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Dezelfde gekko’s, nieuwe families

Gekko-systematiek 
op de schop

Jacques Bastinck 
jacquesbastinck@gmail.com 
Foto’s: Jeroen van Leeuwen

ßPhyllurus platurus; familie Carphodactylidae

Tot in de jaren 2000 was de indeling van de 
gekko’s tamelijk eenvoudig en overzichtelijk. De 
groep werd verdeeld in vier subgroepen, die ofwel 
werden beschouwd als families ofwel als onderfa-
milies. Met de komst van het moleculair-fyloge-
netisch onderzoek zijn de opvattingen over ver-
wantschapsrelaties binnen de groep van de gekko’s 
verstrekkend veranderd.

De vier ‘klassieke’ gekkogroepen
Voor het gemak beschouw ik de vier ‘klassie-
ke’ gekkogroepen hier als families: de familie 
Eublepharidae, de familie Diplodactylidae, 
de familie Gekkonidae en de familie Sphaero-
dac tylidae. Strikt gezien moet aan dit over-
zicht de familie Pygopodidae, de ‘heuppotigen’ 
of ‘flap-footed lizards’, worden toegevoegd: zij 
behoren onomstotelijk ook tot de groep van de 
gekko-achtigen. De ‘heuppotigen’ wijken echter 
qua uiterlijk (pootloos en slangachtig) zoveel af 
van de ‘gewone’ gekko’s dat ik ze hier verder buiten 
beschouwing laat. Een korte omschrijving van 
de vier hierboven genoemde gekkogroepen is op 
zijn plaats, zodat de abstracte wetenschappelijke 
namen wat meer inhoud krijgen.

De familie Eublepharidae kennen we alle-
maal als de ‘ooglidgekko’s’, met de Luipaardgekko 
(Eublepharis macularius) als veruit bekendste ver-
tegenwoordiger. De ongeveer twintig soorten van 

deze groep komen voor in tropische en subtropi-
sche delen van Noord- en Centraal-Amerika, West- 
en Oost-Afrika, en Azië.

De familie Diplodactylidae is in haar versprei-
ding beperkt tot Australië, Nieuw-Zeeland en 
Nieuw-Caledonië. De groep telt ongeveer honderd-
veertig soorten; bekende genera (geslachten) zijn 
Diplodactylus en Oedura. Tot de Diplodactylidae 
behoort ook de grootst bekende gekko, 
Rhacodactylus leachianus van Nieuw-Caledonië.

Op weer een andere plek van de aardbol, namelijk 
het zuiden van Centraal-Amerika en de noorde-
lijke helft van Zuid-Amerika vinden we de fami-
lie Sphaerodactylidae, in het Nederlands wel 
‘kogelvingergekko’s’ genoemd. De ongeveer hon-
derdvijfenveertig soorten zijn klein tot zeer klein; 
vele soorten leven in het oerwoud op de grond tus-
sen afgevallen bladeren (‘leaf litter geckos’).

De veruit grootste gekkogroep wordt gevormd door 
de familie Gekkonidae. Met meer dan achthon-
derd soorten hebben zij een bijna wereldwijde ver-
spreiding in de tropen en subtropen; het aantal 
soorten in gematigde gebieden is gering. Verreweg 
de meeste soorten komen voor in Afrika ten zui-
den van de Sahara en in tropisch Azië. Vrijwel alle 
algemeen bekende gekko’s behoren tot deze groep, 
bijvoorbeeld de Tjitjak (Hemidactylus frenatus), 
de Tokkeh (Gekko gecko) en de daggekko’s van 
Madagascar (Phelsuma).
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Hemitheconyx caudicinctus jong; familie Eublepharidae

Opgemerkt moet worden dat de indeling van de 
gekko’s in de genoemde vier hoofdgroepen tot 
ongeveer tien jaar geleden eigenlijk stond als een 
huis. Maar met de komst van de moleculaire revo-
lutie begon het gekkohuis aan verschillende kanten 
te kraken.

Het moleculair onderzoek doet zijn intrede
Vanaf ongeveer het jaar 2000 hebben we het tijd-
perk van het moleculair onderzoek betreden. 
Snelle vooruitgang in de laboratoriumtechnieken 
en in de ICT, waardoor steeds grotere hoeveel-
heden gegevens kunnen worden gegenereerd en 
verwerkt, maken het steeds beter mogelijk om 
evolutionaire verwantschappen te toetsen aan de 
hand van DNA, RNA en eiwitten. Vaak leveren 
deze moleculaire onderzoeken verrassende nieuwe 
inzichten op. Twee voorbeelden buiten de herpe-
tologie zijn dat nijlpaarden de naaste verwanten 
zouden zijn van walvissen, en insekten de naaste 
verwanten van kreeftachtigen (en niet van spinnen 
of duizendpoten). Ook voor de gekko’s werd snel 
een aantal grootschalige onderzoeken uitgevoerd 
met inderdaad verrassende resultaten.

De familie Diplodactylidae opgesplitst
Het gedonder in de glazen begon in 2004 met een 
publicatie van de Chinese onderzoeker Han en zijn 
medewerkers (Han et al., 2004). Op basis van hun 
moleculair onderzoek kwamen zij tot de conclusie 
dat er geen reden was om ernstig te morrelen aan 
de taxonomische status van de Eublepharidae, 
de Gekkonidae of de Sphaerodactylidae. Bij 
de Diplodactylidae, de Australische gekkogroep, 
kwamen Han en zijn mensen op grond van hun 
moleculair-fylogenetisch onderzoek echter tot een 
andere conclusie. Uit het onderzoek bleek namelijk 
dat deze groep — (als eenheid erkend sinds het 
midden van de jaren 1950 — diende te worden 
opgesplitst in twee families.
Eén van deze twee families, met ongeveer tien 
van de voormalige geslachten (genera), behield 
de naam Diplodactylidae. De nieuwe familie, 
met daarin de overige ongeveer vijf geslachten van 
de vroegere Diplodactylidae, kreeg de naam 
Carphodactylidae. De Carphodactylidae 
zijn in hun verspreiding strikt beperkt tot 
Australië; de herziene Diplodactylidae komen 
voor in Australië, op Nieuw-Zeeland en op Nieuw-
Caledonië. Voor een overzicht van de genera waar 
het precies om gaat, zie tabel 1.
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Sphaerodactylus fantasticus; familie Sphaerodactylidae

Volgende pagina’s:
Oedura tryoni; familie Diplodactylidae

Oprichting van een geheel nieuwe 
 gekkofamilie
Veel ingrijpender en verrassender waren de con-
clusies van de Amerikaanse onderzoeker Gamble 
en zijn medewerkers (Gamble et al., 2008a). Zij 
deden onderzoek naar vijf genen in het DNA bij 
een fiks aantal soorten van alle majeure gekko-
groepen en konden hiermee de resultaten van Han 
et al. verder verfijnen. Het onderzoeksteam kwam 
op basis van hun resultaten tot de conclusie dat 
er binnen de familie Gekkonidae een groep van 
acht genera (geslachten) schuil ging die onder-
ling meer verwantschap vertoonden dan met alle 
andere gekko’s. Volgens Gamble en zijn medewer-
kers diende deze groep van acht geslachten tot een 
aparte familie binnen de gekko-achtigen verheven 
te worden; zij gaven de nieuwe familie de naam 
Phyllodactylidae.

Om welke acht geslachten gaat het bij de gloed-
nieuwe familie Phyllodactylidae? Het gaat 
om Asaccus (een genus van bladvingergekko’s), 
Haemodracon (ook een genus van bladvingergek-
ko’s), Homonota (een genus van hechtschijfloze 
grondbewoners), Phyllodactylus (de klassieke blad-
vingergekko’s), Phyllopezus (een Zuid-Amerikaans 

genus), Ptyodactylus (waaierteengekko’s), Tarentola 
(muurgekko’s) en Thecadactylus (raapstaartgekko’s).

Vanuit het oogpunt van de ‘klassieke’ taxonomie is 
de conclusie dat deze acht genera samen een groep 
vormen bijna ongelooflijk! Puur op basis van uit-
wendige kenmerken (zoals structuur van de handjes 
en voetjes) of inwendige kenmerken (zoals de bouw 
van de schedel) waren deze genera de afgelopen 
honderdvijftig jaar nog nooit als eenheid komen 
bovendrijven.
Ook vanuit biogeografisch oogpunt is de ontdek-
king van deze groep binnen de gekko’s opmerkelijk. 
Immers, Asaccus, Haemodracon en Ptyodactylus zijn 
genera van de Oude Wereld, terwijl Homonota, 
Phyllodactylus, Phyllopezus en Thecadactylus uit-
sluitend voorkomen in de Nieuwe Wereld. Alleen 
Tarentola komt voor aan beide zijden van de 
Atlantische Oceaan. Vandaar dat Gamble en de 
zijnen het in hun artikel hebben over een nieuwe 
‘transatlantische’ groep binnen de gekko’s.
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Phyllodactylus kofordi; familie Phyllodactylidae

De familie Sphaerodactylidae ingrij-
pend van samenstelling veranderd
In hetzelfde jaar kwamen Gamble en zijn medewer-
kers met nog een kleine aardverschuiving binnen 
de gekko-systematiek (Gamble et al., 2008b). 
Op basis van voortgaand moleculair-fylogenetisch 
onderzoek en voortschrijdend inzicht kwamen zij 
tot de conclusie dat zes geslachten (genera) die 
tot nu toe tot de familie Gekkonidae werden 
gerekend, in feite meer verwantschap vertoonden 
met de Midden- en Zuid-Amerikaanse familie 
Sphaerodactylidae. Het gaat hier om de geslach-
ten Aristelliger, Euleptes (de Europese bladvinger-
gekko), Pristurus, Quedenfeldtia, Saurodactylus en 
Teratoscincus (de wondergekko’s). Volgens Gamble 
en zijn medewerkers dienden deze zes geslachten 
uit de Gekkonidae te worden getild en te worden 
toegevoegd aan de Sphaerodactylidae. De ‘ver-
nieuwde’ familie Sphaerodactylidae is in haar 
verspreiding dus niet langer beperkt tot Centraal- 
en Zuid-Amerika. De familie komt nu ook voor 
in grote delen van Afrika benoorden de Sahara 
(Euleptes, Pristurus, Quedenfeldtia, Saurodactylus), in 
West- en Centraal-Azië (Pristurus en Teratoscincus), 
en zelfs in een stukje van Europa (Euleptes, de 
Europese bladvingergekko).

Ook hier geldt: vanuit het oogpunt van de ‘klas-
sieke’ taxonomie en vanuit biogeografisch oog-
punt zijn deze conclusies welhaast ongelooflijk. Wel 
moet worden opgemerkt dat de gerenommeerde 
gekko-onderzoeker Kluge al eerder het vermoeden 
had uitgesproken, op basis van anatomisch onder-
zoek, dat het genus Pristurus deel uitmaakte van de 
Sphaerodactylidae, en niet van de Gekkonidae 
(Kluge, 1987).

Slotopmerking
En zo zijn we uiteindelijk uitgekomen op een 
uitsplitsing van de gekko-achtigen in maar liefst 
zes families (zeven als we voor de volledigheid 
de Pygopodidae meetellen): Eublepharidae, 
Car pho dactylidae, Diplodac tylidae, Gek-
ko nidae, Phyllodactylidae en Sphaero-
dactylidae. Er zijn tot op heden in de vaklitera-
tuur geen artikelen verschenen met een kritisch 
geluid over de nieuwe inzichten; de nieuwe fami-
lies lijken tot nu toe door de herpetologische 
gemeenschap te worden aanvaard.
In tabel 1 vindt de liefhebber een complete opsom-
ming van de genera (geslachten) die tot ieder van 
de zes families worden gerekend.

Hemidactylus frenatus; familie Gekkonidae

lacerta69-2-3binn.indd   54 01-05-11   19:54



Lacerta 69 (2011) nummer 2/3 •  55

lacerta69-2-3binn.indd   55 01-05-11   19:54



56 • Lacerta 69 (2011) nummer 2/3

Cyrtopodion kotschyi; familie Gekkonidae. Onderaan de pagina: Coleonyx mitratus; familie Eublepharidae

Summary
A revision of gecko systematics
The relatively stable classification of geckos, with 
the recognition of four main taxonomic groups, 
has changed significantly with the advent of 
molecular-phylogenetic research techniques and 
methods. On the basis of molecular research 
the family Diplodactylidae has been divided 
into two families: the Carphodactylidae and 
the Diplodactylidae. Another development 
has been the founding of a totally new family 
Phyllodactylidae. This family comprises eight 
genera that were formerly included in the fami-
ly Gekkonidae. The already recognised family 
Sphaerodactylidae has been expanded with 
six genera that were previously included in the 
Gekkonidae.
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Tabel 1
Overzicht van de genera behorend tot de verschillende gekkofamilies

familie Carphodactylidae:
Carphodactylus
Nephrurus
Orraya
Phyllurus
Saltuarius

familie Diplodactylidae:
Bavayia
Crenadactylus
Dierogekko
Diplodactylus
Eurydactylodes
Hoplodactylus
Naultinus
Lucasium
Oedodera
Oedura
Rhacodactylus
Rhynchoedura
Strophurus

familie Eublepharidae:
Aeluroscalabotes
Coleonyx
Eublepharis
Goniurosaurus
Hemitheconyx
Holodactylus

familie Phyllodactylidae: 
Asaccus
Haemodracon
Homonota
Phyllodactylus
Phyllopezus
Ptyodactylus
Tarentola
Thecadactylus

familie Sphaerodactylidae:
Aristelliger
Coleodactylus
Euleptes
Gonatodes
Lepidoblepharis
Pristurus
Pseudogonatodes
Quedenfeldtia
Saurodactylus
Sphaerodactylus
Teratoscincus

familie Gekkonidae:
Afroedura
Afrogecko
Agamura
Ailuronyx
Alsophylax
Altiphylax
Blaesodactylus
Bogertia
Bunopus
Calodactylodes
Chondrodactylus
Christinus
Cnemaspis
Colopus
Crossobamon
Cryptactites
Cyrtodactylus
Cyrtopodion
Dixonius
Ebenavia
Elasmodactylus
Geckolepis
Gehyra
Gekko
Goggia
Gymnodactylus
Hemidactylus
Hemiphyllodactylus

Heteronotia
Homopholis
Lepidodactylus
Luperosaurus
Lygodactylus
Matoatoa
Mediodactylus
Microgecko
Microscalabotes
Nactus
Narudasia
Pachydactylus
Paragehyra
Paroedura
Perochirus
Phelsuma
Pseudoceramodactylus 
Pseudogekko
Ptenopus
Ptychozoon
Rhinogekko
Rhoptropella
Rhoptropus
Stenodactylus
Tropiocolotes
Urocotyledon
Uroplatus
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Ervaringen met het 
houden en kweken van

Coleonyx elegans 
Gray 1845
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Patrick Goertz 
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pgoertz@xs4all.nl 

Foto’s van de auteur

Coleonyx elegans is een gekkosoort die we de laatste jaren met enige regelmaat in de gekko 
hobby aantreffen. Op vrijwel iedere grotere reptielenbeurs worden wel jonge dieren aange-
boden en met name in Duitsland worden er zeer goede kweekresultaten bereikt met deze 
gekkosoort. Coleonyx elegans is vrij gemakkelijk te verzorgen, stelt relatief weinig eisen aan 
de verzorging en huisvesting en ook het kweken met deze gekkosoort in gevangenschap 
gaat relatief eenvoudig. Al met al kunnen we stellen dat Coleonyx elegans een ideale soort 
is om de gekko hobby mee te beginnen en die zeker niet onderdoet voor de gekkosoorten 
die heden ten dage zo “populair” zijn om mee te beginnen zoals bijvoorbeeld de Luipaard 
gekko (Eublepharis macularius).

Systematiek
Coleonyx elegans behoort tot de zogenaamde oog-
lidgekko’s (Subfamilie Eublepharinae). De 
ooglidgekko’s zijn ruim vertegenwoordigd in de 
terrarium hobby wereldwijd, de meest beken-
de vertegenwoordiger is natuurlijk de Luipaard 
gekko (Eublepharis macularius), heden ten dage 
niet meer weg te denken uit onze hobby, mede 
dankzij de ontelbare kleur- en tekeningvarianten 
die in de loop der jaren zijn ontstaan. Andere 
bekende soorten zijn bijvoorbeeld vetstaart gekko’s 
(Hemitheconyx caudicinctus) en de fraaie soorten 
uit het geslacht Goniurosaurus. Coleonyx elegans 
bestaat uit de nominaat vorm Coleonyx elegans ele-
gans Gray 1845 en de ondersoort Coleonyx elegans 
nemoralis Klauber 1945. Overigens zijn er geen 
meldingen bekend dat Coleonyx elegans nemoralis in 
gevangenschap wordt gehouden, alle aangeboden 
nakweek dieren zijn naar alle waarschijnlijkheid 
de nominaat vorm Coleonyx elegans elegans. Andere 
Coleonyx-soorten die we nog wel eens aantreffen 
in de hobby zijn Coleonyx mitratus (Peters 1863), 
Coleonyx brevis Stejneger 1893 en Coleonyx varie-
gates (Baird 1859). Coleonyx soorten treffen we 
aan in de Verenigde Staten (typische woestijn 
bewoners) en in Centraal Amerika (bewoners van 
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warme,vochtige, tropische bossen). Coleonyx ele-
gans en Coleonyx mitratus zijn de enige twee soorten 
die in deze laatst genoemde habitat voorkomen.     

