de 
gekko opeens voor de lens weggegrist om vervol-
gens door een behulpzame Thai in mijn handen te 
worden gedrukt. Na de man vriendelijk te hebben 
bedankt heb ik het beestje snel weer vrijgelaten. 
De volgende dag werd langs de Chao Praya rivier, 
welke door Bangkok stroomt, tussen de waterhy-
acinten (Eichhornia crassipes) een Hoplobatrachus 
rugulosus gevonden, een algemene, forse kikker 
die zowel bij kleine als grote wateren kan worden 
aangetroffen. 
Na Bangkok gingen we naar Kanchanaburi, waar 
we in een hutje boven het water langs de Kwai rivier 

verbleven. In het ondiepe water onder en rond 
het hutje zwommen Blauwe spatten (Trichogaster 
trichopterus), in Nederland populaire aquarium-
vissen, en op de waterhyacinten zat een groene 
kikker (Rana erythraea). ’s Avonds kwamen er 
veel Zwartnerfpadden (Duttaphrynus melanostic-
tus) af op de insecten die door de lichten werden 
aangetrokken. Deze werden echter alleen aan het 
begin van de avond aangetroffen. Waarschijnlijk 
konden deze dieren in een korte tijd genoeg voed-
sel bemachtigen om zich vervolgens weer in hun 
schuilplaatsen terug te trekken. Rond ons verblijf 
werd ook een Ossenkikker (Kaloula pulchra) aan-
getroffen, die zich bij aanblik van mij en de camera 
opblies om groter te lijken. Later op de avond 
werd de luide roep van een Tokkeh (Gekko gecko) 
gehoord, een geluid dat mij op dat moment nog 
niet bekend was, maar waarvan de herkomst mij 

Ossenkikker (Kaloula pulchra) - Kanchanaburi, Thailand
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ogenblikkelijk duidelijk was! De locatie van het 
dier kon echter niet worden vastgesteld. De dag 
erna werd tijdens een wandeling naar de brug over 
de Kwai rivier nog een dode Gouden boomslang 
(Chrysopelea ornata) langs de weg gevonden, naar 
alle waarschijnlijkheid een verkeersslachtoffer. Op 
het rustige station van Kanchanaburi had zich 
water tussen de spoorrails verzameld waar zich 
larven en pas gemetamorfoseerde kikkers bevon-
den. Naar alle waarschijnlijkheid ging het hier om 
Fejervarya limnocharis, een algemene soort met een 
groot verspreidingsgebied die vaak in stilstaand 
water in verstoorde gebieden wordt aangetroffen. 
De volgende bestemming was Ayutthtaya, van 
ongeveer 1350 tot 1767 n. Chr. de hoofdstad van 
Thailand. Veel van de oude gebouwen waren nog 
in redelijk goede staat en boden samen met de vele 
kanaaltjes en vijvers een mooie aanblik. Het bleek 
ook een goed habitat te zijn voor de Bandvaraan 
(Varanus salvator). Er werden in en rond het water 
drie exemplaren waargenomen. Op en rond forse 
bomen werd de Blauwkopagame (Calotes mysta-

ceus) aangetroffen. Deze bijzonder fraaie boombe-
wonende agame komt voor in Myanmar, Indochina 
en Thailand, exclusief het schiereiland. De soort is 
vooral tijdens het broedseizoen met haar groen-
bruine lichaam en blauwe kop met lichte bovenlip 
een spectaculaire verschijning. Het viel mij op 
dat de volwassen dieren vaak paarsgewijs op de 
bomen werden aangetroffen. Het begin van de 
regentijd is voor deze dieren ook de periode waarin 
de eieren worden gelegd en aan de voet van een 
boom konden we een vrouwelijk dier gadeslaan 
terwijl deze al gravend een geschikte plek voor de 
eieren zocht. Op een betonnen paaltje werd een 
Bloedzuigeragame (Calotes versicolor) aangetrof-
fen. Kenmerkend voor mannetjes van deze soort 
is het pronkgedrag op veelal verhoogde, opval-
lende plaatsen. Het is een algemeen voorkomende 
agame, die op veel in cultuur gebrachte plaatsen 
voorkomt. Bij een tempelcomplex buiten de stad 
werd nog een juveniele Duttaphrynus melanostictus 
aangetroffen. Op de terugweg naar de stad had 
het zeer hard geregend, het regenseizoen was net 

 Witsnorboomkikker (Polypedates leucomystax) - Sukothai, Thailand
 Tjitjak (Hemidactylus frenatus) - Sukothai, Thailand
 Langstaartskink (Eutropis longicaudata) - Sukothai, Thailand
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Rijstveldschildpad (Malyemys subtrijuga) - Chiang Rai, Thailand

begonnen. Toen we langs een meer reden zagen 
we enkele Klimbaarzen (Anabas testudineus) langs 
de schuin aflopende betonnen dam uit het water 
kruipen. Ongetwijfeld had het natte weer de laby-
rintvissen aangezet via het land op zoek te gaan 
naar ander leefgebied. 
Van Ayutthaya gingen we naar Sukothai, tot onge-
veer 1350 n. Chr. de hoofdstad van het Thaise 

koninkrijk. We verbleven in een hutje langs 
wat rijstvelden. Rond deze rijstvelden werden 
Duttaphrynus melanostictus en Kaloula pulchra ’s 
avonds veel waargenomen. Vooral onder de straat-
verlichting hadden zich veel padden en kikkers ver-
zameld. Vlakbij ons onderkomen werden Tjitjaks 
en een Witsnorboomkikker (Polypedates leucomys-
tax) aangetroffen. De overblijfselen van het oude 
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Sukothai lagen enkele kilometers buiten het hui-
dige centrum. De verschillende bezienswaardighe-
den lagen vrij ver van elkaar vandaan en dus beslo-
ten we het gebied op een paar gehuurde fietsen 
te verkennen. Op de paadjes tussen de oude tem-
pelcomplexen werden zowel de Veelstreepskink 
(Eutropis multifasciata) als de Langstaartskink 
(Eutropis longicaudata) gezien en op een dikke 
boom bevond zich op klaarlichte dag een Tokkeh 
samen met een aantal kleinere Platstaartgekko’s. 
Tussen de oevervegetatie van een van de vele 
slootjes werd een Rijstveldschildpad (Malayemys 
subtrijuga) aangetroffen, een relatief kleine zoet-
waterschildpad die algemeen voorkomt in allerlei 
warme, ondiepe watertjes in Thailand en zuidelijk 
Indochina. Een opvallend kenmerk van deze soort 
is de aanwezigheid van drie opstaande randen over 
de lengte van het rugschild.
Inmiddels voorspelde de dreigende lucht weinig 
goeds en we konden net op tijd een hokje vinden 
om te schuilen voor een enorme regenbui. Terwijl 
de regen met bakken uit de hemel kwam, zagen 
we voor ons kleine zilverbruine visjes met snelle 
zwembewegingen over het natte asfalt “zwemmen”. 
Ook kwam er een Klimbaars voorbij kruipen. De 
vissen waren afkomstig uit de vele slootjes die hier 
in de buurt lagen en gingen tijdens de regenbui op 
zoek naar ander water. Misschien probeerden ze de 
rivier te bereiken die hier niet ver vandaan lag en 
is het een deel van hun levenscyclus. Voor enkelen 

eindigde deze echter in de emmers van een aantal 
Thai die de visjes zo van het asfalt konden plukken. 
Dit schouwspel verklaarde uiteindelijk ook waar-
om ik eerder op de dag hier en daar dode visjes op 
vreemde plaatsen ver van het water had zien liggen. 
Met de bus gingen we verder naar het noorden van 
Thailand en gaandeweg veranderde het landschap 
van vlak met veel rijstvelden naar heuvelachtig 
met steeds meer bossen. Eenmaal in Chiang-Mai, 
de grootste stad van Noord-Thailand, werd een 
Calotes versicolor gezien en in een kunstmatig vij-
vertje binnen het hooggelegen tempelcomplex van 
Doi Suthep werd een paartje Duttaphrynus mela-
nostictus in amplexus aangetroffen. Weer terug 
in de stad zagen we in een van de parken een 
skink, Sphenomorphus maculatus, tussen het afge-
vallen blad onder de bomen en Calotes mystaceus op 
enkele vrijstaande bomen. Daar niet ver vandaan 
werden in een vijver veel Roodwangschildpadden 
(Trachemys scripta elegans) en enkele Chinese 
weekschildpadden (Pelodiscus (Trionyx) sinensis) 
aangetroffen. Beide zijn exoten uit respectieve-
lijk Noord-Amerika en gematigd Oost-Azië die 
inmiddels op veel plaatsen in Zuidoost-Azië voor-
komen en zich onder de tropische condities snel 
uitbreiden. Midden in de stad zagen we langs de 
Ping rivier bij een tuinafscheiding een Kukri slang, 
waarschijnlijk Oligodon fasciolatus. 
De volgende dag gingen we met een gids naar nati-
onaal park Doi Inthanon, ongeveer 60 kilometer 