Uiterlijk, afmetingen en geslachtsken-
merken.
Coleonyx elegans is met een maximale kopromp 
lengte van 10,8 centimeter de grootste soort binnen 
het genus Coleonyx (de kleinste soort is Coleonyx 
brevis). Gemiddeld genomen is de totale staart-
lengte bijna hetzelfde als de kopromp lengte. De 
gemiddelde totaallengte van volwassen Coleonyx 
elegans bedraagt 17,5 centimeter (kopromp-lengte 
8-9 centimeter). Mijn volwassen man heeft een 
kopromp-lengte van 9,5 centimeter en een totale 
lengte van 18,5 centimeter met een gewicht van 
19 gram. Mijn volwassen vrouwen hebben een 
gemiddelde kopromp-lengte van 8,6 centimeter en 
een gemiddelde totale lengte van 15,25 centimeter 
met een gemiddeld gewicht van 15 gram. Volgens 
Kalberlah (1996) blijven de vrouwen gemid-
deld genomen 2 centimeter kleiner dan de manne-
tjes van Coleonyx elegans, als ik kijk naar mijn eigen 

dieren dan lijkt dit ook te kloppen. Het beschrijven 
van de kleur en tekening van Coleonyx elegans is nog 
niet zo’n eenvoudige opgave. De lichaamskleur 
en tekening zijn zeer variabel en is verschillend 
per individueel dier. Qua tekening kunnen we 
strikt genomen twee variaties herkennen: dieren 
met een gebandeerd patroon en dieren met een 
gestreept patroon zichtbaar op het lichaam. Een 
enkele keer komen we zelfs dieren tegen met een 
gestreept lichaam en zelfs een compleet gestreepte 
staart, zeker als het zeer jonge dieren betreft is dit 
een spectaculaire verschijning. Strikt genomen 
bestaan de basis lichaamskleuren van volwassen 
Coleonyx elegans uit donker zwart, met daartus-
sen bruine, gele en wit gekleurde gebieden. De 
buikzijde is roseachtig wit gekleurd. Jonge dieren 
van Coleonyx elegans mogen met recht spectaculair 
gekleurd genoemd worden, hun basis lichaams-
kleuren bestaan uit diep roodbruin met daarop 
zichtbaar de licht gekleurde (witte of gele) banden 
of strepen. Ik kan mij voorstellen dat de jonge 
dieren in de vrije natuur in hun leefgebied door 
deze kleuren niet of nauwelijks zichtbaar zijn op de 
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grond tussen de bladeren. Jonge Coleonyx elegans 
verlaten de eieren met deze hierboven genoemde 
lichaamskleur, echter na ongeveer een half jaar 
krijgen ze de kleur zoals die van volwassen dieren 
bekend is. Het geslacht van Coleonyx elegans is zeker 
bij volwassen dieren gemakkelijk te bepalen, man-
netjes hebben duidelijk zichtbare grof gevormde 
preanale poriën (zeven tot dertien) net boven de 
staartwortel. Tevens hebben de mannetjes zeer 
duidelijk langwerpig gevormde en uitstulpende 
hemipeniszakjes aan de staartwortel.      

Verspreiding en biotoop, gedrag in de 
natuur
Het verspreidingsgebied van Coleonyx elegans 
bestaat uit Zuid Mexico (Yucatan), Guatemala, 
Belize en El Salvador. De nominaat vorm Coleonyx 
elegans elegans bewoont Zuid Mexico (Vera Cruz, 
Oaxaca, Tabasco, Yucatan, Chiapas, Quintana 
Roo), zuidelijk tot Noord Guatemala. De onder-
soort Coleonyx elegans nemoralis komt voor in zuid-

west Mexico (Colima, Michoacán, Guerrero). 
Coleonyx elegans is een echte grondbewoner die 
voornamelijk voorkomt in bossen en woudran-
den op de vochtige bodem tussen lage, dichte 
vegetatie en afgevallen bladeren. Coleonyx elegans 
is alleen actief gedurende de nachtelijke uren. 
Overdag houden ze zich schuil onder stenen of 
onder boomwortels en dergelijke. ’s Nachts zijn ze 
te vinden op open vlaktes, in de takken van de lage 
begroeiing en op stenen. Ook treft men Coleonyx 
elegans aan in door de mens aangebrachte voor-
zieningen zoals afval, bouwpuin, vervallen hutten 
en dergelijke. Er wordt wel eens gesuggereerd dat 
Coleonyx elegans een cultuurvolger is, vaak zijn ze 
te vinden in de nabijheid van menselijke nederzet-
tingen (Vergner, 1995). Net zoals overigens de 
meeste gekko soorten is Coleonyx elegans ook een 
echte insecteneter. Over de voortplanting en hun 
gedrag in de vrije natuur is er zeer weinig tot niets 
bekend en beschreven.     
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Huisvesting en verzorging
Ik houd Coleonyx elegans in zowel volglas terraria 
als ook in zelfgebouwde betonplex terraria. Het 
volglas terrarium heeft afmetingen van 60x30x25 
cm (lxbxh). Dit terrarium is voorzien van dubbele 
ontluchting (een aan de voorzijde onder de ruitjes 
en een strook aan de bovenkant). Het terrarium is 
tevens voorzien van een spot van 25 Watt voor ver-
lichting en verwarming. De achterzijde van dit ter-
rarium is aan de binnenkant bekleed met kurkplaat 
(dikte ongeveer 1 centimeter). Het betonplex ter-
rarium heeft afmetingen van 60x40x40 cm (lxbxh). 
Ook dit terrarium is voorzien van een (drie) dub-
bele ontluchting (een aan de voorzijde onder de 
ruitjes en telkens een strook aan beide zijkanten 
van het terrarium). Dit terrarium is voorzien van 
een ingebouwde halogeenspot van 25 Watt. Het 
terrarium is alleen aan de voorzijde voorzien van 
glazen schuifruitjes. De bodembedekking bestaat 
uit zogenaamde “terrariumhumus” (Coco Peat) of 
Repti bark in een laag van ongeveer 1 centimeter 
dik. De inrichting bestaat uit wat takken en stuk-
ken hout en wat nep plantjes. Natuurlijk mag een 
plastic drinkbakje dat steeds is gevuld met schoon 
water ook niet ontbreken, men ziet de dieren er 

vooral ’s avonds regelmatig gebruik van maken 
als de lichten in het terrarium uit zijn. Twee tot 
driemaal in de week wordt het terrarium licht 
gesproeid met een plantenspuit met kraanwater 
op kamertemperatuur. Essentieel voor het hou-
den van Coleonyx elegans is dat ze de mogelijkheid 
hebben om zich (overdag) terug te trekken in 
schuilplaatsen met een vrij hoge luchtvochtigheid. 
Dit is op zich zeer gemakkelijk en met minimale 
middelen te realiseren. Een ideale toepassing is 
om gebruik te maken van zogenaamde plastic 
bewaardozen die in vrijwel iedere huishoudwinkel 
te verkrijgen zijn. Zelf gebruik ik deze dozen met 
afmetingen 27x10x6,5 cm (lxbxh). De deksel van 
deze doos heeft een gat met een doorsnede van 3,5 
centimeter, verder is deze doos gevuld met vochtig, 
niet doornat Coco Peat tot ongeveer 2 centimeter 
onder de rand van de doos. In elk terrarium hebben 
de dieren steeds minimaal twee van deze dozen tot 
hun beschikking. Overdag zijn de dieren vrijwel 
altijd terug te vinden in deze dozen, men zal ze zeer 
zelden of nooit de dag zien doorbrengen buiten 
deze dozen. Een fout die ook nog wel eens wordt 
gemaakt is om Coleonyx elegans alleen op zand te 
houden, als het ware in een “droge”, woestijnachti-

Coleonyx elegans, halfwas vrouw

lacerta69-2-3binn.indd   62 01-05-11   19:54



Lacerta 69 (2011) nummer 2/3 •  63

ge omgeving. Coleonyx elegans en Coleonyx mitratus 
moeten op een andere wijze worden gehouden als 
de Coleonyx soorten uit Noord Amerika. Zoals al 
hierboven beschreven komen beide soorten voor 
in vochtige, tropische bossen. Het houden van 
Coleonyx elegans in een te droge omgeving zal op 
de langere termijn de gezondheid van de dieren 
niet positief beïnvloeden. Een eerste teken hiervan 
betreft meestal vervellingproblemen. Tevens heb-
ben de hiervoor genoemde dozen nog een andere 
functie, ze worden ook gebruikt door de vrouwtjes 
als legplaats voor de eitjes. Overigens heb ik in al 
de vijf jaren dat ik met deze gekko’s kweek nog 
nooit eitjes buiten de dozen gevonden, dus ook in 
het kader van de voortplanting zijn deze dozen niet 
geheel onbelangrijk. De dagelijkse belichtingsduur 
is ongeveer 10 uren per dag. De gemiddelde dag-
temperatuur bedraagt ’s winters ongeveer tussen de 
20ºC en 25ºC, ’s zomers kan dit oplopen tot 30ºC 
op zeer warme dagen. Bij extreme zomer tempe-
raturen wordt de verlichting geheel uitgeschakeld. 
De gemiddelde nacht temperatuur is ongeveer tus-
sen de 18ºC en 22ºC. ’s Winters is het ook zaak om 
ervoor te zorgen dat de dieren niet te veel afkoelen, 
vooral jonge dieren kunnen lage nacht/dag tempe-

raturen (< 15ºC) gedurende een langere tijd slecht 
verdragen (Holfert, pers. med). Dit kan een pro-
bleem zijn indien men meerdere soorten gekko’s 
houdt afkomstig van verschillende continenten in 
een en de zelfde hobby ruimte, met het oog op de 
winterrust die sommige soorten geografisch gezien 
nodig hebben. Overigens heb ik Coleonyx elegans 
nog nooit zien zonnen onder de spot of de lampen, 
zodra de verlichting aangaat hebben ze zich meest-
al al teruggetrokken in de hierboven genoemde 
dozen. Het paarsgewijs houden van deze dieren is 
bij Coleonyx elegans niet aan te raden. Beter is het 
om bijvoorbeeld een groep te creëren die bestaat 
uit een man en minimaal twee, liefst nog meer 
vrouwen. Het risico bij het paarsgewijs houden 
van Coleonyx elegans bestaat eruit dat het vrouw-
tje constant door het fanatieke mannetje wordt 
achtervolgd om te paren. De kans is groot dat het 
vrouwtje uiteindelijk bezwijkt aan stress of aan 
legnood. Coleonyx elegans houdt er overigens niet 
van om gehanteerd te worden, wanneer men vooral 
jonge dieren oppakt gaat dit meestal gepaard met 
wat gekrijs en wilde, spartelende bewegingen. Dit 
gekrijs is ongeveer het zelfde geluid wat een pas-
geboren Luipaardgekko (Eublepharis macularius) 
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maakt als deze gehanteerd wordt. Ook als Coleonyx 
elegans opgewonden is (verstoring of jagen op 
prooidieren) vertoont hij interessant gedrag: hij 
gaat hoog op de poten staan, de keel wordt opgezet 
en met zijn pijlrecht omhoog staande staart maakt 
hij “wuivende” bewegingen in een S-vorm; zeer 
indrukwekkend om te zien.

Voeding
De volwassen gekko’s worden twee tot driemaal in 
de week royaal gevoerd met een middelgrote maat 
huiskrekels (Acheta domestica) en sporadisch met 
wasmotrupsen (Galleria mellonella) en meelwor-
men (Tenebrio molitor). De huiskrekels worden een 
dag voor het verschaffen aan de gekko’s voorzien 
van stukjes wortel en een commercieel krekelvoe-
der van het merk Vit-all (insect gut loading multi 
vitamin). Om de iedere voederbeurt worden de 
krekels bepoederd met de supplementen Miner-all 
of Nekton MSA. Ook staat er constant een por-
seleinen bakje gevuld met fijngestampte stukjes 
sepia. Regelmatig zie ik hier volwassen dieren, met 
name vrouwtjes, gebruik van maken door kleine 
stukjes op te nemen. Dit bakje moet dan ook regel-
matig worden bijgevuld met nieuwe stukjes sepia.
Over het algemeen is Coleonyx elegans een gretige 
eter die niet kieskeurig is qua voedselaanbod. Zelfs 
indien er overdag wordt gevoederd komen de die-

ren uit hun schuilplaatsen en beginnen met jagen, 
dit verschilt echter per individueel dier.

Voortplanting
Beide geslachten worden het gehele jaar door 
samen gehouden in groepen met een ratio van 
1:3 of zelfs 1:5. Paringen vinden altijd plaats in de 
nacht. Het vrouwtje wordt vaak fel opgejaagd door 
het mannetje en na de nekbeet van het mannetje 
volgt de daadwerkelijke copulatie. De eerste legsels 
komen dan begin februari, eind maart. Overigens 
is Coleonyx elegans de enige gekko soort in mijn 
gehele collectie waar ik ieder jaar weer als eerste 
legsels van krijg. Na het eerste legsel kan Coleonyx 
elegans met een afstand van ongeveer 5 weken later 
weer een volgend legsel produceren.
Het totaal aantal legsels per jaar kan vier tot zelfs 
vijf bedragen. Zoals bij de meeste gekko soorten 
bestaat een legsel meestal uit twee eitjes, spora-
disch wordt er ook wel eens maar één ei gelegd. Na 
het leggen van de eitjes in de al eerder vermelde 
dozen gevuld met Coco Peat worden deze over-
gebracht in een zogenaamd krekeldoosje gevuld 
met substraat en daarna geplaatst met dichte dek-
sel in een mechanische broedstoof van het merk 
Grumbach, type “Compact SR”. In deze broedstoof 
incubeer ik ook eitjes van bijvoorbeeld Oedura, 
Diplodactylus,Pachydactylus en Nephrurus soorten. 

Coleonyx elegans, ter vergelijking; volwassen vrouw, circa vijf jaren oud en twee pasgeboren, jonge dieren van 3 dagen oud.

lacerta69-2-3binn.indd   64 01-05-11   19:54



Lacerta 69 (2011) nummer 2/3 •  65

Als substraat heb ik zowel Coco Peat, vermiculiet  
als hydro granulaat (Seramis) met succes toege-
past. De temperatuur in de broedstoof bedraagt 
gemiddeld 28°C tot 29°C. De luchtvochtigheid 
is zo’n 70 procent gemiddeld. Na zo’n 65 dagen 
gemiddeld verlaten de jonge gekko’s het ei. 

Opfok van de jongen
Direct na de eerste vervelling binnen 24 uur worden 
de uitgekomen jonge dieren vanuit de broedstoof 
naar een plastic container, klein glazen terrarium of 
faunabox overgebracht. Hiervoor gebruik ik diverse 
modellen met verschillende afmetingen.
De jonge gekko’s worden in groepjes van maximaal 
drie dieren gehouden. Bij het overzetten van de 
jonge dieren moet men wel voorzichtig te werk 
gaan, pasgeboren Coleonyx elegans zijn erg klein 
(gemiddelde totaallengte van 7 centimeter, gewicht 
ongeveer 1 gram) en erg snel en nerveus. Een handig 
hulpmiddel hiervoor is een klein glazen potje waar 
men de dieren “in laat lopen” om ze zo veilig en met 
zo weinig mogelijk stress over te zetten. De bodem-
bedekking in de opkweekbakjes bestaat uit een dun 
laagje Coco Peat. Naast een klein drinkbakje bestaat 
de verdere inrichting uit een klein waterbakje, wat 
stukjes nepplantjes en wat stukken schors waaron-
der de jonge dieren zich kunnen verschuilen. Hier 
maken ze dan ook dankbaar gebruik van.
Het klimaat in deze opkweekbakjes is bijna hetzelf-
de als dat bij de ouderdieren. Bijna iedere dag wordt 
er licht gesproeid. Ongeveer drie tot vijf dagen na 
de geboorte worden de eerste huiskrekeltjes aange-
boden, uiteraard voorzien met de nodige mineralen 
en vitamines. Driemaal per week worden de jonge 
gekko’s uitsluitend en royaal gevoerd met huiskre-
keltjes. Bij deze frequentie van voederen groeien 
de jonge dieren erg snel, na twee maanden kunnen 
ze al een totaallengte bereiken van gemiddeld 9,5 
centimeter. Na ongeveer zes maanden kunnen we 
al het geslacht vaststellen. Dit is mede afhankelijk 
van het aanbod aan voedsel en de grootte van de 
jonge dieren.
Een interessant fenomeen is dat wanneer men 
Coleonyx elegans in groepjes opkweekt, men vaak 
veel later dan de bovengenoemde zes maanden 
de geslachten kan vaststelen. Dieren waarvan men 
in eerste instantie denkt dat ze van het vrouwelijk 
geslacht zijn of waarvan het geslacht nog niet te 
bepalen, dus twijfelachtig is, kunnen na separatie uit 

de groep en bij individuele huisvesting alsnog na een 
bepaalde tijd de uiteindelijke geslachtskenmerken 
van een man krijgen. Met de leeftijd van een jaar 
zijn de gekko’s geslachtrijp maar nog niet helemaal 
uitgegroeid. Naar mijn mening is het dan ook zaak 
om vooral met vrouwtjes te wachten met kweken 
wanner ze een “fors” formaat hebben bereikt.