Klimbaars (Anabas testudineus) op zoek naar nieuw leefgebied - Sukothai, Thailand
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ten zuidwesten van Chiang-Mai. Doi Inthanon is 
met 2565 meter de hoogste berg van Thailand en 
ook de rest van het park komt niet onder de 800 
meter. In de hoger gelegen gebieden komen altijd 
groene wouden voor die door de hoge vochtig-
heidsgraad voor een groot deel met mos begroeid 
zijn. Door de hoge ligging ligt de temperatuur hier 
een stuk lager en de grote hoogteverschillen zorgen 
voor veel verschillende vegetatietypen. In het park 
komen veel vogelsoorten voor en het is dan ook 
vooral populair onder vogelliefhebbers. Onze eer-
ste kennismakingen met de lokale fauna waren ech-
ter geen vogels, maar bloedzuigers. Gelukkig waren 
het er niet al te veel, maar het was wel raadzaam 
om geregeld broek en schoenen te inspecteren om 
de ongenode lifters met een snelle vingerbeweging 
te verwijderen. De hogere gebieden leverden een 
aantal vogelsoorten op maar geen reptielen en 
amfibieën. De lage temperatuur is over het alge-

meen waarschijnlijk gunstiger voor endotherme 
vogels dan voor exotherme herpetofauna. Binnen 
het park bevond zich ook een forelkwekerij. Het 
bijzondere van deze forelkwekerij, een koninklijk 
project, was echter dat er naast forellen voor de 
verkoop ook Krokodilsalamanders (Tylototriton 
verrucosus) gekweekt werden. Deze soort komt 
hier van nature voor, maar is in haar voortbestaan 
bedreigd en wordt daarom hier gekweekt en uit-
gezet in het park. Naast de salamanders werd er 
ook nog met twee kikkersoorten gekweekt. Welke 
soorten dit waren is mij niet exact bekend. Eén van 
de twee soorten leek op de kikkers uit het genus 
Amolops, waarschijnlijk ging het om Amolops mar-
moratus. De ander, een kleine (juveniele) helder-
groene boomkikker, was waarschijnlijk een soort 
uit de familie Rhacophoridae, mogelijk betrof 
het Polypedates feae. Na deze tussenstop maakten 
we samen met een gids van de lokale Karen bevol-

Bruine stekelnekagame (Acanthosaura lepidogaster) - Doi Inthanon NP, Thailand 
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 Microhyla heymonsi - Doi Inthanon NP, Thailand  Occidozyga martensii - Doi Inthanon NP, Thailand



108 • Lacerta 67 (2009) nummer 3

Blauwkopagame (Calotes mystaceus) - Doi Inthanon NP, Thailand

king een wandeling door lager gelegen gebied langs 
Karen nederzettingen, rijstvelden en door open 
bos met bamboe. In de dichter begroeide delen 
van het bos werden drie Bruine stekelnekagamen 
(Acanthosaura lepidogaster) tussen de onderbe-

groeiing aangetroffen. Deze soort is een typische 
bewoner van bossen in heuvelachtig terrein. Even 
later werd een mannelijke Eutropis multifasciata in 
grassig terrein waargenomen. Terwijl we verder 
liepen werd het geluid van wat nog het meest 
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op gierende cirkelzagen leek steeds sterker; dit 
bleken uiteindelijk geen illegale kapactiviteiten te 
zijn maar grote cicaden, die gezamenlijk een oor-
verdovend geluid produceerden. Op het pad bij 
een bamboebosje zat een kleine kikker, Microhyla 
heymonsi, een wijdverspreide soort in Zuidoost-
Azië die echter maar zelden overdag wordt aan-
getroffen. In een klein ondiep stroompje langs 
een rijstveld werd een klein padje aangetroffen. 
Mogelijk behoorde deze tot de soort Occidozyga 
(Phrynoglossus) martensii. De namen Occidozyga en 
Phrynoglossus werden vaak beiden gebruikt voor 
deze en een aantal andere gelijkende soorten. 
Deze kikkers worden tegenwoordig echter vaak 
allen onder het genus Occidozyga geschaard. Op 
een naaldboom in open terrein vlakbij een Karen 
nederzetting werd een Vliegend draakje (Draco 
sp.) waargenomen. Draco-soorten kenmerken zich 
door vier tot zeven verlengde ribben verbonden 
door een dunne huid, patagium genoemd. Door de 
ribben te bewegen kunnen ze het patagium als een 
waaier openklappen en van boom naar boom zwe-
ven. Aangezien deze dieren zonder ze te vangen 
moeilijk te determineren zijn en ik het dier niet heel 
goed heb kunnen bekijken is het niet zeker welke 
soort het was. Aan de hand van de levenswijze en 
verspreiding ging het hier echter waarschijnlijk om 
Draco maculatus. Deze soort komt in tegenstelling 
tot de meeste andere Draco-soorten ten noorden 
van het Maleisisch schiereiland voor en bewoont 
seizoensgebonden droge bossen in heuvelachtig 
terrein. Op een andere boom aan de bosrand zagen 
we een agame die nog het meest op een subadulte 
Calotes emma (alticristatus) leek. Typisch is dat in 
het boek van Indraneil Das (2004) over hage-
dissen van Borneo een vrijwel identieke agame 
staat afgebeeld. Deze noemt hij Bronchocela jubata. 
Deze komt echter niet in Noord-Thailand voor 
en C. emma is niet uit Borneo bekend. Bovendien 
heb ik de soort die als B. jubata bekend staat op 
Java gezien en die zag er toch duidelijk anders 
uit dan de soort die we in Doi Inthanon zagen 
en in het boek van I. Das staat afgebeeld. Bij de 
Vachiratharn waterval werd nog een Calotes mys-
taceus op een houten reling aangetroffen, waarmee 
een eind kwam aan ons bezoek aan nationaal park 
Doi Inthanon, een gebied dat naast ornithologen 
ook herpetologen veel te bieden heeft.
Van Chiang-Mai gingen we naar het noordoostelijk 

gelegen Chiang-Rai. Een vijver bij één van de vele 
tempels zat vol met Roodwangschildpadden en 
Chinese weekschildpadden. Tijdens een regenbui 
zagen we een Malayemys subtrijuga op de stoep langs 
de Maenam Kok rivier. De volgende dag stond een 
excursie naar de zogenaamde Gouden Driehoek op 
het programma. Dit is een gebied aan de Mekong 
waar Thailand, Myanmar en Laos aan elkaar gren-
zen. Op de weg hierheen gingen we nog langs 
het olifantenkamp Baan Ruammit. Naast olifanten 
hadden ze hier ook enkele forse Tijgerpythons 
(Python molurus bivittatus) en Netpythons (Python 
reticulatus) waarmee men tegen betaling op de 
foto kon. Beide soorten komen in dit gebied voor, 
waardoor het aannemelijk is dat deze dieren in de 
buurt gevangen zijn. Onze volgende stop was de 
“Apengrot” waar men apen kon voeren als men 
dat wilde. Er werden hier ook juveniele Chinese 
weekschildpadden verkocht. In het water bij de 
grot zagen we nog een slang. Waarschijnlijk was 
dit Xenochrophis piscator, een algemene bewoner 
van waterrijk gebied in Zuidoost-Azië. In Mae 
Sae, aan de grens van Myanmar, werd nog een 
Sphenomorphus maculatus op een trappetje aange-
troffen. 
Vanuit Chiang-Rai ging onze reis verder naar 
Chiang-Kong, de laatste stop in Thailand voordat 
we Laos binnen zouden gaan. Voor de meeste toe-
risten is dit slechts een noodzakelijke tussenstop 
op weg naar Laos aan de overkant van de Mekong. 
Dit was ook wel te merken want behalve vanuit een 
hangmat naar het stromen van de machtige, kol-
kende Mekong met zijn bruine water te kijken was 
er verder niet veel te doen. Langs de rivier zagen we 
nog een Tjitjak op een hekje en tussen de vegetatie 
kwamen Eutropis multifasciata en Sphenomorphus 
maculatus voor. Toen het donker was bleek dat er 
een familie Tokkehs in de kieren van ons bamboe-
hutje woonde. De volgende ochtend zouden we de 
Mekong oversteken naar Huay Xai en Laos gaan 
verkennen.

Laos 21 mei – 30 mei 2007
Onze aankomst in Huay Xai verliep onverwacht 
soepel. Na het invullen van een aantal formulieren 
werden we naar de boot gebracht die ons over de 
Mekong in twee dagen naar Luang Prabang zou 
brengen. Helaas bestonden onze zitplaatsen uit 
houten banken. Niet echt een aantrekkelijk voor-
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uitzicht voor de komende twee dagen en dus was 
het zaak één van de weinige kussens te bemachti-
gen. Zelfs met kussen was het een lange zit, maar 
het uitzicht maakte veel goed. Veel van het gebied 
langs de Mekong bestaat nog uit bos. Ook de rest 
van Laos bestaat nog voor bijna 70 procent uit 
bos. De lage bevolkingsdichtheid, onderontwik-
kelde infrastructuur en vele onontplofte explosie-
ven hebben hier zeker aan bijgedragen. Laos heeft 
de twijfelachtige eer het zwaarst gebombardeerde 
land ter wereld te zijn. Ten tijde van de oorlog tus-
sen de Verenigde Staten en Vietnam heeft de VS 
hier onder andere vele clusterbommen, bestaande 
uit veel kleinere explosieven, laten vallen. Een 
groot deel van deze kleinere explosieven zijn ech-
ter nooit ontploft en veroorzaken nog steeds veel 
slachtoffers. Er zijn zowel zeer zwaar als nauwelijks 
gebombardeerde gebieden; wij waagden ons echter 
nooit naast de gebaande paden. De explosieven 
houden echter niet iedereen tegen en veel van de 
wouden worden via de zogenaamde “slash and 
burn” methode stukje bij beetje gekapt en ver-
brand voor een tijdelijk stukje vruchtbaar land. We 
zagen veel kale stukken land met boomstronken 
die herinnerden aan het bos dat er ooit stond. We 
vervolgden onze reis over de rivier naar Pak Beng, 
de stop voor de nacht op weg naar Luang Prabang. 
De lichtbruine troebele watermassa perste zich 
op sommige plaatsen met veel kracht tussen de 
rotsen door. Draaikolken en stroomversnellingen 
maakten de rivier zeer turbulent. Door het vele 
drijfhout en ander plantaardig materiaal liep de 
schroef een paar keer vast, gelukkig zonder schade-
lijke gevolgen. Tijdens de boottocht werd tot twee 
keer toe op het drijfhout in de rivier een Calotes 
versicolor gezien; het is niet moeilijk voor te stellen 
dat bepaalde diersoorten op deze manier nieuwe 
gebieden kunnen bereiken en koloniseren. 
Na in totaal zestien uur varen kwamen we in 
Luang Prabang aan, een rustig boeddhistisch stad-
je, gebouwd rond de Phousi heuvel aan de oever 
van de Mekong. Langs de rivier speelde de lokale 
bevolking ’s avonds een partijtje “petanque” en 
men at hier ook stokbrood, erfenissen van de 
voormalige Franse koloniale overheersing. Op een 
muurtje langs de weg zagen we een mannelijke 
Calotes versicolor en tussen het gras een juveniele 
Eutropis multifasciata. Langs een kleine zijrivier 
van de Mekong was Eutropis longicaudata alge-

meen aanwezig. Vanaf de Phousi heuvel midden 
in Luang Prabang hadden we een mooi uitzicht 
over de omgeving. Op deze heuvel werden Eutropis 
longicaudata, Eutropis multifasciata en Calotes versi-
color gezien. Verder werden op en rond de stenen 
trappen een aantal glad glanzende skinken aange-
troffen. Omdat de trappen vaak werden gebruikt 
waren de dieren aan mensen gewend en goed bena-
derbaar. Dorsaal waren ze koperbruin gekleurd en 
lateraal/ventraal roestrood. Door de gladde schub-
ben en de bouw leken de dieren op Spenomorphus 
indicus, maar de duidelijke zwarte flankstreep ont-
brak en lateraal/ventraal waren de dieren niet wit. 
Het zou hier een kleurvariant of ondersoort van 
Sphenomorphus indicus kunnen betreffen. 
Na Luang Prabang gingen we via Phonsavan en de 
”Vlakte der kruiken” naar Vang Vieng. Dit stadje 

 Sphenomorphus maculata - Chiang Kong, Thailand 
 Sphenomorphus indicus met roestrode flanken - 
Luang Prabang, Laos
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is fraai gelegen langs een riviertje en hoge karst-
formaties op de achtergrond. In de omgeving zijn 
veel grotten te vinden en op weg naar een aantal 
van deze grotten werden een Eutropis multifasciata 
en Calotes emma op verhogingen tussen de lage 
begroeiing langs het heuvelbos waargenomen. We 
vervolgden onze weg naar Vientiane, de hoofdstad 
van Laos met de bijzonder fraaie gouden Pha That 
Luang tempel, het nationale symbool van het land, 
en gingen verder langs de Mekong om uiteindelijk 
in Savannakhet uit te komen. Hier zouden we 
de loop van de Mekong (voorlopig) verlaten en 
oostwaarts naar Lao Bao gaan om de grens met 
Vietnam over te steken. 

Vietnam 30 mei - 14 juni 2007
Zo makkelijk als de binnenkomst in en het weer 
verlaten van Laos ging, zo moeilijk was het Vietnam 
binnen te komen. Alle bagage moest uit de bus wor-
den gehaald om door de röntgenmachine te gaan. 
Mijn vriendin en ik werden herhaaldelijk door het 
onvriendelijke douanepersoneel aangekeken met 
onze paspoorten in de hand, waarna er nog steeds 
twijfel over bestond of wij echt de personen van 

de foto in het paspoort waren. Na nog wat gezeur 
over een verbogen hoekje in een van de paspoorten 
konden we eindelijk Vietnam in. Het contrast met 
het rustige Laos kon bijna niet groter. De bedrijvig-
heid en haast werden steeds groter naarmate we 
dichter bij de kust kwamen. En zoals de Fransen 
destijds zeiden: “De Vietnamezen zaaien de rijst, 
de Cambodjanen zien het groeien en de Laotianen 
horen het groeien”. Voor de passagiers van een bus 
die voor ons had gereden was de tocht bijna fataal 
geworden; de bus was in een bocht van de weg 
geraakt en de voorste helft van de bus hing vervaar-
lijk boven een afgrond. Wij kwamen veilig aan in 
Dong Ha en gingen snel verder naar de voormalige 
keizerlijke hoofdstad Hue aan de Zuid-Chinese 
Zee in midden Vietnam. We werden met zeventien 
mensen plus bagage en twee kippen in een kleine 
bestelwagen gepropt en een uur later waren we op 
onze bestemming aangekomen. 
Op de rustigere begroeide plaatsen in en rond 
Hue werd Calotes versicolor veelvuldig aangetrof-
fen. Vanuit Hue hebben we een uitstapje gemaakt 
naar het nationale park Bach Ma. Dit nationale 
park ligt ongeveer 40 kilometer ten zuidoosten 

Bruine stekelnekagame (Acanthosaura lepidogaster) - Bach Ma NP, Vietnam
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van Hue. Het beslaat 22.000 hectare (sub)tropisch 
regenwoud van de Zuid-Chinese Zee in het oosten 
tot aan de grens met Laos in het westen. Door de 
hoogteverschillen van zeeniveau tot 1450 meter is 
er een zeer diverse flora en fauna. Binnen het park 
zijn een aantal (voor Aziatische begrippen) goed 
aangegeven wandelroutes, zodat je het park mak-
kelijk op eigen houtje kunt verkennen. 
We begonnen met een wandeling naar het hoogste 
punt van het park. Rond de top aan de rand van het 
bos werd twee keer een kleine skink tussen afgeval-
len blad gezien. Beide waren echter te snel om goed 
te determineren; mogelijk ging het om een Scincella 
soort. Tussen het gras van de verhoogde wegberm 
zagen we een lange, dunne en heldergroene hage-
dis. Hoogstwaarschijnlijk was dit de vrij recent 
beschreven Takydromus hani (Chou et al. 2001). 
Volgens de beschrijvingen kan de soort worden 
aangetroffen in zowel de ondergroei als de kroon-
laag van primair (onaangetast) subtropisch bos 
langs riviertjes (Ziegler et al. 2006; Kizirian 
2004). Deze waarneming is een aanvulling op de 
habitat van de soort, want in dit geval was er geen 
stromend water in de directe omgeving en ook het 
voorkomen van de soort op een hoogte van 1300 
meter is niet eerder vermeld. In stilstaande water-
tjes langs een riviertje werden veel kikkerlarven 
gezien, maar ook in het snelstromende riviertje 
zelf werden kikkerlarven aangetroffen. Ook zagen 
we een bruinrode kikker met donkergroene vlek-
ken snel in een klein rotspoeltje langs het riviertje 
verdwijnen. Mogelijk betrof het een Limnonectes 
kuhlii. Het riviertje stoomde niet ver hier vandaan 
over een rotswand van 300 meter hoog en vormde 
zo een spectaculaire waterval. Na een regenbui 
maakten we nog een wandeling in lager gelegen 
gebied. De bijnaam van het wandelpad, het bloed-
zuigerlaantje, voorspelde niet veel goeds. Gelukkig 
bleek het aantal bloedzuigers wel mee te vallen. 
Langs het pad in het vrij open bos zagen we een 
forse agame, die door ons opgeschrikt in een boom 
was geklommen en op ooghoogte bleef zitten. Dit 
indrukwekkende, groene dier was duidelijk een 
Acanthosaura soort. Hoogstwaarschijnlijk ging het 
hier om een recent beschreven soort, Acanthosaura 
nataliae (Orlov et al. 2006), die volgens de 
auteurs door de verspreid liggende vergrote schub-
ben op rug- en flankzijde onderscheiden kan wor-
den van de verwante A. capra. Even verderop 