Conclusie
Coleonyx elegans is zeer goed te houden in gevan-
genschap. Mijn tot nu verzamelde ervaringen over 
het houden en kweken van deze gekko soort in 
de afgelopen vijf jaar bevestigen dit alleen maar. 
Houdt men rekening met enkele specifieke zaken 
zoals vermeld in dit artikel, dan is Coleonyx elegans 
een redelijk makkelijk te houden gekkosoort, ook 
voor de beginnende liefhebber. Ik heb geprobeerd 
met dit artikel de bestaande kennis omtrent deze 
gekkosoort te verspreiden en eventuele nieuwe, en 
naar mijn inziens essentiële  informatie, daaraan 
toe te voegen.  

Notes on the husbandry and breeding of 
Coleonyx elegans
Banded geckos (genus Coleonyx) are eublepha-
rine (eyelid) geckos found in the new world. 
The banded geckos found in the United States 
are for the most part desert-dwelling species. 
Banded geckos are also found in tropical Central 
America. The Elegant banded gecko, (Coleonyx 
elegans ) is found in Southern Mexico, northern 
Guatemala and Belize in tropical forests. Captive 
banded geckos will appreciate a small moistened 
hiding area or retreat, this will help with their 
sleep cycle, as they are nocturnal animals. This 
hiding area can be a simple plastic container 
with some damp substrate inside, like Coco Peat. 
Elegant banded geckos feed on a variety of food 
items in captivity. A staple of gut-loaded crickets 
works well with these lizards. When keeping in 
pairs males pursue females unwilling to mate, 
possibly causing high stress levels when kept in 
pairs. Elegant banded geckos are easy to breed 
under captive conditions. Juveniles are spectacu-
lar in colourings and markings, grow rapidly and 
are hardy. In general, banded geckos do very well 
in captivity. 
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In Lacerta is in het begin van 2009 een arti-
kel gepubliceerd over Lygodactylus williamsi in 
gevangenschap, het stamboek en daarin ook 

enige vraagtekens (van Leeuwen, 2009). Want 
hoe zit het nu eigenlijk met de natuurlijke popu-
latie, hoe erg is deze in het nauw gedreven, of juist 
hoe algemeen is deze gekko in zijn oorspronkelijke 
vindgebied? Reden genoeg om de situatie in het 
Kimboza Catchment Forest Reserve eens met eigen 
ogen te bekijken. Het toeval wilde dat ik voor mijn 
studie een maand lang in het noorden van Tanzania 
(Amani Nature Reserve, East Usambara) verbleef 
in augustus 2009. Dat leverde de ideale situatie op 
dat ik eenvoudig tien dagen aan mijn verblijf in het 
land kon vastknopen en de habitat van L. williamsi 
kon bezoeken. Omdat Frank Weinsheimer, van-
uit het natuurhistorische museum in Bonn zich, op 
het moment dat ik Kimboza bezocht, bezig hield 
met het wel een wee van L. williamsi, heb ik de tijd 
die ik daar doorbracht met hem samengewerkt. 
Het belangrijkste doel van zijn onderzoek was het 
verkrijgen van gegevens over de populatieomvang 
en de verspreiding, ten behoeve van de bescher-
ming van de soort. 

Wat was er bekend in de literatuur?
De beschikbare literatuur leert ons dat de soort 
endemisch is in het Kimboza Catchment Forest 
Reserve, een beschermd bos in het Morogoro 
district in het noordoosten van Tanzania (Spawls 
et al., 2002). Het gebied omvat 405 hectare, met 
daarin verschillende habitats. Het reservaat ligt 
op een hoogte van 300-400 meter boven zeeni-
veau (Morogoro Catchment Forest Office, 
2004). De soort stond ook op een inventarisa-
tielijst van het Ruvu Forest Reserve (Rodgers 
et al., 1983), maar deze waarneming werd niet 
bevestigd tijdens de korte veldstudie van Bayliss 
(1994). Voor L. williamsi is vooral het laaglandbos 
in een deel van het Kimboza reservaat van belang. 
In deze vegetatie groeien Pandanus rabaiensis pal-
men, waarvan de bladeren het exclusieve biotoop 
van de gekko’s vormen (Bayliss, 1994; Spawls 
et al., 2002).

Nieuwe biotoop informatie
Lygodactylus williamsi werd aangetroffen in het 
Kimboza Forest Reserve, maar ook in het Ruvu 
Forest Reserve, wat een kleine 10 km naar het 
oosten ligt. Het door de gekko’s benutte gebied in 
het Kimboza Forest beslaat ongeveer 150 ha, het 
biotoop in Ruvu bestrijkt ongeveer 225 ha (met 
GPS bepaald). Hiermee komt het totale versprei-
dingsgebied dus nog kleiner uit dan voorheen 
bekend. Lygodactylus williamsi is echter wel redelijk 
algemeen in dit gebied. Op zo goed als iedere P. 
rabaiensis waren enkele tot een tiental dieren te 
vinden, zowel op de lage kronen als op de volledig 
uitgegroeide palmen (6-8 m hoog). Alleen op de 
jongste palmen waren de gekko’s niet te vinden, 
waarschijnlijk omdat de bladeren te smal waren om 
benut te worden. Vanaf een jaar of 3-4 bleken de 
palmen groot genoeg te zijn om bewoond te wor-
den. De palmen beginnen als een rozet van lange 
bladeren op de grond, waarna de stam zich begint 
te vormen. Volledig uitgegroeide planten hebben 
tot vijf afzonderlijke kronen, meestal allemaal in 
hetzelfde hoogtevlak (vormt dan dus een scherm). 
Het Kimboza Forest heeft een kroonlaag van onge-
veer 10-15 m hoogte in de meeste gevallen, hoewel 
de bomen op sommige plaatsen tot 30-40 m rei-
ken. Over het algemeen staan de P. rabaiensis pal-
men in het Kimboza Forest verspreid in het bos of 
licht gegroepeerd. Op sommige plaatsen, vooral de 
laagst gelegen delen waar de bomen soms met de 
voeten in het water staan, is de palm de dominante 
boomsoort en vormt een sluitend kronendak, wat 
bijzonder weinig licht doorlaat. Zo weinig dat er 
onder de kronen op zulke plekken helemaal niets 
groeit en de bodem bedekt is met enkel afgestor-
ven bladeren van de palmen. Op plaatsen waar de 
palmen gemengd staan vormen ze in de meeste 
gevallen de struiklaag van het bos. Op die plekken 
is de bosbodem voor de helft begroeid, vooral met 
zaailingen van palmen en bomen (o.a. Cedrela sp.), 
varens (Nephrolepis biserrata) en enkele verspreide 
grassen. De andere helft bestaat uit een strooisel-
laag van dood blad en hout. In de struiklaag van 
de plekken waar Pandanus groeit worden naast 
de palmen (die ongeveer de helft van de vegetatie 
beslaan) nog enkele jonge bomen (sommige bloei-
end) aangetroffen. De Pandanus palmen vormen 
een laag onder het (relatief open) kronendak, vari-
erend van bodemniveau tot ongeveer 6 m. 

ßLygodactylus williamsi man, typisch kijkend over de rand 
van een blad.
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Het Ruvu Forest Reserve ziet er behoorlijk anders 
uit dan het bos in het Kimboza Forest Reserve. 
Ruvu is een open gebied, gekenmerkt door de 
aanwezigheid van grote rotsblokken (waarschijn-
lijk dolomitisch marmer). Tussen deze blokken 
staan verspreid groepen van Pandanus palmen, 
soms dominant, soms tussen andere lagere bomen 
(bladverliezend in de droge tijd). Een kenmerken-
de plantensoort die de Pandanus op deze plekken 
vergezelt is een Euphorbia soort (vermoedelijk E. 
candelabrum). Ook Euphorbia tirucalli, Zamioculcas 
zamiifolia en Amorphophallus stuhlmanni groeien in 
deze bosschages. De andere vegetatiestructuur in 
het Ruvu Forest zorgde voor andere klimatologi-
sche omstandigheden dan in het gesloten Kimboza 
Forest. Het was er warmer, droger, en de intensiteit 
van de zon was veel sterker. Dit leek L. williamsi 
echter niet te deren. Gedragsmatig en ook in de 
aantallen waren er geen verschillen zichtbaar tus-
sen beide populaties. Interessant gegeven overigens 
is dat de dieren die momenteel in gevangenschap te 
vinden zijn een mengsel zijn van beide populaties. 
De dieren zijn gevangen in de noordelijke helft 
van Ruvu (Ruvu zuid is vrij gebleven van vangst, 
vermoedelijk vanwege de afgelegen ligging) en 
Kimboza (ook met name het noordelijke deel) en 
gemengd afgeleverd. Of er een genetisch verschil 
zit tussen dieren van beide populaties zal blijken 
uit de genetische studie die Frank Weinsheimer 
momenteel uitvoert. Hij heeft genetisch materiaal 
van in totaal meer dan 200 individuen uit beide 
populaties verzameld. 

Klimatologische omstandigheden
Het Kimboza Forest Reserve heeft te maken met 
een oceanisch klimaat, met een jaarlijkse totale 
regenval van 1700 mm. Het jaar kent twee periodes 
met regenval, een kleine in oktober-december en 
een lange periode in februari-mei. Tussendoor is 
het relatief droog, al wil dat natuurlijk niet zeg-
gen dat er helemaal geen regen valt. Ik was er aan 
het eind van de droge tijd, in de eerste weken van 
september. De dagen zagen er over het algemeen 
licht bewolkt uit, met midden op de dag vaak bran-
dende zon. Met name de laatste avonden en nach-
ten viel er regen, wat de temperatuur echter niet 
erg drukte, maar vanzelfsprekend wel de relatieve 
luchtvochtigheid omhoog bracht. In het Kimboza 
Forest steeg de nachtelijke luchtvochtigheid tot 

99%, terwijl de temperatuur daalde tot net onder 
de 20°C, ik heb helaas geen nachten kunnen meten 
waarop geen regen viel, vermoedelijk zou de lucht-
vochtigheid dan op ongeveer 60-70% zitten, terwijl 
de temperatuur net boven de 20°C blijft hangen. 
Wanneer er midden op de dag weinig bewolking 
was, werden de omstandigheden echt warm en 
droog. De temperatuur op open plekken in het bos 
(waar vaak Pandanus palmen stonden) liep op tot 
rond de 32°C, terwijl de luchtvochtigheid daalde 
tot ongeveer 30%. Een beeld van het verloop in 
temperatuur en vochtigheid gedurende de dag is 
te zien in de grafiek op pagina 73. De plekken waar 
de dieren konden zonnen bleken op te warmen 
tot maar liefst 42°C midden op de dag. Zoals te 
verwachten is koos L. williamsi er dan voor om 
kort te zonnen en daarna een plek in de schaduw 
op te zoeken, waar het ongeveer 10°C koeler was. 
Het was duidelijk waarneembaar dat L. williamsi 
de voorkeur gaf aan Pandanus palmen die minstens 
voor een deel in de volle zon stonden, op compleet 
overschaduwde palmkronen waren de gekko’s niet 
of nauwelijks aan te treffen. In het Ruvu reservaat 
waren de palmen volledig door de zon beschenen, 
waardoor alleen onder deze bomen schaduw te 
vinden was. Ook hier bleek de luchtvochtigheid 
midden op de dag te dalen tot net onder de 30% 
op een warme dag. Ik heb helaas geen metingen 
kunnen doen van de temperatuur en vochtigheid 
gedurende de nacht in Ruvu, ik verwacht dat de 
verschillen daar groter zijn dan in het Kimboza 
forest, vanwege de openheid in de vegetatie. Hoe 
het temperatuurverloop eruit ziet op een dag in 
een van de regenseizoenen kan ik op basis van 
mijn bezoekje natuurlijk niet zeggen, maar in de 
droge tijd lijkt het erop dat L. williamsi het niet 
zo nauw neemt voor wat betreft temperatuur en 
luchtvochtigheid. 

Gedrag en ecologie
Lygodactylus williamsi bleek bijzonder sterk gebon-
den aan de bladeren van Pandanus rabaiensis. 
Vrijwel altijd waren ze hierop te vinden en slechts 
zelden maakten ze gebruik van ernaast groeiende 
vegetatie. In Ruvu vond ik een enkele keer een 
Lygodactylus williamsi op een Euphorbia candelab-
rum, maar vrijwel altijd was er in een dergelijk geval 

àLygodactylus williamsi-man op Pandanus bladeren
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ßJuveniele Lygodactylus williamsi 
foeragerend op een Pandanus blad.

áPandanus palmen midden in Kimboza forest
äKroon van Pandanus rabaiensis, het typische 

biotoop van L. williamsi
æTypisch beeld van de palmen in het Ruvu 

Forest Reserve.

âGemeten temperatuur en luchtvochtigheid in Kimboza 1-8 sept 2009
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direct contact met een Pandanus. Wat precies de 
reden is voor deze speciale habitatkeuze is mij nog 
niet bekend. Het kan te maken hebben met een 
hoog gehalte Calcium in de rotsen en bodem, waar 
ze misschien van afhankelijk zijn, of een bepaald 

áBeeld van de bodem onder een dominante vegetatie van 
Pandanus rabaiensis in Kimboza forest.
âDichte ondergroei nabij een open plek in het Kimboza 
forest.
àLygodactylus williamsi juveniel, wachtend op prooi bij kleine 
bloemen van een boom.
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dieet wat gekoppeld is aan de Pandanus palmen, 
maar dat zijn slechts hypotheses. De gekko’s maak-
ten gebruik van de volledige kroon van de palmen 
(bladeren kunnen tot 3 m lang worden), en leken 
geen enkele hinder te ondervinden van de geste-
kelde bladranden. De dichtheid van Lygodactylus 
williamsi varieerde van drie tot tien dieren op een 
enkele kroon van Pandanus. Onder deze dieren 
zaten soms ook meerdere volwassen (niet onder-
drukte) mannen, die maar weinig last van elkaar 
leken te hebben. Over het algemeen vertoonden de 
dieren weinig territoriaal gedrag. Een enkele keer 
werd er wel dreigen waargenomen wanneer dieren 
elkaar passeerden, en zeldzaam vonden er korte 
gevechten plaats, waarbij meestal een zwangere 
vrouw betrokken was, die blijkbaar wat prikkel-
baarder zijn. 
Volgens de lokale vangers produceren de dieren 
slechts twee legsels per jaar, te weten eind sep-
tember en in februari-maart. Mijn waarnemingen 
lijken hiermee overeen te stemmen. Ik vond een 
paar zwangere vrouwen en heb ook een paring 
waargenomen, terwijl eieren niet te vinden waren. 
Het lijkt erop dat ik vlak voor de legperiode in 
het gebied was, wat klopt met het gegeven dat de 

dieren eind september leggen. Ook werden er geen 
kleine juvenielen gevonden, de jongste dieren die 
ik zag waren waarschijnlijk 4-5 maanden oud. Deze 
zouden dan uit de legperiode in februari-maart 
moeten komen. Tijdens de Exo Terra expeditie 
in november 2008 werden wel juveniele dieren, 
maar geen zwangere vrouwen aangetroffen (van 
Heygen, pers. med.). Ook deze informatie klopt 
met de informatie van de vangers. 
Het dieet van de gekko’s is nog niet echt duidelijk. 
Ze bleken geen interesse te hebben voor de mieren 
die veelvuldig aanwezig waren op de bladeren van 
de palmen. Verder was er op de bladeren zelf erg 
weinig aan ongewervelden te vinden. Dit in tegen-
stelling tot de bladoksels, waar door het opvangen 
van humus een grote schare aan bodembewo-
nende organismen te vinden was: variërend van 
springstaarten (Subklasse Collembola), pissebed-
den (Orde Isopoda) en diplura’s (Orde Diplura), 
tot kleine kakkerlakken (Orde Blattodea), kre-
kels (Familie Gryllidae) en mieren (Familie 
Formicidae). Herhaaldelijk waren er L. williamsi 
waar te nemen die afdaalden naar de bladoksels, 
vermoedelijk om daar te foerageren. In een gedeel-
te van de bladoksels was ook permanent water 

áTypisch beeld van de palmen in het Ruvu Forest Reserve. àL. williamsi man
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aanwezig, wat door de gekko’s gebruikt werd om 
uit te drinken. 
Als medebewoners op de P. rabaiensis waren 
Mabuya varia, Hemidactylus sp. (vermoedelijk 
H. platycephalus) en op de open plekken soms 
Lygodactylus cf. scheffleri actief. Hemidactylus kan 
door zijn lichaamsgrootte (SVL tot 10 cm) als 
mogelijke predator worden genoteerd, vooral 
voor jongere L. williamsi, daarnaast zullen vooral 
boombewonende slangen prederen op de gekko’s 
(o.a. Philothamnus punctatus, Psammophis orientalis, 
Thelotornis capensis), naast mogelijke predatie door 
een aantal grotere spinnensoorten die alom tegen-
woordig waren. 
Voor wat betreft de dagelijkse activiteit is een en 
ander natuurlijk afhankelijk van de weersomstan-
digheden. In de periode dat ik de dieren heb kun-
nen observeren begon de activiteit rond 9 uur in de 
ochtend, wanneer de eerste dieren zich begonnen 
op te warmen. Wanneer de temperatuur in de loop 
van de dag steeg, gingen de dieren meer foerageren 
in plaats van zonnen. De dieren bleken actief te 
zijn gedurende de hele dag, tot een uur of 16-17 
in de middag, wanneer het licht begon te vermin-
deren trokken de dieren zich terug. Waarheen dat 
terugtrekken precies is, was mij niet duidelijk, 
ik heb de dieren niet kunnen vinden op minder 
gunstige momenten. Midden op de dag was de 
activiteit variabel, sommige dagen bleken ze voor 
een periode minder actief, terwijl op andere dagen 
de top van de activiteit juist midden op de dag lag. 
Vermoedelijk mijden ze de zon als het ze te gortig 
wordt en trekken ze zich terug tot de temperatuur 
wat aangenamere waarden aan begint te nemen.

Aanbevelingen voor het houden in gevan-
genschap
Wat betekenen deze observaties nu voor het hou-
den en kweken van de soort in gevangenschap? 
Voor een volledig beeld van de omstandigheden 
en het gedrag in de natuur zal er ook een bezoek 
in de regentijd moeten worden gebracht, omdat 
de omstandigheden dan vermoedelijk wezenlijk 
anders zijn dan in de droge tijd. Maar op basis 
van mijn waarnemingen in de periode die ik in 
Kimboza heb doorgebracht zijn er wel een aantal 
punten het noemen waard.
Allereerst lijken de dieren niet echt gevoelig voor 
temperatuur en luchtvochtigheid. Al moet er 

natuurlijk wel bij gezegd worden dat de dieren in 
natuur te allen tijde de mogelijkheid hadden zich 
in de schaduw terug te trekken, en ook was er 
altijd vocht aanwezig in de bladoksels. Ik verwacht 
wel dat de dieren goede ventilatie op prijs stellen, 
gezien de openheid van met name het biotoop in 
Ruvu Forest Reserve. Wanneer de bak voldoende 
ventilatie biedt lijkt mij dagelijks (eind van de dag) 
sproeien een goede imitatie van het natuurlijke 
verloop. De temperatuur in de bak kan het beste op 
26-28°C (met een warmere plek onder een spot) 
gehouden worden, met een nachtelijke afkoeling 
naar rond 20°C. 
De natuurlijke vegetatie is niet toe te passen in 
een terrarium, simpelweg omdat de bladeren van 
Pandanus rabaiensis veel te groot worden. Ik zoek 
momenteel zelf naar een alternatief in de vorm van 
bromelia’s bijvoorbeeld (Aechmea sp. lijkt geschikt 
voor niet te kleine terraria).
De dieren leken weinig territoriaal, maar maakten 
wel gebruik van een groot oppervlak aan Pandanus 
bladeren. Wanneer de dieren elkaar goed uit de 
weg kunnen, kunnen vermoedelijk meerdere die-
ren in een bak worden gehouden, en daarbij sluit ik 
zelfs niet uit dat meerdere mannen samen gehou-
den kunnen worden, op voorwaarde dat de bak 
groot is. Maar hierbij is voorzichtigheid geboden, 
omdat de ruimte in terraria altijd beperkt is in ver-
gelijking met de natuurlijke omstandigheden. Het 
advies blijft dat het samenhouden van een koppel 
de beste resultaten lijkt te geven. Persoonlijk zal 
ik ook uitproberen of de dieren het zelfs beter 
doen wanneer de mannen slechts voor een korte 
periode in het begin van het kweekseizoen bij de 
vrouwen worden gezet. De rest van het jaar worden 
de geslachten gescheiden gehouden, om de onder-
drukking van de vrouwen in kleinere terraria wat 
te verminderen.
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Lygodactylus williamsi, the situation in the wild
In an earlier paper the author wrote about Lygodactylus williamsi in captivity, attending problems and 
concerns (van Leeuwen, 2009). To get some answers about the situation concerning this species in 
the field, he visited Tanzania in August-September 2009.  L. williamsi was found in the Kimboza Forest 
Reserve, but also in the Ruvu Forest Reserve, situated about 10 km eastwards. The area used by the 
gecko was about 150 hectare in Kimboza and about 225 hectare in Ruvu, which is even less than men-
tioned in the literature. Within this small area L. williamsi was relatively common and found in almost 
every Pandanus rabaiensis, on which fronds they were completely dependent. L. williamsi used the 
complete crown of the palms (fronds can reach 3 meter in length), with a density of 3-10 animals per 
crown. Looking at the habitat, there was a difference between Kimboza and Ruvu, the latter was much 
more characterized by the presence of large rocks and the forest was very open. The forest in Ruvu 
was dominated by P. rabaiensis and Euphorbia candelabrum, while E. tirucalli, Zamioculcas zamiifolia and 
Amorphophallus stuhlmanni were also present. In Kimboza the forest canopy was denser, with a height of 
10-40 m. Pandanus rabaiensis formed in most parts the undergrowth, but dominated in the wettest parts.
Local catchers declared that the gecko’s only produce two clutches per year, at the end of September 
and in February-March, which was strengthened by the authors observations. The diet of L. williamsi 
is not clear yet, they ignored the ants which were abundant on the leaves, but ate some small flies and 
probably consume  part of the invertebrate fauna in the humus in the leaf axils. Some of the leaf axils 
contained permanent water, which was used by the geckos for drinking and played probably a large role 
in the relative humidity around the base of the crowns during dry periods. 
In the period the animals were observed, the activity lasted from 9 a.m. to 4-5 p.m. and sometimes 
peaked at the middle of the day, but other days there was a slight decrease in activity during the hottest 
hours. Temperature reached 32ºC during the day and was around 20ºC at night, relative humidity drop-
ped to 30% in the middle of the day and rose to 99% during the rainy nights. The more open structure 
of the forest in Ruvu compared to Kimboza caused the climate to be warmer, drier and with a higher 
sunlight intensity, which did not affect the presence or behaviour of the geckos visibly. They showed a 
certain independence on climatic conditions, although in the natural situation water and shade were 
always present. The author suspects that the geckos appreciate well-ventilated terrariums, looking at the 
habitat in Ruvu forest, but with a daily spray at night. Temperature in the terrarium could best be around 
26-28ºC (with a warmer basking spot), with a nocturnal drop to around 20ºC, and a relative humidity 
of about 50% during day, rising to around 80% at night.
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Persoonlijke ervaringen met

Yuri Stevens 
stevensyuri@hotmail.com 

Foto’s van de auteur

“Het zijn net echte gekko’s, maar dan kleiner!” Dit was de reactie van een 
vriendin van me, toen ze voor het eerst kennis maakte met Tropiocolotes 
steudneri (Gekkota, Gekkonidae). Veel mensen zouden ze om hun 
geringe afmeting niet interessant vinden, maar voor mij geldt juist het 
omgekeerde. Ik kweek nu drie jaar met T. steudneri. Door het gebrek 
aan literatuur over deze soort, wil ik graag mijn ervaringen delen om zo 
andere reptielenhouders te informeren over en enthousiast te maken 
voor deze fantastische gekkosoort.

Net echte gekko’s,

lacerta69-2-3binn.indd   80 01-05-11   19:55



Lacerta 69 (2011) nummer 2/3 •  81

Tropiocolotes steudneri

maar dan kleiner!
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Verspreidingsgebied en biotoop
Het genus Tropiocolotes is in 1880 beschreven door 
von Peters, voor de soort T. tripolitanus. De 
ongeveer twaalf soorten binnen het genus bevatten 
de kleinste gekkosoorten van Noord-Afrika en het 
Midden Oosten. Tropiocolotes steudneri (Peters, 
1869) komt van nature voor in het midden en 
oostelijke deel van de Sahara (Schlüter, 2004). 
In heel Egypte, het noorden van Soedan, het 
zuidoosten van Libië en Algerije wordt deze soort 
veelvuldig gevonden (Sauer, 1989; Schlüter, 
2004). Gezien de landen waar de dieren worden 
gevonden, is het dan ook geen verrassing dat deze 
gekko’s zich in een woestijn-/steppeklimaat prima 
op hun plek voelen. De dieren zijn nachtactief en 
overdag verstoppen de gekko’s zich tussen spleten 
in rotsen, in holletjes in de grond en andere (koe-
lere) verstopplekken, waar ze regelmatig samen 
met Tropiocolotes nubicus en T. tripolitanus gevon-
den worden (Van der Linden, ongedateerd ; 
Schlüter, 2004). 

Uiterlijk
Zoals de Nederlandse naam ‘Dwerggekko’, de 
Duitse naam ‘Zwerggecko’ en de Engelse naam 
‘Pygmy gecko’ al doen vermoeden, worden de die-
ren niet groot (zie foto hieronder). Een volwassen 
dier bereikt een kop-staart lengte die niet groter is 
dan 6 cm en ze wegen ongeveer 0,5 gram (Sauer, 
1989) . Het lichaam is lang en slank. De staart is 
iets langer dan de kop en de romp samen. De kop 
is spits en wordt niet breder dan het lichaam. De 
tenen van T. steudneri bezitten geen hechtlamellen, 
maar wel goed ontwikkelde nagels (Schlüter, 
2004). Hiermee kunnen de dieren goed graven en 
op takken, stenen en andere ruwe oppervlakken 
klimmen. De gekko’s hebben een zandkleurige 
basiskleur en ze bezitten zowel donker als lichtere 
vlekjes. De vlekken kunnen ook tot dwarsbanden 
zijn ‘samengevoegd’ (zie foto pagina 85). Bij beide 
kleurvarianten is de (originele) staart gestreept. 
Over de kop loopt van de neus tot de schouder een 
bruine streep (Van der Linden, ongedateerd) 

ßEen groepje van negen T. steudneri warmt zich in de 
ochtend op onder de spot. In het midden van de foto is een 
drachtig vrouwtje te zien. De tweede gekko van rechts heeft 
een ‘terug gegroeide’ staart.

àAan het laagje calcium waar dit vrouwtje mee bedekt is te 
zien, heeft ze net lekker in het poeder liggen rollen.
âEen volwassen T. steudneri doet zijn naam ‘Dwerggekko’ 
echt eer aan! Ook is goed te zien dat de eieren van T. steud-
neri relatief groot zijn. 

lacerta69-2-3binn.indd   82 01-05-11   19:55



Lacerta 69 (2011) nummer 2/3 •  83

die wordt onderbroken door het oog waardoor het 
lijkt of ze een “dievenmasker” ophebben. De huid 
wordt tijdens de vervelling los geschuurd aan een 
steen, vastgepakt met de bek, afgestroopt en door 
het dier opgegeten. 

T. steudneri als terrariumdier
T. steudneri is één van mijn favoriete dieren om naar 
te kijken. Ze vertonen zeer interessant en grappig 
gedrag (zie kaders) en zijn goede en actieve jagers. 
Ondanks dat ze beschreven staan als nachtac-
tief, zijn de gekko’s eigenlijk de hele 
dag door wel te zien, zeker als 
je een grote groep bij elkaar 
houdt. Meerdere mannetjes 
in hetzelfde terrarium is 
geen probleem en zorgt 
zelfs voor meer (inter)
actie in het terrarium. 
Het voordeel van het 
houden van een groep, 
is dat de dieren veel 
sociaal gedrag vertonen 
(zie kaders), de verzorging 
relatief minder tijd kost en ze 
op een relatief klein oppervlak 
gehuisvest kunnen worden. 

Huisvesting 
Mijn kweekgroep van twaalf volwassen dieren 
(twee mannetjes en tien vrouwtjes) houd ik in een 
volglazen terrarium met de afmetingen 40x40x30 
cm (lxbxh). Het terrarium heeft een klapdek-
sel om te voorkomen dat de dieren tussen de 
kieren van een deurtje of schuifruiten kunnen 
ontsnappen. Een klein spotje (E14 kleine fitting; 
25W in de zomer en 40W in de winter) zorgt 
voor het nodige licht en houdt het terrarium op 

temperatuur; gemiddeld ongeveer 30ºC, op de 
koele plekken ongeveer 25ºC en onder de spot 
tot 40ºC. De dieren worden niet blootgesteld aan 
UV-licht, maar dit zou mogelijk wel een positief 
effect kunnen hebben op de vitamine D3 status 
van de dieren (Oonincx et al, 2010). Als sub-
straat gebruik ik een laag speelzand van ongeveer 
vier centimeter. De inrichting van het terrarium 
bestaat voor een groot deel uit gestapelde platte 
stenen (zorg dat het stevig op de bodem van het 
terrarium staat!) en verder zijn er stukken kurk 

toegevoegd en een klein pvc-buisje doet 
dienst als tunnel. De meeste inrich-

ting is langs de randen van het 
terrarium geplaatst, zodat 

een groot deel van het 
substraat niet bedekt is. 
Deze ‘vlakte’ kunnen de 
dieren gebruiken om 
hun eieren in te leggen. 
Daarnaast zorgt het er 

ook voor dat de veelal 
zeer kleine prooien niet 

meteen de kans hebben om 
zich te verstoppen en de gek-

ko’s het voer dus makkelijker en 
sneller kunnen pakken. 

Voeding en supplementatie
De dieren worden gevoerd met verschillende soor-
ten (kleine) voedseldieren; huiskrekels, veldkre-
kels, steppenkrekels, wasmotlarven, hermetialar-
ven, meelwormen en fruitvliegen. Sprinkhanen 
en bonenkevers worden door mijn dieren min-
der goed geaccepteerd. De laatstgenoemde wel-
licht doordat de dekschilden van de kevertjes te 
hard zijn. Ik heb echter van andere houders van 
Tropiocolotes vernomen, dat deze voedseldieren 

Rollen
Stel je voor: je komt thuis, je kijkt in een terrarium en één van je dieren ligt op de rug heen en weer te kronkelen en 
te rollen. De eerste gedachte zal zijn: “Dat gaat niet helemaal goed daar!”. Mijn verbazing was daarom ook erg groot, 
toen ik zag dat het dier gewoon weer opstond en wegliep. Dit gedrag heb ik daarna nog veel vaker gezien. Een klein 
testje heeft bevestigd dat T. steudneri een specifieke plek uitzoekt om te rollen; vooral het schaaltje met kalk is een 
erg populaire plek om te rollen. Als gevolg hiervan heeft een deel van mijn gekko’s dan ook regelmatig een mooi wit 
‘jasje’ aan (zie foto). Het rollen in calcium heb ik gezien bij mannetjes en vrouwtjes, maar ook bij jonge dieren. Deze 
jongen waren in een apart terrarium zijn uitgekomen en opgekweekt en nooit met de ouders in aanraking. Hierdoor 
vermoed ik dat dit gedrag aangeboren is. Mogelijk zorgt dit rolgedrag voor camouflage. Daarnaast kan het zijn, dat 
wanneer de huid is ‘bepoederd’ met calcium, en bij het vervellen wordt opgegeten, dit een extra mogelijkheid is tot 
het opnemen van calcium.
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wel geaccepteerd worden. Misschien is dit soortaf-
hankelijk of is het voor de dieren een kwestie van 
wennen (“wat de boer niet kent…”). De voedseldie-
ren worden voordat ze gevoerd worden bepoederd 
met vitamine- of mineralenpoeder. Bij gebrek aan 
UV-licht in het terrarium gebruik ik de zogenaam-
de ‘indoor’ variant van deze supplementen, zodat 
de dieren alsnog hun vitamine D3 binnen krij-
gen. De vrouwtjes hebben tijdens het paarseizoen 
een zeer hoge calciumbehoefte (Rösler, 2005). 
Daarom staat er altijd een klein plat schaaltje met 
calciumcarbonaat in het terrarium, zodat de dieren 
een onbeperkte voorraad calcium tot hun beschik-
king hebben. Een waterbak is niet aanwezig in het 

terrarium, maar de dieren worden twee keer per 
week (licht) gesproeid met lauw kraanwater. 

Het geslachtsonderscheid en de paring
Zo nu en dan is T. steudneri te vinden op beurzen. 
Ze zijn dan in een grote hoeveelheid geïmporteerd 
en handelaren bieden de dieren in groepen in 
plastic bakken aan. Vaak zijn deze dieren in slechte 
conditie. Ondanks dat ze goed te verkrijgen zijn, 
wordt nakweek niet veel aangeboden. Wellicht 
‘loont het niet de moeite’ om deze dieren op grote 
schaal te kweken, of zullen weinig wildvang dieren 
oud genoeg worden om überhaupt aan kweken toe 
te komen.
Het kweken of fokken van welk dier dan ook begint 
bij de aanschaf van een mannetje en een vrouwtje. 
Het bepalen van het geslacht bij T. steudneri is 
niet moeilijk, maar kan door de geringe afmeting 
van de dieren als lastig ervaren worden. Net als 
bij diverse andere gekkosoorten zijn de mannen 
te onderscheiden door het bezit van twee verdik-
kingen bij de staartwortel. Hier bevinden zich de 
hemipenissen van het dier. De mannelijke dieren 
schijnen ook in het bezit te zijn van pre-anale 
poriën (Van der Linden, ongedateerd), maar 
deze zijn heel klein en heb ik nog nooit zelf gezien. 
T. steudneri begint redelijk laat in het seizoen, eind 
maart, met paren. Het paren gebeurt op dezelf-
de manier als ik van mijn andere gekkosoorten 
gewend ben (zie kader). De zeldzame keren dat ik 
een paring heb waargenomen, duurde deze zeker 
een uur en daarmee paart T. steudneri een stuk 
langer dan bijvoorbeeld E. macularius (gemiddeld 
1 à 2 minuten). Wanneer het vrouwtje drachtig is, 
is het erg grote ei zeer duidelijk door de buikwand 
waar te nemen. Het is bijna zielig…

De eieren en de incubatie
De vrouwtjes leggen drie à vier weken na het paren 
één groot hardschalig ei (Köhler, 2005). De eie-
ren worden door het vrouwtje verstopt door ze in 
het (droge) zand te begraven (zie foto pagina 86). 
Soms zijn de eieren ook bovenop een steen of een 
stuk kurk te vinden. Een gezond ei is te herkennen 
aan een parelwitte, mooi ronde intacte kalkschaal. 
Wanneer het ei bevrucht is, zal het na twee dagen 

àDe twee kleurvarianten die in het wild voorkomen. Boven 
de zogenaamde gestippelde variant, onder de gestreepte.