werd het bos dichter en daar zagen we een Bruine 
stekelnekagame (Acanthosaura lepidogaster) op de 
beschaduwde bosbodem. In tegenstelling tot wat 
de Nederlandse naam doet vermoeden was dit dier 
niet bruin, maar heldergroen gekleurd. Langs een 
rivier zagen we nog een kleine pad, mogelijk een 
juveniele Ingerophrynus (Bufo) galeatus, een typi-
sche bewoner van onverstoorde wouden. Doordat 
de stekelige wratten en karakteristieke opstaande 
parotoïde klieren nog niet sterk ontwikkeld waren 
was het dier niet met zekerheid te determineren. 
Het zou ook een juveniele Duttaphrynus melanos-
tictus geweest kunnen zijn, maar dat is minder 
waarschijnlijk, aangezien deze soort nauwelijks 
in onverstoorde, primaire wouden voorkomt. Dit 
was echter ook moeilijk vast te stellen, mede 
doordat de karakteristieke donkere richels langs de 
bovenranden van de kop bij juveniele exemplaren 
ontbreken. In totaal werden er redelijk veel amfi-
bieën- en reptielensoorten waargenomen in Bach 
Ma nationaal park. De vrij goede bereikbaarheid, 
goed aangegeven wandelpaden, spectaculaire ver-
gezichten en overweldigende natuur maakten het 
bezoek aan dit park zeker de moeite waard. 
Na Hue zette de reis zich voort naar Hoi An, een 
oude havenstad met veel oorspronkelijke bebou-
wing, waardoor het een plaats op de UNESCO 
Werelderfgoed lijst heeft verworven. Vanuit Hoi 
An bezochten we de restanten van My Son, een 
stad uit de tijd dat het zuiden van Vietnam nog 
een Champa koninkrijk was. Tussen de oude hin-
doestaanse tempels kwam Calotes versicolor veel 
voor. Verder zagen we nog een Eutropis multifas-
ciata op een boomstam en in de onderbegroeiing 
een Calotes mystaceus met felblauwe kop. Terug in 
Hoi An kwamen tegen het vallen van de avond 
Witsnorboomkikkers (Polypedates leucomystax) uit 
de rozetten van een potplant bij ons guesthouse 
midden in het stadje te voorschijn. Ongetwijfeld 
verstopten de dieren zich hier overdag om uitdro-
ging te voorkomen. 
Met de nachtbus gingen we verder zuidwaarts naar 
Nga Trang, een grote levendige badplaats. Rond 
de kleine eilandjes voor de kust kan men goed 
duiken en snorkelen, alhoewel we de kwaliteit 
van het koraal vonden tegenvallen. We gingen van 
de kust westwaarts naar het hooggelegen Dalat, 
ook wel “Klein Parijs” genoemd. Met een scooter 
hebben we de omgeving van Dalat verkend. In de 
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omgeving zijn veel watervallen te vinden. Bij de 
“Tigerfalls” zagen we een klein bruin kikkertje, 
waarschijnlijk Rana nigrovittata. Vanuit de zuide-
lijke centrale hooglanden gingen we weer terug 
naar de kust. 
Onze volgende bestemming was Mui Ne, een 
toeristisch vissersdorpje met enorme zandduinen 
in de omgeving. Vanaf het door kokospalmen 
geflankeerde strand kon men de vissers in ronde 
bamboemanden van nog geen twee meter wijd de 
open zee op zien gaan. In de namiddag maakten 
we nog een wandeling door de “Fairy Stream”, een 
ondiep zandig stroompje met grillig gevormde 
zandstenen oevers door de duinen. Omdat we 
door een inwoner werden gewaarschuwd dat er 
nog onontplofte explosieven in de duinen rondom 
zouden liggen, leek het ons beter niet de duinen 
in te gaan. In het water werd nog een kleine slang 

aangetroffen, Xenochrophis piscator. De volgende 
dag gingen we naar de “Red Canyon,” door erosie 
gevormde pieken en dalen in het rode zandsteen. 
De droge zandbodem met schaarse begroeiing 
bleek een ideaal biotoop voor de hier veel voorko-
mende Oostelijke vlinderagame (Leiolepis guttata). 
Deze agamen komen voor in allerlei droge gebie-
den in de zuidelijke kustprovincies van Vietnam 
(Ananjeva et al. 2007). De hagedissen werden 
nooit ver van hun holen aangetroffen, maar waren 
redelijk gewend aan menselijk contact en daar-
door goed te benaderen. Een Eutropis longicaudata 
maakte dankbaar gebruik van één van de holen. 
Terug in ons appartement troffen we een juveniele 
Gehyra mutilata achter één van onze backpacks aan. 
’s Avonds zagen we bij een toeristenwinkeltje aller-
lei flessen alcoholische rijstdrank met twee slangen 
in elke fles. Het ging hier om een opgerichte Cobra, 

Oostelijke vlinderagame (Leiolepis guttata) - Mui Ne, Vietnam
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waarschijnlijk Naja kaouthia, met een Ahaetulla 
prasina in zijn bek. Dit soort “souveniertjes” werd 
overigens door heel Vietnam en in mindere mate 
Laos aangeboden, meestal met dezelfde slangen-
soorten, maar in Laos ook met de Groene watera-
game (Physignathus cocincinus).
Onze laatste bestemming in Vietnam was Saigon 
(Ho Chi Minh stad). Na een bezoek aan de “Hall of 
Reunification” (voormalig presidentieel paleis van 
Zuid-Vietnam) zagen we een Calotes mystaceus aan 
de rand van het omliggende park. Vanuit Saigon 
zijn we nog naar de Cu Chi tunnels geweest, een 
Viet Cong tunnelcomplex dat ten tijde van de 
oorlog in Vietnam vrijwel onder een Amerikaanse 
militaire basis was gegraven op een steenworp van 
Saigon. Ook hebben we per bus en boot een excur-
sie door de Mekong delta gemaakt, het gebied waar 
de Mekong uiteindelijk in een wirwar van kanaal-
tjes, kleine en grote rivieren in de Zuid-Chinese 
Zee uitmondt. Dit enorm vruchtbare gebied is 
voor het grootste deel in cultuur gebracht, maar 
een boottochtje door de vele kreekjes om te zien 
hoe de mensen in dit waterrijke gebied leven en 
werken is toch zeker de moeite waard. Toen we 
voor de lunch aan land gingen zagen we tweemaal 
een kooi met een Tijgerpython (Python molurus 
bivittatus). Waarschijnlijk werden deze dieren daar 
gehouden om toeristen te lokken. Weer terug in 
Saigon genoten we nog even van de bedrijvigheid 
in de stad met negen miljoen inwoners en vieren-
eenhalf miljoen brommers. 
Het bezoek aan Vietnam was boven verwach-
ting goed bevallen. De bevolking is behulpzaam, 
over het algemeen niet te opdringerig en spreekt 
meestal goed Engels. Het land biedt gelukkig naast 
de grote drukte ook nog genoeg plaatsen waar je 
nog van de oorspronkelijke natuur en rust kan 
genieten. De volgende dag zouden we met de bus 
naar Phnom Penh in Cambodja gaan. 