Geluid
T. steudneri vertoont erg interessant en grappig (soci-
aal) gedrag. Het meest kenmerkend aan deze soort is 
het geluid wat de mannetjes kunnen maken. Wanneer 
het licht in het terrarium uitgaat, zullen de mannetjes 
gaan piepen. Het volume hiervan is vergelijkbaar met 
het zachte geluid van een huiskrekel. Het mannetje 
staat met gestrekte poten en een bolle rug op ‘zijn’ rots 
en bij elke piep die hij maakt, schokt zijn hele lichaam. 
Blijkbaar kost het veel moeite om het (relatief) harde 
geluid te kunnen maken. Dit gepiep wordt al dan niet 
door een ander mannetje beantwoord. Ook wanneer 
er maar één man in het terrarium aanwezig is, zal het 
dier dit geluid maken, dus waarschijnlijk speelt het 
ook een rol in de balts en geeft het de sociale status 
van het dier aan.

Staart
Net als bij de andere gekko’s, is T. steudneri in staat 
hun staart af te werpen (autotomie) en een nieuwe 
terug te groeien. De staart die weer aangroeit, is vaak 
dikker (Van der Linden, ongedateerd) en bevat 
minder ringen dan de originele staart (zie foto 1). 
Dit betekent echter niet dat de staart minder gebruikt 
kan worden, want de staart lijkt nog even bewegelijk 
te zijn als het origineel. De staart van gekko’s is erg 
belangrijk in het uiten van dominantie en andere com-
municatie tussen soortgenoten (Cooper, 2003). T. 
steudneri gebruikt de staart veelvuldig als communica-
tiemiddel. Wanneer twee dieren elkaar tegenkomen, 
zullen zij om elkaar heen draaien, de staart verticaal 
in de lucht steken en deze sierlijk tussen de drie en zes 
keer heen en weer zwaaien. De mannetjes vertonen dit 
gedrag als ze op hun ‘rots’ aan het pronken zijn, maar 
ook vrouwtje vertonen dit gedrag veelvuldig. Ik vind 
het een van de mooiste gedragingen om naar te kijken. 
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roze kleuren. Dit komt door de bloedvaten die het 
embryo vormt (Köhler, 2005; Rösler, 2005). 
De eieren kunnen uit het terrarium worden gehaald 
en in droog substraat, bijvoorbeeld vermiculiet, in 
een incubator worden uitgebroed. Bij een constan-
te temperatuur van ongeveer 29ºC komen de eie-
ren na 55 à 60 dagen uit. Ik heb hier echter slechte 
ervaringen mee; alle zeventien eieren kwamen wel 
uit, maar er stierven vijftien jongen binnen de eer-
ste drie levensweken (de andere twee jongen leven 
tot op heden nog). In 2009 heb ik daarom besloten 

de eieren in het terrarium te laten liggen en ze daar 
te laten uitkomen. Dit had een beter resultaat tot 
gevolg; na een voor mij onbekende incubatietijd 
zijn negentien van de drieëntwintig eieren uitge-
komen. Van deze negentien jongen is één jong na 
een ruzie met een kooigenoot overleden en heb ik 
er achttien als halfwassen dieren kunnen verkopen 
aan andere enthousiastelingen. T. steudneri begraaft 
de eieren niet diep; slechts één tot twee centimeter 
onder het zandoppervlak. In het wild worden deze 
eieren dus blootgesteld aan grote schommelingen 
incubatietemperatuur, aangezien het overdag war-
mer is dan ’s nachts. Voor het uitbroeden van de eie-
ren is het dus beter om deze omstandigheden bij het 
kunstmatig uitbroeden zoveel mogelijk te benade-
ren (Köhler, 2005). Er wordt ook wel gedacht dat 
de wisselende incubatietemperatuur (dag en nacht) 
voor uiteindelijk ‘sterkere jongen’ zorgt (Van der 
Linden, ongedateerd). Dit zou dus mogelijk de 
verklaring kunnen zijn voor mijn waarneming. De 
laatste jongen kruipen zo half oktober uit het ei. 

De jongen
De jonge dieren meten een totale lengte van onge-
veer twee centimeter, maar zijn verder qua uiterlijk, 
bouw en gedrag een (nog) kleinere kopie van hun 
ouders. De jongen heb ik voorzichtig (!) uit het 
grote terrarium gevangen en in een apart terrarium 
opgekweekt. Dit terrarium (30x30x20 cm, l×b×h) 

Het vrouwtje houdt het vers gelegde ei vast tussen haar achterpoten voordat ze het begraaft

Eieren leggen
Zoals eerder beschreven verstoppen de vrouwtjes 
hun eieren door ze in het zand te begraven. Hiertoe 
wordt eerst met de voorpoten een kuil gegraven. Het 
vrouwtje gaat boven de kuil zitten en graaft eventueel 
met de achterpoten nog iets verder. Wanneer het 
ei gelegd wordt, wordt het opgevangen met de ach-
terpoten en ongeveer een half uur lang, zonder het 
substraat te raken, rondgedraaid (zie foto hierboven). 
Dit is nodig om de nog weke eierschaal te laten uit-
harden (RÖSLER, 2005). Wanneer het de eierschaal 
is uitgehard, wordt het ei voorzichtig in de kuil gelegd 
en wordt de kuil met de achterpoten weer met zand 
gevuld. Het vrouwtje loopt nog een paar keer rond de 
ovipositieplek en gaat daarna weer verder met haar 
‘dagelijks leven’. Meer broedzorg of andere vormen 
hiervan (zoals het bewaken van het ei) heb ik niet 
waargenomen.
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Summary
The Pygmy Gecko (Tropiocolotes steudneri (Gekkota: Gekkonidae)) is a very small gecko species, that 
has a maximal total length of six centimeters. This species is found in Egypt, Sudan, Libya and Algeria. 
This species seems under-appreciated by many reptile keepers, possibly to their small size. However, for 
me personally, they are one of my favorite species . They are easy to keep in a (semi) arid terrarium with 
a temperature of 25-25ºC (77,0 – 95,0 ºF), with a hot spot of 40ºC (104 ºF) underneath the lamp, fee-
ding them small preys and misting the cage two times a week. T. steudneri reproduce between March and 
October. The eggs are deposited and incubated in the terrarium. Incubating the eggs using an incubator 
led to poor breeding results. T. steudneri makes an excellent pet reptile because of their size, the sound 
they make and the interesting and funny behaviour they show. 

was qua temperatuur vergelijkbaar met, en was op 
eenzelfde manier ingericht als, het terrarium van de 
volwassen dieren. De jongen zijn qua verzorging en 
voeding ook niet anders dan de volwassen dieren, 
alleen is het wel aan te raden de grootte van de 
voedseldieren aan te passen aan het formaat van 
de gekkootjes. Daarnaast is het verstandig om niet 
te veel in één keer te voeren, maar in porties die 
binnen vijf minuten worden opgegeten. Wanneer 
veel voedseldieren niet worden opgegeten, bestaat 
de kans dat deze, op zoek naar een waterbron, de 
kleine gekko’s zullen aanvreten (Rösler, 2005). 
Na ongeveer vijf maanden is bij de jongen het 
geslacht te bepalen en na elf maanden zijn de die-
ren geslachtsrijp.
Naar verluidt komt kannibalisme niet voor bij 
Tropiocolotes steudneri (Van der Linden, ongeda-
teerd), maar in 2010 vielen mijn kweekresultaten 
erg tegen. Ik heb slechts één jong kunnen vinden 
en vangen, terwijl ik net zoveel drachtige vrouw-
tjes en eieren heb zien liggen als in mijn succesjaar 
2009. Daarnaast heb ik tijdens het schoonmaken 

van het terrarium twaalf lege eierenschalen gevon-
den. Qua verzorging heb ik naar mijn weten niets 
veranderd, maar door mijn nieuwe baan heb ik 
wel minder vaak naar mijn terraria gekeken dan in 
voorgaande jaren. Ik vermoed dat de jongen die 
zijn uitgekomen door mij niet zijn opgemerkt en 
toch ten prooi zijn gevallen aan de ouders. 

Tenslotte
Over de levensverwachting van Tropiocolotes steud-
neri is weinig bekend. Van enkele exemplaren is 
bekend dat ze als volwassen dier zijn aangekocht 
en daarna nog minstens zeven jaar in gevangen-
schap hebben geleefd (Oonincx, pers. comm.). 
Hopelijk blijven mijn eigen dieren (waarvan ik dus 
een deel zelf gekweekt heb) nog erg lang in leven, 
want ze zijn en blijven één van mijn favoriete gek-
kosoorten om te houden en te kweken. Daarnaast 
hoop ik dat meer mensen de schoonheid van deze 
dwerg zullen gaan bewonderen en dat over een 
paar jaar de reptielenbeurzen ‘overspoeld’ zullen 
worden met nakweek van Tropiocolotes steudneri. 
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In dit artikel zal ik in het kort mijn ervaringen met de Nephrurus wheeleri cinctus beschrij-
ven. Vrijwel alles is gebaseerd op persoonlijke observaties. Ik hoop dan ook dat het artikel 
hierdoor een meerwaarde krijgt boven de welbekende “caresheets” die op het internet 
te vinden zijn.  Tevens wil ik Underwoodisaurus milii verweven in dit artikel. Deze ‘knob-
belstaart’ wordt vaak aangeschaft als de eerste echte Australische gekko. De dieren zijn 
eenvoudig houdbaar en de beschikbaarheid van de dieren is de afgelopen jaren ook enorm 
toegenomen.

Verspreiding
Zowel Underwoodisaurus milii als Nephrurus whee-
leri cinctus zijn typische Australische gekko’s.  
Het verspreidingsgebied van Underwoodisaurus milii 
strekt zich uit van het oostelijk gelegen Rockhampton 
in Queensland tot Shark Bay in Western Australia. 
Er bevinden zich ook enkele populaties in de 
Pilbara woestijn in het westen van Australia. 
Deze populaties bevinden zich in West Angelas 
en Packsaddle range (Wilson & Swan, 2008). 
Het gigantische verspreidingsgebied houdt in dat 
de dieren een grote verscheidenheid aan klimaten 
bewonen. In het oosten van het land heerst een 
klimaat dat relatief vergelijkbaar is met het Zuid 
Europese klimaat. Er valt een behoorlijke partij 

Australische juweeltjes
Nephrurus wheeleri cinctus  
& Underwoodisaurus milii

Sjoerd van Veen 
van_veen456@hotmail.com 

Foto’s van de auteur

Wetenschappelijke naam: Nephrurus wheeleri cinctus 
Engelse naam: Banded knobtail gecko 
Nederlandse naam: Gebandeerde knobbelstaartgekko

Wetenschappelijke naam: Underwoodisaurus milii
Engelse naam: Thick tailed barking gecko
Nederlandse naam: Blaffende gekko

neerslag en de temperaturen kunnen in het voorjaar 
oplopen tot boven de 30ºC. In hetzelfde voorjaar 
kan het echter ook voorkomen dat de nachttem-
peraturen rond de 4ºC zitten. Het westen van het 
land, waar we onder andere de Pilbara regio terug-
vinden, is een land van extremen. In de zomer komt 
de dagtemperatuur nauwelijks onder de 30ºC en 
overschrijdt de temperatuur ook zeer regelmatig de 
40ºC. In de winter ligt de gemiddelde dagtempera-
tuur rond de 26ºC en kan de nachttemperatuur 
rond het vriespunt komen te liggen (zowel erbo-
ven, als eronder). Zie/www.defence. gov.au/Army/
PILBARA/ Regional_Info.asp.
Nephrurus wheeleri cinctus is voornamelijk bekend 
van de Pilbara regio in Western Australia (Wilson 
& Swan, 2008).ßHet grootteverschil tussen de mannelijke en vrouwelijk 

Nephrurus wheeleri wordt al snel duidelijk tijdens een paring
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Habitats
Wilson & Swan (2008) maken melding van de flin-
ke variëteit aan habitats waarin de Underwoodisaurus 
milii voorkomt. De dieren komen voor in droog 
Sclerophyll bos. Dit bos bestaat voornamelijk uit 
planten met harde bladeren en een korte afstand 
tussen de bladeren en de stam. In Australië komt 
dit neer op grassige gebieden met een overmaat 
aan Eucalyptus en Acacia soorten. Daarnaast 
komen de dieren voor in zogeheten ‘shrubland’. 
Dit komt neer op uitgestrekte velden met korte, 
stevige struiken. Als laatste habitat worden rotsige 
omgevingen genoemd. De laatst genoemde habitat 
kan zich uitstrekken tot ver in gematigde bossen. 
Nephrurus wheeleri cinctus is voornamelijk bekend 
van rotsige oppervlakken en rotspartijen met spi-
nifex. 

De dieren
De SVL van Underwoodisaurus milii is een kleine 
10 centimeter. Hetzelfde geldt voor de Nephrurus 
wheeleri cinctus. Opvallend is dat mijn mannelijke 
Underwoodisaurus milii ongeveer even groot zijn als 
de vrouwelijke dieren van deze soort. Bij Nephrurus 
wheeleri cinctus is dit niet het geval. Mannetjes 
zijn al snel een kop kleiner dan de vrouwen. 

Het volwassen gewicht van Underwoodisaurus zat bij 
mij rond de 22 gram. Bij Nephrurus wegen de man-
netjes rond de 15 gram, terwijl de vrouwen tijdens 
het kweekseizoen rond de 25 gram wegen. Een flink 
verschil dus! 

Underwoodisaurus milii heeft over het algemeen een 
donkere bruine basiskleur. Er zijn ook dieren bekend 
die een meer oranje basiskleur hebben. Doordat deze 
dieren stukken minder zwart pigment bevatten wor-
den ze vaak hypomelanistisch genoemd. Deze die-
ren stammen meer dan eens af van ouderdieren uit 
westelijke populaties. Regelmatig worden deze die-
ren met elkaar gekruist en zo af en toe duiken er die-
ren op die “heterozygoot” zijn voor hypomelanisme.  
De rug van Underwoodisaurus is bedekt met vele gele 
en witte spikkels. Oostelijke dieren bezitten daarbij 
ook een band in de nek, met vele gele stippels 
vlak bij elkaar. Westelijke dieren missen deze band. 
De staart van Underwoodisaurus is zwart met 
witte spikkelbanden. De vorm van de staart 
is beduidend anders dan de Nephrurus staarten. 
Nephrurus wheeleri heeft een oranjeachtige 
basiskleur met zwarte dwarsbanden. ’s Nachts 
verandert de oranje kleur naar wit en zijn 
de dieren vergelijkbaar met stekelige zebra’s.  

Nephrurus wheeleri cinctus heeft 
vijf dwarsbanden, Nephrurus 
wheeleri wheeleri slechts vier. 
Naar mijn weten zijn er echter 
geen Nephrurus wheeleri whee-
leri in gevangenschap aanwe-
zig. De staart van Nephrurus 
is kort te noemen en bevat 
het typische ‘knobbeltje’. 
Een zeer opvallend verschil 
tussen Underwoodisaurus en 
Nephrurus is de huid. Waar 
Underwoodisaurus fluweelachtig 
aanvoelt, is de huid van Nephrurus 
bedekt met vele stekeltjes.