Cambodja 14 juni - 21 juni 2007
Aan de grens met Cambodja werden we direct al 
met de bekende corruptie geconfronteerd. In de 
bus vroeg de bijrijder om vijf dollar per persoon 
voor het douanepersoneel zodat we snel de grens 
zouden kunnen passeren. Zo snel ging het echter 
helaas niet; de bus moest uit- en weer ingeladen 
worden, iedereen moest netjes op een rijtje naast 
elkaar gaan staan en toen we eindelijk de grens 

over waren stopten we direct bij een eettentje om 
daar lang op de bijrijder te wachten. Toen we ein-
delijk verder gingen vielen ons de rust en armoede 
direct al op; de huisjes waren net iets slechter en 
de hoofdweg die in noordwestelijke richting door 
Cambodja loopt was niet meer dan een zeer stof-
fig grindpad. De burgeroorlog en de poging van 
Pol Pot om met zijn Rode Khmer het land om te 
vormen tot een agrarische gemeenschap zonder 
intellectuelen hadden duidelijk hun sporen nagela-
ten. Bovendien is het land bezaaid met landmijnen, 
iets dat de ontwikkeling van het land natuurlijk ook 
tegenhoudt. De gemiddelde toerist zal hier niks 
van merken, maar het wordt sterk afgeraden om 
van de gebaande paden af te wijken. We staken met 
een veerpont de Mekong over en waren vrij snel in 
Phnom Penh. In de omgeving van de hoofdstad 
van Cambodja werden een aantal Calotes versicolor 
gezien.
Na Phnom Penh gingen we naar Siem Reap om 
vanaf daar Angkor Wat en omliggende tempels 
uit de hoogtijdagen van het Khmer koninkrijk te 
bezichtigen. We werden in Siem Reap verwelkomd 
door een massa zeer opdringerige Cambodjanen, 
die ons pas met rust zouden laten als we met 
één van hen mee naar hun guesthouse zouden 
gaan. Uiteindelijk hadden we gekozen voor een 
guesthouse aan de rand van het centrum. We 
konden gratis gebruik maken van fietsen om de 
omgeving te verkennen. In de stad zagen we een 
Duttaphrynus melanostictus en een grote zwarte 
schorpioen (Heterometrus sp.), met een grote kak-
kerlak (Periplaneta americana) in zijn scharen voor-
bij schuifelen. De laatste is trouwens een algemene 
verschijning in ongeveer elke stad die we in Azië 
hebben aangedaan. We hebben drie dagen besteed 
om de tempels in de omgeving van Siem Reap 
te bezoeken. Niet ver van Angkor Wat werd een 
groepje Tokkehs in een holle boom aangetroffen. 
Binnen de muren van Angkor Tom kwamen rond 
een aantal plassen vlakbij de Bayon met zijn stenen 
starende gezichten een groot aantal kikkers van 
de soort Hoplobatrachus rugulosus voor. Tussen de 
stenen van de door woudreuzen overwoekerde 
Ta Prohm tempel zagen we een kleine skink. 
Waarschijnlijk betrof het hier een Scincella sp., 
mogelijk Scincella reevesii. In Azië komen volgens 
Cox et al. (1998) 12 tot 32 Scincella soorten voor 
die op basis van aantal schubben, lichaamsver-
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houdingen en subtiele kleurvariaties onderschei-
den kunnen worden. Tot dusver bestaat er echter 
nog een hoop onduidelijkheid over en binnen dit 
genus, hetgeen correcte determinatie bijzonder 
moeilijk maakt. 

Summary
Herpetological observations in Southeast Asia
From May till December 2007 my girlfriend and I have travelled around Southeast Asia, Australia and New 
Zealand. This article discusses the herpetological observations we made during our visit to Thailand, Laos, 
Vietnam and Cambodia from May till June. Because of the way we travelled we have spend a lot of time in 
cities and villages. This explains why we observed a lot of species that are common in and around human 
dwellings. Some of the more common species we often encountered during our stay in these countries are: 
Flat-tailed gecko (Cosymbotus platyurus), Spiny-tailed house gecko (Hemidactylus frenatus), Tockay (Gekko 
gecko), Many-lined sun skink (Eutropis multifasciata) and Garden fence lizard (Calotes versicolor) for the repti-
les; some common amphibian species included the Asian toad (Duttaphrynus (Bufo) melanostictus) and Asian 
treefrog (Polypedates leucomystax). We also visited some areas of high ecological value such as Doi Inthanon 
national park in northern Thailand and Bach Ma national park in central Vietnam. Scale-bellied tree lizard 
(Acanthosaura lepidogaster), Northern forest crested lizard (Calotes emma alticristatus), Spotted gliding lizard 
(Draco maculatus), Dark-sided chorus frog (Microhyla heymonsi) and Round-tongued floating frog (Occidozyga 
martensii) are some of the species we have observed in Doi Inthanon national park. In Bach Ma national park 
Acanthosaura nataliae, Takydromus hani and Bony-headed toad (Ingerophrynus (Bufo) galeatus) were seen. The 
species A. nataliae and T. hani were only recently discovered and described. Our observation of T. hani at an 
altitude of 1300 meters is an addition to the currently known altitudinal distribution of this species.

Na ons bezoek aan de tempels was het alweer tijd 
om Cambodja te verlaten. Via dezelfde hoofdweg, 
die inmiddels door de regen in een breed modderig 
pad vol met kuilen en plassen was veranderd, reden 
we richting Poipet aan de Thaise grens. 
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Juveniele Gehyra mutilata - Mui Ne, Vietnam
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Lygodactylus is met 58 soorten (EMBL, 2008) een 
soortenrijk geslacht van kleine daggekko’s, nauw 
verwant aan het genus Phelsuma. Qua vorm komen 
beide genera in grote mate overeen; beide geslach-
ten hebben dezelfde lichaamsbouw en hebben 
hechtlamellen aan de tenen. Een belangrijk verschil 
is dat Lygodactylus-soorten ook een hechtschijfje 
aan de staart hebben, dat ontbreekt bij Phelsuma. 
Het overgrote deel van de soorten binnen het 
geslacht Lygodactylus is bruin van kleur, hoewel er 
zeker ook kleurrijke soorten tussen zitten. 

Verspreiding en leefgebied van het genus
Vrijwel alle  -soorten worden gevonden op 
Madagaskar en het vasteland van Afrika. Vooral 
in het oostelijk (met name Tanzania) en zuidelijk 
deel, maar ook het westen en het midden van 
Afrika behoort tot het verspreidingsgebied van 
het genus. Er bestaan echter twee soorten uit 
Brazilië waarvan nog onduidelijk is of ze wel bij het 
geslacht horen.
Het leefgebied waarin de dieren voorkomen vari-
eert van het regenwoud tot droge doornsavanne, 
van zeeniveau tot hoog in de bergen. De gekko’s 
worden voornamelijk gevonden op boomstam-
men, rotsen of muren en het zijn echte zonaanbid-

ders. Vaak is er per boomstam maar één koppel of 
één mannetje met meerdere vrouwtjes te vinden. 
De dieren zijn erg territoriaal, soms hebben ook 
de vrouwtjes een eigen territorium. Dit verschilt 
echter per dier, in een terrarium kan het de ene 
keer wel, de andere keer niet goed gaan om een trio 
te houden. De boomstammen en rotsen worden 
behalve als leefplaats ook gebruikt om de eieren 
te leggen, deze worden in spleten of holen gelegd 
(Bruse et al., 2005). 

Soorten in gevangenschap
In gevangenschap worden eigenlijk slechts vier 
soorten uit het geslacht algemeen gehouden. Deze 
soorten zijn: L. capensis, L. kimhowelli en L. luteopic-
turatus. Sinds vorig jaar is ook L. williamsi goed ver-
tegenwoordigd in de hobby, ook de eerste kweekre-
sultaten met deze soort zijn ondertussen geboekt. 
Ikzelf heb inmiddels drie soorten uit dit geslacht 
verzorgd, namelijk L. kimhowelli, L. luteopicturatus 
en L. williamsi. Op L. luteopicturatus ga ik nu wat 
dieper in. 

Uiterlijk
L. luteopicturatus Pasteur 1964 is een van de 
kleurrijkere soorten uit het geslacht. Hierbij gaat 
het dan vooral om het mannetje, dat is sprekender 
van kleur, met grotere contrasten, dan het vrouw-
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tje. De dieren hebben een licht grijsblauw lichaam, 
met enige lichte bruinige/zwartige tekening. De 
kop is geel, met donkere lengtestrepen, niet geheel 
zwarte zoals L. kimhowelli en L. picturatus hebben. 
Het vrouwtje heeft dezelfde kleuren alleen wat flet-
ser; het lichaam is bij het vrouwtje meer bruin met 
een blauwgrijze glans. De kleuren komen vooral 
goed tot hun recht wanneer ze veel licht krijgen en 
kunnen zonnen. Bij weinig licht worden ze brui-
ner, hoewel het mannetje altijd wel zijn gele kop 
houdt. Het geslachtsonderscheid is bij deze soort 
vrij eenvoudig, omdat het mannetje een zwarte 
keel heeft, in tegenstelling tot het vrouwtje dat een 
lichte keel heeft. Dit geslachtsonderscheid geldt 
ook voor de L. kimhowelli en nog een aantal andere 
Lygodactylus-soorten. Daarnaast is het geslacht ook 
te herkennen aan de preanale poriën van het man-
netje, die in een platte V-vorm tussen de achter-
poten te zien zijn. Het mannetje krijgt vooral op 
latere leeftijd een grovere kop dan het vrouwtje. L. 
luteopicturatus is een soort met een voor het genus 
gemiddelde lengte. Dit is volgens Bruse et al. 
(2005) negen centimeter, maar dat haalden mijn 
dieren niet. Die hadden een totale lengte van zeven 
centimeter (vrouwtjes iets kleiner). Andere litera-
tuur vermeldt acht centimeter als maximummaat 
(Röll, 2006), dus ik denk dat de maximale lengte 
aangegeven door Bruse et al. (2005) wat hoog is.