ãDe huid van de Nephrurus wheeleri 
cinctus is erg ruw en bedekt met ‘stekels’ 
ßDe huid van de Underwoodisaurus 
milli doet fluweelachtig aan
àN. wheeleri cinctus camoufleert 
zich graag met het aanwezige terrari-
umzand
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Underwoodisaurus milii en Nephrurus 
wheeleri cinctus in het terrarium
Beide dieren zijn enorm eenvoudig te ver-
zorgen in het terrarium en beide soor-
ten zijn een plezier om voor te zorgen! 
Ik houd zowel Nephrurus als Underwoodisaurus is 
een terrarium van 90x40x40 cm (lxbxh). Hierin 
heb ik als bodembedekking een drie à vier cen-
timeter dikke laag rood woestijnzand. Mijn 

Underwoodisaurus heb ik ook enige tijd op een 
mengsel van cocopeat en brekerzand gehou-
den. Het lijkt de dieren niet uit te maken, maar 
het rode zand oogt voor mij wat ‘Australischer’. 
Nephrurus gebruikt het zand veelvuldig om zich-
zelf te camoufleren. Hiermee komt ook gelijk het 
nadeel van stoffig rood zand naar voren. De dieren 
camoufleren zich te goed en het word lastig om de 
nachtelijke kleurverandering waar te nemen.
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In het begin van het seizoen bestaat het rode zand 
uit niets anders dan zand. Aan het eind van het 
kweekseizoen is dit vaak behoorlijk vermengd met 
cocopeat dat de vrouwen tijdens hun graaftoch-
ten uit de legbak hebben gegooid. Om heel eer-
lijk te zijn ziet dat er nog niet eens zo slecht uit.  
De overige inrichting van de bakken 
bestaat uit leistenen, gedeeltelijk verbran-
de stukken hout en eucalyptus bladeren. 
Bij beide soorten heb ik een waterbakje en een 
bakje met calcium staan. Het calcium kan door 
de vrouwen gebruikt worden tijdens de voort-
plantingsperiode. Het waterbakje heb ik enkel nog 
maar bij Underwoodisaurus gebruikt zien worden. 
Ik sproei de dieren ongeveer één keer per week. 
Soms twee keer, soms één keer per twee weken.  
Vanwege het grote, maar voornamelijk ook zui-
delijke verspreidingsgebied van Underwoodisaurus 
gebruik ik bij deze soort een spotje van slechts 
25 watt. Hiermee wordt een temperatuur van 
ongeveer 25-32ºC bereikt. In de winter liggen de 
temperaturen wat lager en is de dagtemperatuur 
gemiddeld rond de 25ºC. ’s Nachts mag het flink 
afkoelen tot een minimum van ongeveer 14ºC. 
Zoals eerder genoemd is het niet ongebruikelijk dat 
de wintertemperaturen binnen het verspreidings-
gebied van Underwoodisaurus nog lager uitvallen.  
Nephrurus houd ik een tikkeltje warmer. De dag-
temperaturen in de zomer liggen rond de 28-35ºC. 
’s Winters gemiddeld weer 25ºC overdag. De nacht-
temperaturen liggen rond de 20ºC in de zomer en 
rond de 14ºC in de winter. Ik denk dat de dieren nog 
wel flink wat koeler gehouden kunnen worden. Het 
is meer een gebrek aan lef om de dieren nog verder 
af te koelen. Binnen het verspreidingsgebied van 
Nephrurus amyae en Nephrurus levis levis koelt het ’s 
winters ook veelvuldig af tot ongeveer 5ºC ’s nachts 
en 14-15ºC overdag, terwijl er toch maar weinig 
kwekers zijn die het aandurven de dieren werkelijk 
zover af te koelen.

Voedsel
Het voeren van beide soorten is behoorlijk een-
voudig te noemen. Ik voer mijn dieren gemid-
deld twee keer per week een aantal huiskre-
kels, kakkerlakken (Blaptica dubia), wasmot-
larven en sporadisch een levende babymuis.  
Vooral Nephrurus gaan erg agressief te werk wan-
neer ze een prooidier zien en storten zich met 

veel geweld op de insecten. Beide soorten lij-
ken de voorkeur te geven aan B. dubia. Wellicht 
omdat deze dieren minder snel zijn dan de krekels.  
De voedseldieren worden elke voedselbeurt bepoe-
derd met een multivitamine preparaat. Ik gebruik 
als multivitaminepreparaat VIT-ALL van Sticky 
Tongue Farms. Daarnaast staat er altijd een schaaltje 
met calcium in de terraria. Ter bepoedering van de 
voedseldieren gebruik ik MINER-ALL van Sticky 
Tongue Farms, in het schaaltje wat de dieren altijd 
tot hun beschikking hebben gebruik ik geschaafde 
sepia. Bij Nephrurus plaats ik dit schaaltje altijd op 
een stenige ondergrond. Doe je dit niet, dan wordt 
het calcium al snel gebruikt ter camouflage, met 
spookachtige wezens tot gevolg!

Gedrag
Het gedrag van de dieren is eigenlijk wel erg leuk te 
noemen. Beide soorten kunnen enorm brutaal zijn 
wanneer ze eenmaal gewend zijn. Vooral Nephrurus 
wil nog wel eens van zich afbijten, bijvoorbeeld wan-
neer de vrouw de legbak bewaakt. Underwoodisaurus 
zal zich eerder verdedigen door hoog op de poten te 
gaan staan en eventueel een kleine kreet te slaken. 
Beide soorten willen ook nog wel eens met de 
staart zwaaien als ze zich niet op hun gemak voe-
len. Ik heb echter nog nooit meegemaakt dat een 
staart werkelijk werd afgeworpen. Het is mij wel 
bekend van foto’s.

De kweek met Nephrurus wheeleri cinctus 
en Underwoodisaurus milii
Het kweken met Underwoodisaurus milii heb ik nog 
niet als moeilijk ervaren. De vrouwen zijn werkelijk 
legkippen die bij een goede verzorging gemakkelijk 
elke drie weken een tweetal kleine Luipaardgekko-
achtige eieren kunnen produceren. 
Mijn dieren worden in het najaar langzaam gekoeld 
tot bovengenoemde temperaturen. Het aantal uren 
licht wordt beetje bij beetje teruggedraaid naar 
ongeveer 9 uur licht per dag. De buitentempera-
tuur doet de rest eigenlijk. De reptielenruimte 
koelt ’s winters enige graden af tot een minimum 
temperatuur van 14ºC ’s nachts. Na een drietal 
maanden schroef ik het aantal lichturen weer op. 
Veelal wordt er niet onmiddellijk begonnen met 
paren, vermoedelijk door de nog lage nacht-
temperaturen. Ongeveer een maand nadat ik 
ben begonnen met de lichturen opvoeren wordt 
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ook de nachttemperatuur hoger. Al snel zie je na 
het uitgaan van de lichten de man tevoorschijn 
komen en zijn staart zwaaien naar de vrouwen. 
De paring kan er vrij hard aan toe gaan. De man 
bijt zeer agressief in de nek van de vrouw, waarna 
de rest eigenlijk vanzelf volgt. Indien de vrouw 
geen interesse heeft laat ze dit duidelijk mer-
ken aan de man. Paringen van Underwoodisaurus 
duren hier relatief lang. Eenmaal heb ik de die-
ren een half uur ‘verstrengeld’ zien liggen.  
Ongeveer drie dagen voor de eiafzet vervelt de 
vrouw. De zachtschalige eieren worden ongeveer 

vier weken na de eerste paringen afgezet in vochtige 
cocopeat. De eitjes worden uitgebroed bij tempera-
turen tussen de 25ºC en 27,5ºC. Na ongeveer 60 tot 
80 dagen (afhankelijk van de temperatuur) komen 
hier kleine, schreeuwende Underwoodisaurus uit. 
Voor zover ik heb kunnen controleren heeft de tem-
peratuur weinig invloed op het geslacht. 

De kweek van Nephrurus wheeleri loopt bij mij iets 
moeizamer. Het gehele proces loopt vrijwel gelijk 
aan de kweek van Underwoodisaurus milii. Ik onder-
vind momenteel helaas nog wat problemen met 

Een  jonge Underwoodisaurus milii in dreighouding
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onbevruchte eieren, maar door een mannenwissel 
dit voorjaar hoop ik dit probleem op te lossen. 
Alle eieren worden bij 27,5ºC in de broedstoof 
geplaatst. Na ongeveer 60 à 65 dagen komen hier 
kleine rood zwarte Nephrurus wheeleri uitgekropen. 
Vooralsnog weet ik niet wat de geslachten van de 

Een jonge U. milii vlak na het maken van de eerste eisnede

Vlak na het uitkomen zijn jonge 
Underwoodisaurus milli nog niet enorm kleurrijk

dieren zijn, maar ik meen te herinneren dat er in 
de literatuur gesproken wordt over een geslachts-
verhouding van 1:1 ongeacht de temperatuur. 
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De opfok van de jonge dieren is vrijwel gelijk aan 
de verzorging van de ouderdieren. De kleintjes 
krijgen wel een keertje vaker in de week te eten. 
De dieren worden één keer per week gesproeid en 
hebben altijd een waterbakje tot hun beschikking.  
Beide soorten groeien erg hard, waardoor het van 
groot belang is om voldoende calcium aan de voe-
ding toe te voegen. Al van jongs af aan zijn zowel 
Nephrurus als Underwoodisaurus felle jagers. 

Bronnen 
Wilson S. & G. Swan, 2008. A complete guide 

to reptiles of Australia, second edition. New 
Holland publishers, Sydney, Australia.

http://www.defence.gov.au/Army/PILBARA/
Regional_Info.asp, geraadpleegd op 22 oktober 
2009

Een jonge Nephrurus wheeleri cinctus in nachtelijke kleuren

Australian jewels, Nephrurus wheeleri cinctus and Underwoodisaurus milii. 
The author tells something about his experiences with Nephrurus wheele-
ri cinctus and Underwoodisaurus milii. Both species originate from Australia and espe-
cially U. milii has a huge range. These species occur in semi dry and dry habitats.  
Keeping these species in captivity is considered relatively easy by the author. The ani-
mals are kept in enclosures that measure 90x40x40 cm (lxwxh). Both species are fed 
common house crickets, dubia roaches, wax worms and an occasional pinky mouse.  
Breeding of these species takes place after a three month cooling period and reduced lighting 
cycle. Eggs are deposited in moist cocopeat around four weeks after mating takes place. More 
clutches of two eggs are laid every three weeks after that. The eggs hatch after 60 to 80 days 
at temperatures between 25ºC and 27,5ºC. 
The care for young is identical to the care for adults.
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Ervaringen met het houden en kweken van

Oedura lesueurii
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Oedura lesueurii
(Duméril & Bibron, 1836)

Hilbert van den Boom  
hilbertvdboom@hotmail.com 

Foto’s: Jeroen van Leeuwen
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Na ervaring opgedaan te hebben met verschil-
lende Oedura soorten kreeg ik zo’n twee jaar 

geleden de mogelijkheid om een koppeltje Oedura 
lesueurii over te nemen. Dit bleek een echte aanwinst 
in mijn collectie te zijn door hun prachtige uiterlijk 
en interessante gedrag.

Uiterlijk 
Het lichaam heeft een lichtgrijze grondkleur, met 
op de rug een donkere band. Deze heeft een zig-
zag patroon en loopt van de kop tot aan de staart. 
De flanken zijn lichtgrijs, waarop verspreid don-
kere vlekjes zichtbaar zijn. De onderzijde is vuilwit 
gekleurd. De staart, die zo’n 40% van de lichaam-
slengte bedraagt, heeft net zoals het lichaam een 
lichtgrijze grondkleur. Ook hierop is een klein zig-
zag patroon te zien. Met een totale lengte van 
gemiddeld 110 mm behoort Oedura lesueurii tot de 
kleinere Oedura soorten.

Verspreiding en biotoop
Oedura lesueurii komt voor in Australië, in het oos-
ten van New South Wales en het zuidoosten van 
Queensland.  Daar zijn ze voornamelijk te vinden 
bij zandsteen- en granietformaties. Ook worden ze 
aangetroffen in bomen en boomholtes. Overdag 
trekken ze zich terug en houden ze zich schuil in 
rotsspleten- en onder losse stenen. Hier zijn ze vaak 
met meerdere op een plek te vinden. Mike Swan 
(2008) spreekt van het vermijden van schuilplaat-
sen waar Hoplocephalus bungariodes zijn geur heeft 
achtergelaten. Deze slang wordt gezien als een van 
de weinige vijanden van O. lesueurii. Wanneer de 
schemering intreedt, worden de gekko’s actief en 
gaan ze op zoek naar voedsel. Het voedsel bestaat 
uit spinnetjes, kleine insecten en andere kleine 
ongewervelde dieren. In de zomermaanden ligt de 
gemiddelde temperatuur rond de 25,5°C overdag 
en 18°C ’s nachts. ‘s Winters is het overdag zo’n 17°C 

ßBijna volwassen Oedura lesueurii op een bemoste granietrots in Girraween NP, QLD.
âHalfwas O. lesueurii in Girraween NP, QLD.
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met ’s nachts een temperatuur van 8,5°C gemiddeld. 
In de maanden januari tot juni valt de meeste neer-
slag, gemiddeld zo’n 116 mm per maand. Van juli 
tot december is het een stuk droger, met een gemid-
delde van 75 mm per maand. In het noordelijke deel 
van het verspreidingsgebied kan men naast Oedura 
lesueurii ook O. robusta en O. tryoni vinden.

Huisvesting
Ik huisvest mijn Oedura lesueurii in een terrarium 
van 40x40x60 centimeter (lxbxh). De zijwanden 
van het terrarium zijn bekleedt met kurk of voorzien 
van een laag tegellijm, waar ze veelvuldig gebruik 
van maken. De inrichting is vrij eenvoudig. Een paar 
smalle stroken flagstones, holle kurk stammen en 
wat takken van verschillende diktes zijn voldoende. 
De bodembedekking bestaat uit een mengsel van 
cocopeat en zand, van ongeveer 1,5 centimeter 
hoog. Als warmtebron gebruik ik een 25 watt spotje. 

In de zomerperiode is de temperatuur zo’n 25-27 °C, 
waarbij het dan onder de spot zo’n 34°C is. ‘s Nachts 
zakt de temperatuur naar zo’n 18-20°C. De lampen 
branden dan 14 uur per dag. In deze periode sproei 
ik om de dag met lauw kraanwater, waarbij de lucht-
vochtigheid dan rond de 70-80% zal zijn. Mocht het 
in de bak te warm worden, dan schakel ik de spot uit 
en wordt er een keer extra gesproeid. Zo rond begin 
november wordt de lichtduur langzaam afgebouwd, 
zodat eind december de lamp 4 uur per dag brandt. 
De temperatuur is in deze periode ongeveer 15°C 
overdag en zo’n 8°C ‘s nachts. Er wordt dan twee 
keer per week licht gesproeid. Tijdens de winterpe-
riode worden de man en de vrouw apart gehuisvest. 

Voeding
Het voedsel voor O. lesueurii is vrij simpel te noemen. 
Ik voer mijn dieren drie keer per week een paar kre-
kels zoals steppekrekels (Gryllus assimilis) of huiskre-
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kels (Acheta domestica). Zo nu en dan wordt er ook een wasmotje gegeven. 
Ook heb ik weleens kakkerlakken (Blaptica dubia) gevoerd, maar deze werden 
niet of nauwelijks gepakt. Elke voederbeurt worden de voedseldieren bepoe-
derd, om de beurt met korvimin en calciumcarbonaat. Ook is er altijd een 
waterbakje aanwezig, waar ik water gemengd met calciumcarbonaat in doe. 
Aan het sproeiwater voeg ik één keer per week een multivitaminepreparaat 
toe. 

Gedrag
Oedura lesueurii is een vrij schuwe gekko en je zult ze overdag dan ook niet 
vaak zien. Ze trekken zich dan terug achter stenen en in holle kurk stammen. 
Wanneer ze zich toch laten zien, zullen ze zich snel verschuilen als het ter-
rarium benaderd wordt. Zodra ’s avonds de spot uitgaat, laten ze zich al snel 
zien en zijn dan ook benaderbaar. 

Kweek
Nadat beide geslachten een winterrust hebben gehad worden ze zo rond 
begin maart weer samen gehuisvest. Al snel zal de man het vrouwtje opja-
gen en zal er gepaard worden, wat er soms nogal heftig aan toe gaat. Na 
een succesvolle paring is de vrouw na zo’n drie weken al regelmatig in de 
legbak te vinden, waar ze aan het graven gaat. Het duurt meestal een aantal 
dagen voordat ze haar eieren gaat leggen. Als die eenmaal gelegd zijn, is 
dit gemakkelijk te zien doordat de cocopeat naar een kant van de legbak 
verplaatst is. Eenmaal eitjes (16 x 7,5-8,0 mm) gevonden, plaats ik deze 
in een goed geventileerd, gesloten bakje gevuld met perlit (1:1 in gewicht 
water toegevoegd). Ik leg hier de eitjes half ingegraven in. Zo’n vier tot vijf 
keer per jaar, met tussenpozen van 30 dagen, zal het vrouwtje meestal twee 
eieren leggen.
Net als bij mijn andere Oedura soorten incubeer ik ook de O. lesueurii eieren 
in een droge stoof. Gedurende de incubatie voeg ik na zo’n 30 dagen met 
een pipetje een klein beetje vocht aan het substraat toe. De luchtvochtigheid 
zal zo de hele incubatie tussen de 70-80% zitten. Bij een temperatuur van 
27,5°C komen de jongen na ongeveer 70 dagen uit het ei. De jonge gekko’s 
zijn, net uit het ei, zo’n 42mm groot, waarvan ongeveer 15mm staart is. Na 
de eerste vervelling, wat meestal binnen 24 uur gebeurt, zet ik de jongen per 
twee in een klein terrarium van 20x35x20 centimeter (lxbxh). Het terrarium 
is vrij simpel ingericht en ziet er dan ook uit als een kleine versie van het 
terrarium van de ouderdieren. Als warmtebron brand er een klein lampje 
van 7watt. Deze zorgt ervoor dat de basistemperatuur zo’n 25°C is met 
ongeveer 27°C onder het lampje. De eerste paar weken wordt er elke dag 
licht gesproeid met lauw kraanwater. Naarmate ze wat ouder worden doe 
ik dit om de dag. Ook is er een waterbakje aanwezig. Hiervoor gebruik ik 
een flesdopje. Een paar dagen nadat ze uit het ei zijn gekomen krijgen ze de 
eerste krekeltjes. Om de twee à drie dagen voer ik ze, waarbij ik de krekeltjes, 
om de voederbeurt ook weer bepoeder met korvimin en calciumcarbonaat. 
Het zijn goede eters en zullen dan ook gestaag groeien. Na ongeveer een half 
jaar is het geslacht te bepalen. 

ßClose up van de kop van Oedura lesueurii.
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Conclusie
Oedura lesueurii is een goed te houden gekko, waar 
met de nodige aandacht ook goed mee te kweken is. 
Ook het zeer fraaie uiterlijk en gedrag maakt het een 
boeiende soort om te houden. Ik hoop met dit arti-
kel een bijdrage te hebben geleverd aan de al reeds 
bestaande kennis, maar hoop ook nieuwe informatie 
daaraan toegevoegd te hebben.
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Summary
Notes on the husbandry and breeding of Oedura 
lesueurii (Duméril & Bibron, 1836).
This is a small gecko from the north-eastern parts of 
Australia, found close to sandstone and granite for-
mations, where they hide in crevices and underneath 
stones. They are light-grey with a dark band with 
zigzag pattern. 
The author keeps them in small terrariums with 
dimensions of 40x40x60 cm (lxwxh), with some 
stones and branches. They are fed mainly on crickets, 
sometimes wax-moths, which have been powdered 
with Calcium carbonate or Korvimin alternately. 
Sometimes water with a multivitamin preparation is 
sprayed. 
The animals are timid and will be hiding often. Males 
and females are kept separately during the winter, but 
are put together in March. Three weeks after mating 
the female lays her eggs, two at the time and four to 
five times a year with 30 days in between. Incubation 
takes 70 days at a temperature of 27,5ºC. The juveni-
les thrive on small crickets and after six month their 
gender can be determined.

Granietrotsen in 
Girraween NP, het 
natuurlijke habitat 

van O. lesueurii.

Oedura lesueurii juveniel, gevonden ondere een steen nabij 
Wollongong, NSW.

lacerta69-2-3binn.indd   102 01-05-11   19:55



Lacerta 69 (2011) nummer 2/3 •  103

EM
BR

YO
LO

G
IS

CH
E 

O
N

TW
IK

K
EL

IN
G

 
b

ij
 lu

ip
aa

rd
g

ek
ko

’s W
at gebeurt er ìn het ei?

lacerta69-2-3binn.indd   103 01-05-11   19:55



104 • Lacerta 69 (2011) nummer 2/3

Vaak gaat het kweken van reptielen op de vol-
gende manier: de kweker zet een mannetje 
en een vrouwtje samen. Er vindt een paring 

plaats. Het vrouwtje legt eieren die door de kweker 
in een incubator worden gelegd. Het “grote wachten” 
begint en als de eieren uitkomen, gaat de kweker pas 
echt aan de slag; het verzorgen van de jongen. Tijdens 
het incuberen hoeft de kweker dus niet veel te doen, 
maar iemand anders is wel erg hard aan het werk…
het jong!

Paring
Bij luipaardgekko’s (Eublepharis macularius, Gekkota: 
Gekkonidae) kan de paring heel kort duren, maar 
ook relatief lang. Een paring van slechts dertien secon-
den (!) blijkt vruchtbare legsels te kunnen produceren 
en een ‘lange’ paring duurt ongeveer twee minuten 
(eigen bevinding). Per paring gebruikt de man 
slechts één van zijn twee hemipenissen (Seufer et 
al., 2005). Wanneer het mannetje het vrouwtje van de 

linkerkant benadert, gebruikt hij zijn rechter hemipe-
nis en vice versa (eigen bevinding). 

Bevruchting
Bij organismen die zich geslachtelijk voortplanten, 
begint de voortplanting met het bevruchten van 
een eicel. Hierbij versmelt de mannelijke geslachts-
cel (“spermacel”) met de vrouwelijke geslachtscel 
(“eicel”) (Gilbert, 2003). Bij E. macularius gaat dit 
niet anders. Tijdens de paring geeft het mannetje 

Foto 1: Het sperma van E. macularius, 400x vergroot. Foto Yuri 
Stevens. Rechtsonder is heel duidelijk een spermacel te zien en 
zijn de verschillende delen te onderscheiden. De kop bevat het 
erfelijke materiaal (DNA). Het donkergekleurde middenstuk 
bevat veel mitochondriën die de energie leveren voor het zwem-
men. De lange, dunne staart zorgt voor de zwembeweging en 
stuwt de cel naar voren (Gilbert, 2003).

Foto 2: E. macularius embryo, na drie dagen incuberen bij 28°C.

Yuri Stevens 
stevensyuri@hotmail.com 

Foto’s: Lorenzo Fanchi (lorenzo.fanchi@gmail.com), 
tenzij anders vermeld.
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zijn sperma (zie foto 1) af aan het vrouwtje. Het 
vrouwtje is in staat dit in haar eileiders op te slaan en 
te bewaren, zodat ze meerdere legsels kan bevruch-
ten (Murphy-Walker & Haley, 1996; Seufer et 
al., 2005). 

Ontwikkeling van het embryo
Wanneer een eicel bevrucht is, gaat deze zich delen 
(Köhler, 2005). Vanaf nu heet het nieuwe leven 
een embryo (Gilbert, 2003). Het embryo heeft 
nog een lange weg te gaan voordat het als jong uit 
het ei kan kruipen. Tussen de 14 en 28 dagen na 
de bevruchting legt het vrouwtje van E. macularius 
haar twee eieren (Seufer et al., 2005; Vosjoli 
et al., 2005). Het embryo is nog heel klein en 
wordt de kiemschijf genoemd (Köhler, 2005). 
Het ontwikkelen van het embryo is afhankelijk van 
verschillende factoren, waarvan de incubatietempe-
ratuur één van de belangrijkste is (Gilbert, 2003; 
Köhler, 2005). Wat volgt is een beschrijving van 
de embryonale ontwikkeling van E. macularius bij 
ongeveer 28°C. 

Drie dagen na het leggen is de kiemschijf is al uitge-
groeid tot een min of meer herkenbaar embryootje 
(foto 2) wat ongeveer 0,02 gram weegt. Tijdens 
dit stadium worden de organen in hun basis al 
gevormd (‘organogenese’). 

Na twaalf dagen incuberen is het oog al duide-
lijk zichtbaar en is het netvlies gepigmenteerd 
(Köhler, 2005). De hersenen zijn in beginsel 
ontwikkeld en de voorste ledematen zijn ook al 
heel klein aanwezig (foto 3) (Gilbert, 2003). Het 
embryo weegt nu ongeveer 0,1 gram.`
Na twintig dagen incuberen, zijn ook de achterste 
ledenmaten ontwikkeld en zijn de vingers en tenen 
gevormd (Köhler, 2005). Het embryo weegt nu 
ongeveer 0,5 gram (foto 4). 
Na 30 dagen incuberen zijn de gehoorgang en 
het trommelvlies duidelijk te onderscheiden. De 
schubben in de huid beginnen zich ook te vormen. 
De vingers en tenen zijn volledig ontwikkeld en 
niet meer met elkaar verbonden (Köhler, 2005) 
(foto 5). Het embryo weegt nu ongeveer 1,3 gram. 

Foto 3: E. macularius embryo, na twaalf dagen incuberen bij 28°C.

Hoe kom je aan luipaardgekkosperma?
Deze vraag is mij al vaker gesteld. Foto 1 heb ik 
namelijk zelf genomen. Ik was getuige van een paring 
tussen twee luipaardgekko’s. Na de paring was het 
mannetje zichzelf aan het wassen. Het viel mij op dat 
aan een stukje vervelling, een witte vloeistof was blij-
ven hangen. Ik heb dit druppeltje voorzichtig op een 
objectglaasje gelegd en met een microscoop bekeken. 
Waar ik op hoopte, bleek waar te zijn; ik had luipaard-
gekkosperma onder mijn microscoop liggen (waar 
een mens zoal niet blij van kan worden…)
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Na 42 dagen incuberen komt de pigmentatie van 
de huid op gang en het embryo wordt nu echt her-
kenbaar als luipaardgekko (foto 6). De oogleden 
zijn ontwikkeld en het embryo weegt nu ongeveer 
2,5 gram. 
Na ongeveer 50 dagen incuberen is het jong klaar 
om uit te komen (foto 7). Wanneer het de hele 
dooier heeft opgenomen, weegt het ongeveer vier 
gram en is het klaar om een (hopelijk) lang en 
gelukkig leven te leiden. 

Hoe kom ik aan die embryo’s?
Ik hoor het me nog zeggen: “Het enige wat nu nog fout 
kan gaan, is dat mijn broedstoof op hol slaat en dat de 
eieren gekookt worden! Hahaha…” Ik bleek de goden 
te verzoeken. Toen ik twee dagen later op de locatie 
van mijn afstudeeronderzoek met luipaardgekko’s arri-
veerde, bleek dat de wet van Murphy had toegeslagen. 
Mijn broedstoof was op hol geslagen en veertig lui-
paardgekko-eieren waren ‘gekookt’. Na van de schrik te 
zijn bekomen, ben ik alle eieren open gaan maken om 
te kijken of er nog iets te redden viel. Dit bleek niet het 
geval. Dit gaf mij echter wel de geweldige mogelijkheid 
om de embryo’s in vele verschillende stadia te wegen 
en te laten fotograferen. Welke andere kweker die goed 
bij zijn verstand is, zou gezonde eieren openmaken? 
Alleen maar om de embryo’s te fotograferen…

Summary
Embryological development of Leopard gecko 
embryos; what happens inside the egg?
The embryo starts developing as soon as fertiliza-
tion takes place. With Leopard geckos (Eublepharis 
macularius) a mating as short as 13 seconds can 
result in fertilized eggs. When the eggs are incuba-
ted at a temperature of  28°C, the following deve-
lopmental stages can be determined. After three 
days the embryo is somewhat recognizable and 
after twelve days the eyes are visible and the onset 
of the limbs can be detected. After twenty days of 
incubation the hind legs and digits are formed. After 
30 days the ear opening and scales are noticeable. At 
day 42 the skin becomes pigmented and the embryo 
is really recognizable as a Leopard gecko. After 50 
days the juvenile gecko is ready to hatch. The article 
is accompanied by a series of photos of the different 
embryological development stages.

Foto 4: E. macularius embryo, na twintig dagen incuberen bij 28°C.

äFoto 5: E. macularius embryo, na 30 dagen incuberen bij 28°C.
àà (pagina 108-109) Foto 6: E. macularius embryo, na 42 
dagen incuberen bij 28°C.
æFoto 7: E. macularius embryo, na ongeveer 50 dagen incuberen 
bij 28°C.

lacerta69-2-3binn.indd   106 01-05-11   19:55



Lacerta 69 (2011) nummer 2/3 •  107

LI
T

ER
AT

U
U

R

Gilbert, S. G., 2003. Developmental Biology, seventh edition. Sinauer Associates Inc., Sunderland.
Köhler, G., 2005. Incubation of reptile eggs. Krieger Publishing Company, Malabar.
Murphy-Walker, S. & S. R. Haley, 1996. Functional sperm storage duration in female Hemidactylus frenatus 

(family Gekkonidae). Herpetologica 52 (3): 365-373.
Seufer, H., Y. Kaverkin & A. Kirschner, 2005. The Eyelash Geckos, care, breeding and natural history. 

Kirschner & Seufer Verlag, Karlsruhe.
Vosjoli, P. de, R. Tremper & R. Klingenberg, 2005. The herpetoculture of Leopard Geckos, twenty-seven 

generations of Living Art. Advanced Visions, Sterling.

lacerta69-2-3binn.indd   107 01-05-11   19:55



108 • Lacerta 69 (2011) nummer 2/3

lacerta69-2-3binn.indd   108 01-05-11   19:55



Lacerta 69 (2011) nummer 2/3 •  109

lacerta69-2-3binn.indd   109 01-05-11   19:55



Ik heb deze soort al heel lang in mijn bezit, name-
lijk vanaf de zomer van 1989. Oorspronkelijk had 
ik mij voorgenomen de meer voorspelbare soort 
Tarentola mauritanica, de Muurgekko, te gaan ver-
zorgen. Het daarvoor bestemde terrarium was 
gebouwd en ingericht, maar het lukte me niet 
om dieren van die soort te bemachtigen. Bij toe-
val stuitte ik in een dierenwinkel om een drietal 
wildvang exemplaren van T. delalandii, voor een 
naar ik mij kan herinneren bespottelijk lage prijs. 
Vanwege de gelijkenis en de door mij verwachte 
overeenkomstige verzorgingseisen heb ik deze die-
ren aangeschaft.

Hoewel de verschillende soorten van het geslacht 
Tarentola ongetwijfeld in details zullen verschillen 
in verzorging en biotoopeisen, geloof ik dat veel 
van deze soorten op vergelijkbare wijze kunnen 
worden gehouden, waarbij natuurlijk wel rekening 
moet worden gehouden met klimaateisen. Veel 
van dit soort bruine nachtgekko’s zijn eenvoudig 
te houden en vaak goed te kweken. Veel zijn ook 
cultuurvolgers, wat doet verwachten dat ze zich 
gemakkelijk aan veranderende omstandigheden 
kunnen aanpassen. Het grootste nadeel is eigenlijk 
dat ze zo’n verborgen en teruggetrokken bestaan 
leiden. Dat maakt ze voor een hoop mensen min-
der aantrekkelijk. 

Delalande’s gekko

Tarentola delalandii
J. ter Borg 

Nieuwemeerdijk 253 
1171 NP Badhoevedorp 

Foto’s van de auteur
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Delalande’s gekko

Tarentola delalandii

Herkomst
T. delalandii is een van de gekko’s van de 
Canarische eilanden. Veel van de daar levende 
soorten zijn endemisch, alleen de Europese Tjitjak 
(Hemidactylus turcicus) is geïntroduceerd op 
Tenerife en Gran Canaria (Barbadillo et al., 
1999; Arnold & Ovenden, 2002). Bisschoff 
(1985a & b) meldt dat ook T. mauritanica is geïn-
troduceerd op Tenerife, maar in latere literatuur 
is dat niet terug te vinden (Barbadillo et al., 
1999; Arnold & Ovenden, 2002). De overige 
gekkosoorten van de Canarische eilanden zijn T. 
angustimentalis, T. boettgeri (twee ondersoorten, T. 
b. boettgeri en T. b. hierrensis) en T. gomorensis. 

Op elk van de Canarische eilanden komt van oor-
sprong slechts één gekkosoort of ondersoort voor. 
T. delalandii komt voor op Tenerife, enkele nabij-
gelegen rotseilandjes (Roque de Garachico, Roque 
Dentro de Anaga, Roque Fuera de Anaga) en La 
Palma. Ook de Roques del Salmor, twee kleine 
rotseilandjes voor de kust van Hierro, worden 
als vindplaats genoemd (Bisschoff,1985a & b), 
maar dezelfde auteur veronderstelt naderhand dat 
het vermoedelijk om een foute vermelding van de 
vindplaats van een museumexemplaar gaat, mede 
omdat op deze rotseilandjes T. boettgeri hierrensis 
wordt gevonden (Bisschoff, 2000).
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Leefgebied
Het klimaat op deze eilanden is oceanisch-subtro-
pisch, maar er is een aanzienlijke variatie in micro-
klimaat. Vooral in de hogere gebieden van Tenerife 
valt regelmatig sneeuw. T. delalandii wordt zelfs tot 
op 2300 meter waargenomen, weliswaar in geringe 
dichtheden. De grootste concentratie aan dieren 
is echter op lagere hoogte (0-300 m) nabij de kust 
te vinden. De dieren zijn vooral in open gebieden 
te vinden, onder stenen en op muren. Soms leven 
ze samen met andere soorten hagedissen onder 
een steen. Het zijn vooral bodemdieren, maar 
ze komen ook op huizen voor. De dieren mijden 
gesloten bossen, wel zijn ze te vinden in meer open 
bossen en langs wegranden (Bisschoff, 2000). 
Ze eten allerlei soorten kleine insecten en lij-
ken hierin niet bepaald kieskeurig. Een uitge-
breide beschrijving van het dieet is te vinden in 
Bisschoff (2000).
In de natuur leggen de vrouwtjes per keer meestal 
één, soms twee eieren, die in de grond begraven 
worden. In gevangenschap is twee de regel.

Beschrijving 
Het betreft een middelgrote gekko met kopromp 
lengte ongeveer 70-80 mm bij de mannetjes, 
vrouwtjes iets kleiner. Totale lengte is ongeveer 
155 mm maximaal. Het zijn plompe en robuuste 
afgeplatte gekko met een vrij brede kop en een ste-
kelig ogende staart (in niet geregenereerde staat). 
De tenen zijn verbreed met ongedeelde hechtla-
mellen, met aan de derde en vierde teen in een 
klauwtje, welke bij oudere mannen kunnen ont-
breken (Arnold & Ovenden, 2002; Bischoff, 
2000). Volgens Rösler (1995) zijn dat de tweede 
en derde teen. Voor zover ik dat op leesbrilleeftijd 
nog kan onderscheiden denk ik dat dit toch de 
derde en vierde teen moet zijn. De kleur van de 
dieren kan wisselen afhankelijk van de omstandig-
heden en gemoedstoestand, meestal zijn ze bruin-
grijs met lichtbruine vlekken over het midden van 
de rug, afgewisseld met zadelvormige donkere 
vlekken. Ze kunnen als ze bijvoorbeeld zonnen 
donkergrijs of bruin tot vrijwel zwart worden. De 
dieren ogen grof geschubd. De voornamelijk fijne 
schubben worden afgewisseld met hele grote, soms 
iets kegelvormige schubben (tuberkelschubben), 
soms vormen ze rozetten van middelgrote schub-
ben rondom een tuberkelschub. De grote schub-
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ben liggen vaak in rijen in de lengte van het dier 
gerangschikt. Dit geeft de dieren een ruw uiterlijk. 
De buikzijde is fijn geschubd en witgeel van kleur. 
De pasgeboren jongen zijn vaak zeer donkergrijs 
met een bijna witte staartpunt. Bij het uitkomen 
zijn ze omstreeks 40 mm lang. 