Verspreiding
De soort komt voor in Zuid-Kenia en Oost-
Tanzania en het eiland Zanzibar. In dit versprei-
dingsgebied komt de soort in twee ondersoorten 
voor, L. l. luteopicturatus op het vasteland en L. l. 
zanzibaritis op Zanzibar (EMBL, 2008). Ik heb 
niet kunnen achterhalen wat de verschillen tussen 
beide ondersoorten zijn, afgezien van de vind-
plaats. De soort komt voor in habitats die bestaan 
uit een droge tot halfvochtige bossavanne. Daar 
leven de dieren vooral op boomstammen, maar 
komen ook voor op de huizen van mensen en ste-
nen muurtjes. Op deze plekken is het vaak warmer 
en droger dan in de omgeving. In de natuurlijke 
vindplaatsen varieert de temperatuur overdag tus-
sen 28°C in juli-augustus tot 31°C in december-
januari en ’s nachts 19-24°C. De luchtvochtigheid 
ligt constant tussen 75 en 80% overdag, tot 90% ’s 
nachts. 

Het terrarium
Een koppel van deze soort is goed te houden in 
terraria met de maat 30×30×40 cm (l×b×h). Ik heb 
ook een koppel tijdelijk gehouden in een opkweek-
bakje van 15×30×30 cm (l×b×h) en ook daarin 
deden ze het goed, al zal dat op langere termijn te 
klein zijn door de actieve levenswijze van de dieren. 
De dieren zijn behoorlijk territoriaal, want twee 
Lygodactylus soorten naast elkaar zetten, zodat ze 
elkaar kunnen zien, levert behoorlijke stress op. Dit 

Lygodactylus luteopicturatus, man
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merkte ik toen ik het koppel L. luteopicturatus naast 
een L. kimhowelli man zette. De mannetjes zaten 
continu naar elkaar te dreigen. Ten behoeve van de 
rust heb ik de bakken uit elkaar gehaald. De bakken 
zijn ingericht met een aantal bamboestokken of 
takken en een of meerdere Sansevieria-planten. Ik 
merk dat ook bromelia’s zoals Guzmania en Vriesea 
het goed doen in de bakken. De bodem is bedekt 
met een laag schelpengrit. Dit heeft twee functies, 
de belangrijkste is dat het licht is en veel licht weer-
kaatst, waardoor het lichter wordt in de bak en de 
dieren beter op kleur komen. Daarnaast bevat het 
schelpengrit veel calcium waar de gekko’s gebruik 
van kunnen maken, hoewel dit slechts in het begin 
opgaat, wanneer de dieren het kalkstof van de 
schelpjes likken. Hetzelfde gaat op voor het fijn-
gemalen kalksteen dat in de handel verkrijgbaar is. 

Klimaat
De temperatuur in de bakken varieert tussen 
25-33°C overdag en 18-22°C ’s nachts. Deze tem-
peratuur wordt bereikt door het gebruik van een 
halogeenspot. Deze brandt 5 uur per dag. Voor 
de verlichting ligt er boven op de bakken een TL, 
die 12 uur per dag brandt. In de winter brandt de 
verlichting 10 uur per dag. Ik sproei de bakken 
elke avond, om de luchtvochtigheid in de nacht 
omhoog te krijgen. Bovendien zorgt het sproeien 
voor een betere nachtelijke afkoeling.

Voeding
Lygodactylus is geen moeilijke eter. Ze eten bijna 
alles wat klein genoeg is om in de bek te passen: 
kleine krekeltjes, fruitvliegen en kleine wasmotlar-

Jong, net uit het ei
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ven. Daarnaast zullen ze ook kleine kakkerlakken 
en krulvliegen wel eten. In de zomer krijgen ze bij 
mij ook klein weideplankton. Naast dit dierlijke 
voer geef ik ze ook eens in de week een flessendop 
met phelsumapap. Alle insecten die ik voer bepoe-
der ik met een vitaminepreparaat. Ook staat er een 
schaaltje met gemalen sepiaschaal of calciumcar-
bonaat (CaCO3) in de terraria. Hiervan maken 
vooral de vrouwtjes gebruik.

De kweek
L. luteopicturatus is niet moeilijk te kweken. Het 
vrouwtje legt ongeveer eens per twee weken een 
legsel. De eieren worden meestal per twee gelegd, 
een enkele keer leggen ze maar één eitje. Deze eie-
ren worden in een bamboestok met een diameter 
van ongeveer twee centimeter gelegd. De eieren 
zijn voorzien van een harde schaal en hebben een 
diameter van ongeveer 5-6 mm. Bij een tempera-
tuur van 28-30°C komen de jongen na ongeveer 70 
dagen uit het ei, al heb ik zelf ook eieren gehad die 

Jong exemplaar in het terrarium
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bij 27-28°C pas na 100-110 dagen uitkwamen. De 
jonge dieren zijn erg klein (ongeveer 25 mm totale 
lengte, KRL 13 mm) en kunnen het beste opge-
kweekt worden in een kleine versie van het ter-
rarium van de ouders. De jongen zijn meesters in 
het ontsnappen en elk klein gaatje is er één teveel. 
Ruimtes tussen schuifruitjes, langs profielen, in 
de hoekjes van profielen van valruitjes, alles biedt 
mogelijkheden tot ontsnappen.
De dieren moeten niet in een te klein terrarium 
opgekweekt worden, aangezien de klimaateisen 
moeilijker te bereiken zijn in kleine bakjes. Die 
zijn verder hetzelfde als voor de ouders, al mogen 
ze iets vochtiger gehouden worden om uitdro-
ging te voorkomen. Vooral een warmtepunt is erg 
belangrijk.
De jongen zijn al behoorlijk territoriaal, en kun-
nen slechts met twee of drie bij elkaar worden 
opgekweekt in kleinere bakjes. Als voedsel doen 
springstaarten, kleine fruitvliegen en vooral stof-
krekels het goed, maar ook bladluizen vormen een 
goede voedingsbron. De jonge dieren zijn kwets-
baar, daardoor hebben ze dagelijks voer nodig en 
kunnen ze ook snel uitdrogen. De jonge dieren 
zijn bruinig van kleur en krijgen na ongeveer vier 
maanden de kleur van adulte dieren. 
Door de kwetsbaarheid van de jongen is het 
opkweken hiervan de grootste moeilijkheid bij het 
kweken van Lygodactylus soorten. 

Conclusie
L. luteopicturatus is een leuke, kleurige gekkosoort 
die net als de andere soorten uit het geslacht 
Lygodactylus jammer genoeg binnen de liefheb-
berij maar weinig gekweekt wordt. Helaas zijn de 
dieren vaak redelijk schuw, maar dit verschilt wel 
per dier. Ik merk dat bij mij L. luteopicturatus schu-
wer is dan L. kimhowelli, die zich wel veel laat zien. 
De vorig jaar voor het eerst geïmporteerde L. wil-
liamsi is qua uiterlijk nog kleurrijker, vanwege het 
neonblauwe lichaam van de mannen. Deze soort 
lijkt aan de hand van de eerste kweekresultaten 

makkelijker te kweken dan de overige soorten van 
het genus, ook het opkweken van de jongen levert 
weinig moeilijkheden op. Het enige lastige punt 
binnen deze soort vormt het verkrijgen van een 
vrouwtje, het geslachtsonderscheid is erg moeilijk 
door de grote gelijkenis tussen subadulte mannen 
en vrouwen. 
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Summary
A gecko in the spotlight - Lygodactylus luteopic-
turatus Pasteur 1964
Lygodactylus luteopicturatus is a small day-active 
gecko species of about 8 cm length, from eastern 
Tanzania and southern Kenia. Males are colourful, 
with a yellow head covered by dark markings and 
a bluish grey body, females are browner. They can 
be easily kept in terrariums with a size of 30x30x40 
cm, well lighted with fluorescent lamps and heated 
by a (halogen) spotlight. Temperature should be 
around 25-33°C at daytime and 18-22°C at night, 
while a relative humidity around 70-80% during 
the day and up to 90% at night simulates the natu-
ral conditions. Animals are fed a variety of appro-
priately sized insects and specific Phelsuma diet. 
The geckos are breeding well, although raising 
hatchlings seems to be the bottleneck, caused by 
their small size and vulnerability. All together this 
attractive small gecko is a very interesting reptile 
species that deserves more attention and should 
be bred sufficiently to eliminate the regular mass 
imports.
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Pachydactylus rangei is een soort die al een geruime 
tijd op mijn “verlanglijstje” stond om ooit nog een 
keer de collectie gekko’s mee uit te breiden en er 
eventueel mee te kweken. Pachydactylus rangei is 
eigenlijk altijd een soort geweest die tamelijk zel-
den wordt gehouden. Van tijd tot tijd verschijnen 
er wel wat aanbiedingen van nakweek op de grotere 
Europese reptielenbeurzen, maar nooit in grote 
aantallen. Een tijd geleden had ik de mogelijkheid 
om een volwassen groepje van deze zeer interes-
sante gekko’s aan te schaffen. Houd men rekening 
met enkele essentiële zaken, dan is Pachydactylus 
rangei een redelijk makkelijk te houden gekkosoort, 
absoluut niet moeilijker te houden en te kweken 
dan menige andere gekkosoort.

Systematiek
Het soortenrijke genus van de zogenaamde 
Dikvingergekko’s (Pachydactylus) is met meer dan 
50 soorten op het Afrikaanse continent vertegen-
woordigd. Het genus Pachydactylus bestaat zowel 
uit gekko’s met een totale lengte van meer dan 

Ervaringen met het houden en kweken van

zestien centimeter (bijvoorbeeld Pachydactylus 
bibronii), maar ook “dwergen” met een totale lengte 
van zeven centimeter (bijvoorbeeld Pachydactylus 
tigrinus). Onder hen treffen we onder andere typi-
sche bodembewoners, rotsbewoners, cultuurvol-
gers en aan hun omgeving aangepaste “specialis-
ten,” zoals Pachydactylus rangei, waarover dit artikel 
gaat, aan.
In de laatste jaren zijn er met enige regelmaat 
revisies met betrekking tot de taxonomie van deze 
gekkogroep gepubliceerd. Onlangs werd ook de 
soort Palmatogecko rangei door Bauer & Lamb 
(2005) in het genus Pachydactylus geplaatst, aan de 
hand van genetisch onderzoek. Zie ook Bastinck, 
2008.

Uiterlijk
Met zijn slanke ledematen en doorschijnende huid 
komt Pachydactylus rangei over als een “delicaat” 
schepsel. Het dier maakt op het eerste gezicht een 
kleine en slanke indruk qua lichaamsbouw en is een 
echte bodembewoner. Bekijken we Pachydactylus 
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rangei nader dan zien we twee “typische” kenmer-
ken van deze gekko; zijn doorschijnende (bijna) 
transparante, dunne huid en de webachtig gevorm-
de poten (zogenaamde “zwemvliezen” tussen de 
tenen en vingers). Doordat ze deze doorschijnende 
huid bezitten, kunnen we zeer duidelijk de oogbol-
len, bloedvaten en zelfs de darminhoud herken-
nen. Bij drachtige vrouwtjes kunnen we ook zeer 
goed de eitjes zien zitten door de huid heen. Het 
vermoeden bestaat dan ook dat Pachydactylus rangei 
in staat is om vocht door middel van de dunne en 
fragiele huid op te nemen.
De webachtig gevormde poten van Pachydactylus 
rangei maken het mogelijk dat hij zich soepel kan 
voortbewegen in en op het fijne losse duinzand in 
het biotoop waarin hij voorkomt. Ook dit duidt 
erop dat Pachydactylus rangei een typische bewoner 
is van duin- en zandvlaktes. De lichaamskleur is 
variabel en is verschillend per individueel dier: er 
zijn dieren met flink wat donkere patroonvorming 
zichtbaar op de rug, baksteenrood gekleurde die-
ren en zelfs exemplaren waarbij ieder patroon ont-

breekt en die zelfs helemaal roze zijn. Bij de meeste 
exemplaren loopt er een witte streep ter hoogte van 
de staart/onderrug tot aan het begin van de kop. 
De onderbuik is crème-wit tot lichtgeel gekleurd 
tot aan de flanken.

Ook typerend voor Pachydactylus rangei is dat de 
mannetjes duidelijk kleiner en slanker blijven dan 
de vrouwtjes. De gemiddelde totaallengte voor 
deze soort is twaalf centimeter, vrouwtjes zelfs tot 
veertien centimeter. De gemiddelde staartlengte 
bedraagt zes centimeter. Mijn vrouwen hebben een 
gemiddelde kopromplengte van zes centimeter en 
een gemiddelde totale lengte van elf centimeter. 
Mijn man heeft een kopromp lengte van 5,5 cen-
timeter en een totale lengte van 9,5 centimeter. 
Het gemiddelde totaalgewicht van de vrouwen 
bedraagt 7,5 gram, de man weegt vijf gram.
Het geslacht van volwassen gekko’s is zeer gemak-
kelijk te herkennen. De mannetjes hebben zeer 
duidelijk langwerpig gevormde en uitstulpende 
hemipeniszakjes aan de staartwortel.     

Pachydactylus rangei

 Pachydactylus rangei, volwassen vrouw
 trio volwassen vrouwen
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Verspreiding, biotoop, natuurlijk gedrag
Pachydactylus rangei komt uitsluitend voor in de 
Namibische woestijn (endemisch), tot circa hon-
derddertig kilometer landinwaarts. Namibië ligt 
aan de Atlantische kust van Afrika, omgeven door 
Zimbabwe, Zambia, Botswana en Swaziland. De 
Namibische woestijn ligt aan de Westkust van 
Afrika en staat bekend om zijn zogenaamde zand-
duinen. Tevens is de Namibische woestijn met een 
leeftijd van circa tachtig miljoen jaren de oudste 
woestijn van de wereld. De Namibische woestijn 
is ook een van de meest dorre en meedogenloze 
omgevingen ter wereld; dagtemperaturen van over 
de vijftig graden Celsius, nachttemperaturen van 
onder de nul graden Celsius, voortdurende perio-
den met grote droogte en minimale neerslag (per 
jaar maar circa 125 millimeter regen) en geregeld 
fikse zandstormen.
Het leefgebied van Pachydactylus rangei bestaat uit 
de typische zandduinen en omgeving, waar hij 
leeft tot op driehonderd meter hoge zandduinen. 
Pachydactylus rangei is voor zijn vochthuishouding 
totaal afhankelijk van de vanuit de kust afkomstige 
landinwaarts trekkende nevelbanken (de zoge-
naamde Benguelastroming) en de dauw die daar-

door ontstaat. In de vroege, koude ochtenduren is 
de gehele woestijnkust in een dichte nevel gehuld.
Pachydactylus rangei is uitsluitend nachtactief en 
overdag trekt hij zich terug in zelfgegraven holen in 
het zand van tachtig centimeter tot wel een meter 
lang. De temperaturen en de vochtigheid in deze 
gangen zijn het gehele jaar door vrij constant.
Na zonsondergang komt Pachydactylus rangei 
tevoorschijn, en gaat op zoek naar voedsel. Zijn 
voedsel in de natuur bestaat uit kleine bewegende 
prooien: termieten, kevers, spinnen, woestijnkre-
kels en sprinkhanen. Zelfs bij extreem koude nach-
ten met zeer lage temperaturen zijn deze gekko’s 
nog actief (Furman 1994).
Al met al kunnen we stellen dat Pachydactylus rangei 
een perfect voorbeeld is van een soort die zich zeer 
sterk heeft aangepast aan de extreme omstandighe-
den waar hij in voorkomt.   

Huisvesting en verzorging
Ik houd Pachydactylus rangei in een volglas ter-
rarium met een lengte van 60, een breedte van 
30 en een hoogte van 25 centimeter. Dit terra-
rium is voorzien van dubbele ontluchting (een 
aan de voorzijde onder de ruitjes en een strook 
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aan de bovenkant). Het terrarium is tevens voor-
zien van een spot van 25 Watt voor verlichting en 
verwarming. Als bodemsubstraat gebruik ik het 
zogenaamde “gele zand” in een laag van zo’n zes 
tot tien centimeter dikte, verkrijgbaar bij de tuin-
speciaalzaken.
Het terrarium is verdeeld in drie “zones:” de eerste 
zone bestaat uit een gedeelte met redelijk vochtig 
gehouden (niet doornat) zand. Het zand krijgt 
hierdoor een wat vastere structuur en geeft de 
dieren de mogelijkheid tot het graven van gan-
gen zonder dat deze direct instorten. Hier staat 
een klein plastic drinkbakje dat ik regelmatig laat 
“overlopen”. Overigens heb ik de dieren nog nooit 
uit dit bakje zien drinken. De tweede zone is de 
zone direct onder de spot, hier worden temperatu-
ren bereikt van 28 tot wel 32° C. In de zomer kan 
deze temperatuur zelfs nog behoorlijk oplopen. De 
laatste zone is eigenlijk de koele zone met een tem-
peratuur van ongeveer 25° C. ’s Nachts koelt het af 
tot zo’n 20 graden.
Iedere morgen wordt een zijde van het terrarium 
kort gesproeid met een plantenspuit met kraan-
water op kamertemperatuur, met een fijne nevel. 
Het is belangrijk om schuilplaatsen te creëren in 
alle drie de bovengenoemde zones. Deze schuil-

plaatsen bestaan in het terrarium uit platte stukken 
kurk van diverse afmetingen en diktes tot drie 
centimeter. In het “vochtige” gedeelte maken de 
dieren gangen onder deze kurk. Overdag zijn ze 
regelmatig onder deze stukken kurk te vinden.
In principe houd ik beide geslachten de meeste 
tijd van het jaar samen. In de winter gaat het man-
netje apart van de vrouwtjes en in het voorjaar 
komt het mannetje weer in hetzelfde terrarium als 
de vrouwtjes. Het constant bij elkaar houden van 
beide geslachten het gehele jaar door is ook als pro-
bleemloos ervaren door diverse liefhebbers. Zelfs 
het houden van meerdere mannetjes in een grote 
groep met vrouwen in een relatief groot terrarium 
is ook zonder problemen als mogelijk bewezen.

Voeding
De volwassen gekko’s worden ’s zomers twee- tot 
driemaal in de week gevoerd met een vrij kleine 
tot middelgrote maat huiskrekels (Acheta domes-
tica) en sporadisch met wasmotrupsen (Galleria 
mellonella) en meelwormen (Tenebrio molitor). De 
huiskrekels worden een dag voor het verschaffen 
aan de gekko’s voorzien van stukjes wortel en een 
commercieel krekelvoeder van het merk Vit-all 
(insect gut loading multi vitamin). Om de voeder-

 Pachydactylus rangei, volwassen vrouw.  Twee volwassen vrouwen. 
Vrouw aan de linkerzijde is duidelijk zwanger; ei is duidelijk zichtbaar door de dunne huid heen.
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beurt worden de krekels bepoederd met de supple-
menten Miner-all of Nekton MSA. Verder liggen er 
her en der in het terrarium verspreid altijd stukjes 
sepia. Over het algemeen zijn Pachydactylus rangei 
gretige eters die niet kieskeurig zijn qua voedsel-
aanbod. Zelfs indien er overdag wordt gevoederd, 
komen de dieren uit hun schuilplaatsen en begin-
nen met jagen.

Winterrust
Om de voortplanting te stimuleren wordt er een 
winterrust ingelast. Dit vindt bij mijn dieren fei-
telijk plaats in de maand december. Zoals al hier-
boven beschreven wordt brengen beide geslachten 
apart de winterrust door. In november begin ik al 
met het reduceren van het aantal lichturen, deze 
gaat terug van 13 uur naar nog maar 6 uur per dag. 
Tevens worden de dieren ook nog maar eenmaal 
in de week van voedseldieren voorzien. Ergens in 
december gaat het licht voor drie weken helemaal 
uit. De temperatuur is dan tussen de 15 à 18 gra-
den Celsius. In deze korte periode worden er ook 
helemaal geen voedseldieren meer verstrekt. Het 
is wel zaak om de dieren toch minstens eenmaal 
in de week te controleren op hun algehele con-
ditie (plotselinge vermagering bijvoorbeeld). In 
de gehele winterperiode wordt er ook nog maar 
tweemaal in de week gesproeid. Vanaf januari tot 
aan einde maart wordt het aantal lichturen weer 

opgevoerd en ook de frequentie van voederen 
en sproeien gaat weer terug naar het “normale” 
niveau. Begin april plaats ik het mannetje dan weer 
in het terrarium bij de vrouwtjes. 

Voortplanting
Als het mannetje bij de vrouwtjes wordt geplaatst 
volgen de paringen vanzelf. Het paren gaat zoals bij 
alle andere gekkosoorten: het vrouwtje wordt kort 
opgejaagd en na de typische nekbeet van het man-
netje begint de daadwerkelijke copulatie, welke 
circa drie minuten duurt. Na ongeveer drie weken 
kunnen we de eitjes zien zitten door de huid heen. 
Na ongeveer vier tot vijf weken totale draagtijd 
legt het vrouwtje de meestal twee hardschalige 
eitjes ergens willekeurig in het terrarium, dan weer 
ondiep ingegraven maar ook wel diep ingegraven 
en af en toe zelfs helemaal niet ingegraven. Het 
opzoeken van de ingegraven eitjes moet met enige 
voorzichtigheid gedaan worden: ondanks dat ze 
“hardschalig” zijn is de eischaal uiterst dun en dus 
zeer breekbaar. Het vinden van deze eitjes in een 
hele berg zand kan men dus ook gerust omschrij-
ven als “monnikenwerk,” waarbij enig geduld op 
zijn plaats is.
Na het leggen van de eitjes neemt het nog niet uit-
geharde oppervlak kleine zanddeeltjes op. Dit heb 
ik bij nog geen andere soort gekko’s waargenomen, 
de eitjes van bijvoorbeeld andere hardschalige leg-

Pachydactylus rangei, volwassen vrouw
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gers zoals Paroedura picta, Teratolepis fasciata zijn 
altijd volkomen glad qua oppervlaktestructuur. Na 
de zorgvuldige “berging” van de eitjes worden deze 
overgebracht in een krekeldoosje gevuld met het 
droge gele zand. De eitjes worden half begraven in 
het zand en vervolgens gaat het krekeldoosje met 
afgesloten deksel de broedstoof in. Deze broed-
stoof is een zogenaamde mechanische broedstoof 
van het merk Grumbach, type “Compact SR”, die 
ik al vele jaren gebruik voor het incuberen van 
zowel hard- als zachtschalige gekko-eitjes. Overdag 
is de temperatuur in de broedstoof ongeveer 30°C, 
’s nachts enkele graden minder, tot minimaal 26°C. 
De luchtvochtigheid is zo’n 60 tot 70 procent.
Een andere incubatiemethode is die met een cola-
fles-dopje met daarin zand en het eitje. Dit dopje 
wordt vervolgens geplaatst in een gesloten krekel-
bakje gevuld met vochtig vermiculiet. Deze metho-
de heb ik zelf nog nooit uitgevoerd. Na ongeveer 50 
tot 80 dagen verlaten de jonge gekko’s het ei. Met 
een gemiddelde lengte van vaak nog geen vier cen-
timeter en een gewicht van minder dan één gram 
zijn ze met recht klein te noemen. 

Opfok van de jongen
Het grootbrengen van jonge Pachydactylus rangei 
heeft bij mij tot op heden nog nooit tot proble-
men geleid. Direct na de eerste vervelling worden 
de uitgekomen jonge dieren vanuit de broed-
stoof naar een plastic container overgebracht met 
een lengte van 17,5, een breedte van 9,5 en een 
hoogte van 5,5 centimeter. Als bodembedekking 
wordt een dun laagje van het bovengenoemde “gele 
zand” gebruikt, verder liggen er nog her en der 
enkele stukken cactusskelet waar de jonge dieren 
zich onder kunnen verschuilen. Het geheel wordt 
gecompleteerd met een colaflesdopje, dat dezelfde 
functie heeft als het “plastic drinkbakje” in het ter-
rarium van de ouderdieren. De jonge gekko’s wor-
den in kleine groepjes van maximaal drie dieren 
opgekweekt. De jonge gekko’s worden dagelijks, 
zij het spaarzaam, van de kleinste maat huiskrekels 
voorzien. Ongeveer vier dagen na de geboorte 
worden de eerste krekels aangeboden, uiteraard 
voorzien met de nodige mineralen en vitamines. 
Na ongeveer een half jaar is het mogelijk om het 
geslacht van de jonge dieren vast te stellen.

Pachydactylus rangei, juveniel exemplaar, slechts enkele dagen oud.
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Conclusie
Pachydactylus rangei is een zeer fascinerende en 
interessante gekko om te houden. Export van 
wildvangdieren van deze soort uit het land van 
herkomst is verleden tijd en we zijn dus aangewe-
zen op nakweek in gevangenschap, wat doorgaans 
goed mogelijk blijkt te zijn. Ik heb geprobeerd 
met dit artikel de bestaande kennis omtrent deze 
gekkosoort te verspreiden en eventuele nieuwe 
informatie daaraan toe te voegen, zodat deze fraaie 
soort behouden blijft voor de terrariumhobby.

Summary
Notes on the husbandry and breeding of 
Pachydactylus rangei.
Pachydactylus rangei is an African gecko that is rare 
and not common in the European reptile hobby. 
These amazing creatures are very interesting to 
work with. When you keep some issues in mind, 
these geckos are “easy” to keep and even to breed 
in captivity. The author describes detailed his 
way of keeping these geckos, including captive 
management, maintenance, feeding, breeding and 
incubation.
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