De dieren
Zoals gezegd heb ik deze soort vanaf 1989. Ik 
kocht drie dieren in een dierenwinkel in Haarlem, 
dit bleken twee mannen en een vrouw te zijn. Ik 
ga er van uit dat het wildvang dieren betreft. De 
dieren waren bij aankomst volledig volwassen, 
naar schatting in ieder geval meer dan twee jaar 
oud. De dieren hebben regelmatig voor nakome-
lingen gezorgd, zodat ik nog steeds en populatie 
in mijn bezit heb. De dieren voldoen prima aan de 
bovenstaande beschrijving, kortom ze zijn vrij saai 
grijsbruin van kleur en de mannetjes worden niet 
groter dan ongeveer 15 cm. De vrouwtjes blijven 
zo’n 2 cm kleiner. 

De terraria
Ik heb de dieren eigenlijk altijd in vrij kleine bakken 
gehouden, afmetingen variërend van 70x60x30, 
40x30x60, 40x35x40, 45x40x40 en 45x30x40 cm 
(lxbxh). Jonge dieren werden in nog kleinere bak-
jes gehouden, soms met meerdere soortgenoten en 
soms gecombineerd met andere jonge hagedissen 
(wegens plaatsgebrek tijdens het broedseizoen). 
De bodem heb ik altijd bedekt gehad met rivier-
zand.
De achterwand heeft er in de loop der tijd ook 
steeds anders uitgezien, variërend van steenstrips 
en varenwortel tot tegellijm op piepschuim. Het 
enige wat echt van belang is, is een schuilplaats 
waar de dieren zich enigszins veilig voelen. Dat 
kunnen stukken schors of plaatjes flagstone zijn, 
of dikke bamboepijpen, maar het nadeel daarvan 
is dat je de dieren eigenlijk helemaal nooit op een 
eenvoudige en niet stressveroorzakende manier 
kunt bekijken. De laatste jaren gebruik ik altijd 
achterwanden van met tegellijm bestreken plaatjes 
piepschuim, waarmee je vrij simpel schuilplaatsen 
in de vorm van spleetjes kunt maken, waar je van 
de voorkant in kunt kijken. De dieren zijn zo altijd 
te controleren, soms met behulp van een niet te 
sterk zaklampje. Maar het lijkt ze niet al te veel 
te storen. Voor details verwijs ik naar ter Borg 

(2000).
In het begin deed ik nog wel eens een echte plant 
in de bak, bijvoorbeeld Scindapsus, maar in latere 
terraria volstond ik met een stukje kunststof plant. 
Af en toe werd er ook een tak, stronk of holle kurk-
schors pijp in de bak gezet.
De verlichting vond doorgaans plaats met een 
TL-buis van geschikte lengte (soms een langere 
over meerdere kleinere terraria), maar een spaar-
lamp voor de kleine terraria is ook zeer geschikt. 
Ook de verwarming werd altijd op zeer eenvou-
dige wijze georganiseerd. In de bak hing ik altijd 
een halve kokosnootschil met hierin een kleine 
fitting. Deze werd voorzien van een 15 of 25 Watt 
gloeilampje. Dit is eigenlijk een heel oude techniek 
die ik in een van de oude tijdschriften van Lacerta 
had opgedoken en die een redelijk natuurlijke 
aanblik geeft, maar ook effectief is. Dit gaf in de 
bak namelijk een warme maar niet gloeiend hete 
plek. De dieren warmen zich soms ook op door op 
de kokosnootschil te gaan zitten, dus de warmte 
wordt kennelijk als aangenaam ervaren. In mijn 
eerste terrarium heb ik nog geëxperimenteerd door 
het voorschakelapparaat van de TL-verlichting 
afgeschermd onder in de bak aan te brengen, wat 
voor de dieren ook effectief bleek. Helaas resulteer-
de dat uiteindelijk in een gebarsten bodemplaat, 
zodat verdere experimenten met dit systeem niet 
zijn uitgevoerd (ter Borg, 1991).
Ik sproei slechts zeer sporadisch, maar omdat ik bij 
het vullen van het waterbakje altijd het bakje wat 
laat overstromen, is de grond doorgaans plaatselijk 
wat vochtig. 
Het zand ververs ik één keer per jaar in de lente. 
Bijkomend voordeel is dat wanneer de eieren wor-
den afgezet de grond lekker zacht en toegankelijk is 
voor de vrouwtjes. Later in het jaar koekt de grond 
meer aaneen doordat er telkens wat water in wordt 
opgenomen. Tussentijds schep ik alleen zo nu en 
dan de poepjes van het zand af.

Seizoensvariatie
De daglengte varieert in de loop van het jaar met 
de seizoenen. Eigenlijk veel meer dan gebruikelijk 
voor deze dieren, maar ze liften wat dat betreft mee 
met de rest van mijn dieren, moerasschildpadden 
en hagedissen uit gematigde streken. De daglengte 
is grofweg 10 uur eind december en 14 uur eind 
juni. Tussentijds wordt de daglengte in de loop van 
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het jaar in stapjes bij geregeld. Deze jaarlijkse vari-
atie is van belang voor de voortplanting. Zonder 
deze variatie is er geen stimulans om op het juiste 
moment geslachtscellen te vormen, te paren of 
eieren af te zetten. Hoe de daglengtevariatie precies 
geregeld wordt is eigenlijk niet zo belangrijk. In het 
verleden heb ik ook wel een systeem gehanteerd 
dat gestuurd werd door de natuurlijke dagleng-
tevariatie in Nederland (wat natuurlijk andere 
daglengtes genereerde, maar dat maakt niet zoveel 
uit). Voor wie precieze tijden wil gebruiken voor 
zijn dieren zal er op internet ongetwijfeld wel een 
bron te vinden zijn. Voor wie daar niet in thuis is, 
van Leeuwen (1981) heeft in het pre-computer-
tijdperk met een rekenmachientje een nog steeds 
bruikbare tabel uitgedokterd waaruit de actuele 
daglengtes per breedtegraad zijn af te lezen.

Verzorging
Waarschijnlijk komen alle gebruikelijke insecten 
wel als voedsel in aanmerking, mits ze een beetje 
juiste maat hebben. De dieren zijn niet echt kies-
keurig. Ik voer mijn dieren meestal met huiskre-
kels, meelwormen (of buffalowormen bij de jon-
gere dieren) en soms wasmotten en wasmotlarven. 
Vooral op die laatste zijn ze verzot. Een enkele 
grote gekko kan wel eens verleid worden een klein 
nestmuisje uit het pincet aan te nemen.
De dieren lijken niet erg veel eten nodig te hebben 
en hebben zelfs de neiging wat makkelijk dik te 
worden (vetrolletjes en een dikke staart). Enige 
terughoudendheid met de hoeveelheid aan te bie-
den voer is dus op z’n plaats.
De voedseldieren (m.u.v. de wasmotten en hun 
larven) krijgen vooraf altijd te eten in de vorm van 
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kuiken-opfokmeel en stukjes wortel of appel, dit 
om hun voedingswaarde en sappigheid wat op te 
vijzelen. 
Water wordt zoals reeds vermeld toegediend in een 
bakje. De grote hoeveelheid poepjes op het glas 
juist boven het waterbakje doet me vermoeden 
dat ze er ook daadwerkelijk regelmatig gebruik 
van maken, hoewel ik moet toegeven dat ik ze in 
de 22 jaar dat ik deze dieren houd nog nooit heb 
zien drinken. Verder ontdekte ik in een reeds twee 
maanden niet meer gebruikt en onverwarmd ter-
rarium nog een tweetal spontaan uitgekomen maar 
nooit ontdekte jonge gekko’s die al die tijd geen 
water hadden gehad. Wel liepen er waarschijnlijk 
nog enige tijd wat krekeltjes en buffalowormen 
door de bak, wie weet gebruikten ze die wel als 
bron van water. De dieren leken in prima conditie 
en hebben ook vrolijk verder geleefd. 
Aan het water voeg ik water-oplosbare vitamine-
preparaten toe, tegenwoordig per liter 12 druppels 
Davitamon AD aquosum en 10 druppels Bogena 
Multivit (multivitamine preparaat voor vogels) 
wat al jaren goed voldoet. Vroeger mengde ik ook 
melkzure kalk door het water, maar dat bedierf 
sneller dan zonder deze toevoeging. Het water 
wordt twee keer per week ververst. 
Kalk is ter beschikking in de vorm van stukjes 
sepia. Verder zit in het bakje voor de meelwormen 
(waar de krekels ook uit eten) altijd wat kuiken-
opfokmeel waardoor ik wat Gistocal meng. De 
krekels voor jonge dieren bepoederde ik wel altijd 
met Gistocal.

Gedrag
De dieren leiden een verborgen bestaan en daar 
is op zich niet veel over te vertellen. Alleen in de 
terraria waarin ik van de voorzijde in de schuil-
plaatsen kan kijken is hier iets van te zien. Als 
nachtdieren komen ze ’s avonds wel tevoorschijn. 
Een klein zwak of rood lampje kan dan helpen ze 
wat vaker te zien.
Mannetjes mogen elkaar niet, maar dat geeft geen 
aanleiding tot woeste vechtpartijen. Het dominan-
tiespel gaat vrij subtiel te werk en eindigt ermee 
dat het niet dominante mannetje uitsluitend op de 
voorruit zit. Dat betreft overigens slechts één waar-
neming aan twee wildvang mannetjes. Daarna is 
deze situatie nooit meer aan de orde geweest door 
de sterke ondervertegenwoordiging van mannetjes 

in de nakweek. 
De dieren hebben graag een schuilplaats voor 
zichzelf. Als een tweede gekko zich hier toegang 
tot verschaft geeft dat aanleiding tot gekwetter en 
dreiggedrag door voor zover mogelijk een hoge 
rug op te zetten en dreigend dichterbij te komen. 
Meestal trekt de indringer zich terug, maar soms 
ontstaat er een soort evenwicht en eindigt het met 
een spleet waar voor langere tijd twee dieren in 
zitten. Ook tegenover andere soorten hagedissen 
(bijvoorbeeld Podarcis soorten) gedragen ze zich 
narrig, maar niet echt agressief.
De meeste insecten worden gepakt en doodgebe-
ten, een uitzondering wordt gemaakt voor was-
motlarven. Deze worden nadat ze gegrepen zijn 
fanatiek tegen de grond doodgeslagen.
De laatste opmerking die ik over hun gedrag kan 
maken is de merkwaardige manier waarop ze een 
gat graven voor de eieren. Dat doen ze met de ach-
terpoten, altijd in het droge zand op de warmste 
plek recht onder het lampje. Afwisselend zes maal 
met de ene poot, daarna zesmaal met de andere, 
waarbij het zand steeds over een flinke afstand 
wordt weggeworpen. Aangezien er vaak meerdere 
vrouwtjes tegelijk aan het graven zijn zal het u niet 
verbazen dat onder de ventilatiestrook onder de 
voorruit tijdens het legseizoen steeds een flinke 
berg zand ligt.

Voortplanting
Ik heb nog nooit een paring gezien, wat gezien de 
beschrijving van hun gedrag niet verwonderlijk 
is. Het leggen van eieren heb ik wel vaak kun-
nen aanschouwen, zoals in het vorige hoofdstuk 
beschreven.
Ook het uitbroeden van de eieren is niet moeilijk, 
in de loop der tijd zijn ze uitgebroed in een broed-
stoofje op een constante temperatuur van 29,5ºC, 
idem met over het etmaal sterk wisselende tempe-
raturen en spontaan in het zand van het terrarium. 
Het uitkomen leek nooit enig probleem te geven, 
met een voorbehoud bij het spontane uitbroeden 
in het terrarium, daar valt het succespercentage 
moeilijker in te schatten. 
Er is echter één groot probleem bij deze soort. 
Er worden vrijwel uitsluitend vrouwtjes geboren. 
Ik kan bij de vele tientallen uitgekomen gekko’s 
uiteindelijk de geboorte van maximaal twee man-
netjes (waarvan één niet eens zeker) melden. 
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Voor de voortplanting teer ik nog steeds op een 
oorspronkelijke wildvang man uit 1989 en een 
nakweek man van thans omstreeks 20 jaar. Ik vrees 
dat dit een doodlopende weg is.
De opfok van de jongen geeft daarentegen weer 
helemaal geen problemen. Hun voedsel ziet er 
niet veel anders uit dan dat van de volwassen 
dieren, alleen wat kleiner en altijd bepoederd met 
Gistocal. Je ziet ze nooit, maar als je eens achter 
een stuk schors of steen kijkt, dan blijken ze altijd 
goed gegroeid.

Ziekten
Ik zie verschil in overleving tussen de mannen 
en de vrouwen. Mannen die geen concurrentie 
hoeven aan te gaan kunnen kennelijk in goede 
gezondheid zeer oud worden. Ik heb het idee dat 
de vrouwtjes na acht tot tien jaar eieren leggen wel 
op zijn. Ik denk niet dat ze veel ouder worden. 
Het zijn zeer sterke dieren, dus verder lijken ze 
niet erg vatbaar voor ziektes, er van uitgaande dat 
gebrekziekten zeker bij dit soort dieren eigenlijk 
niet meer voor horen te komen.

Conclusie
Erg leuke gekko’s voor mensen die het geen pro-
bleem vinden dat hun dieren zich bij voorkeur 
verstoppen. Maar voor de rest ben ik somber. 
Omdat het me niet is gelukt een echt succesvolle 
kweek op te zetten, waarbij ik vooral doel op een 
meer voorspelbare kweek van mannetjes, moet ik 
concluderen dat ze niet geschikt zijn om in gevan-
genschap te houden. Individuele dieren kunnen 
jarenlang leuk gehouden worden, maar zonder 
adequate kweekresultaten is er geen sprake van een 
levensvatbare populatie in gevangenschap, en dat is 

een eis die je heden ten dage mag stellen.
Voor de rest kan ik afwachten welke recordleeftijd 
de mannetjes gaan bereiken. 
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Tarentola delalandii (Duméril & Bibron, 1836)
This is a timid gecko of medium size (up to 15 cm total length) from Tenerife and La 
Palma. They are grey-brown, sometimes changing to almost black, with a flat body and 
a roughly scaled skin. Their husbandry is very easy. They feed on several kinds of insects 
and have a tendency to grow fat. Although they breed easily and rearing the young isn’t 
difficult either, almost no males are born in captivity, only females. In more than 20 years 
only two males were born, although several incubation strategies were tried. This makes 
them in the end not suitable as pets.
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De Tokkeh is een zeer robuust en sterk dier, 
maar met een redelijk verborgen levens-
wijze. Ze staan vooral bekend om hun 

bijtgrage gedrag en om hun luidruchtige roep. Toch 
heeft dit dier de laatste jaren voor verrassingen 
gezorgd, zoals ook in Lacerta was te lezen. Van dit 
dier is thans gedocumenteerd dat ze een vorm van 
broedzorg kennen (Manthey & Grossmann, 
1997; van der Hulst, 2001; Grossmann, 
2007). Dit maakt het dier zeer uitzonderlijk onder 
de reptielen. Grossmann (2007) meldt nog wel 
dat enkele andere leden van het genus Gekko ook 
een vergelijkbare broedzorg hebben, maar laat zich 
niet uit over welke.

Beschrijving
Het zijn echt grote gekko’s, mannetjes worden tot 
ongeveer 35 cm lang, vrouwtjes blijven iets kleiner. 
Ze hebben een afgeplatte bouw, met een  licht tot 
donkergrijze lichaamskleur met oranje vlekken. De 
kleur kan met de gemoedsstemming of de tempera-
tuur variëren. De bovenzijde oogt vrij grof doordat 
er veel grote, in rijen gerangschikte tuberkelschub-
ben tussen de verder kleine schubben liggen. Deze 
tuberkelschubben ontbreken aan de onderzijde. 
De dieren hebben een dikke, brede kop, vooral de 
mannetjes. Aan de grootte van de kop kan soms 
worden ingeschat of het een mannetjes of een 
vrouwtje betreft. Helemaal zeker is dat niet, omdat 
een jong van mijn dieren bij een goede vriend 
van mij uitgroeide tot een zeer fraaie mannetjes 
Tokkeh, welke echter na verloop van tijd eieren 
begon te leggen (Fleminks, pers. med.). Beide 
geslachten hebben een rij vergrote preanale schub-
ben, de mannetjes met grotere poriën. Maar ja, 

daarvoor moet je ze eigenlijk wel vastpakken, iets 
wat te allen tijde vermeden dient te worden. Verder 
hebben de mannetjes een dikkere staartwortel.
De dieren hebben gedeeltelijk verbrede tenen 
met ongedeelde hechtlamellen en bij de meeste 
tenen een klauwtje. De hechtlamellen zorgen voor 
oppervlakte vergroting, waardoor de dieren schijn-
baar moeiteloos tegen gladde oppervlakken kun-
nen lopen. Dit komt niet omdat, zoals vroeger 
gedacht, de lamellen met een soort haakjes zijn 
uitgerust die zich vasthaken aan de miniemste 
beschadigingen van het oppervlak. De lamellen 
zijn bezet met gespecialiseerde haarachtige struc-
tuurtjes (setae), die een dusdanige vorm en grootte 
hebben dat ze zich zeer goed aan het oppervlak 
hechten door middel van de zogenaamde “van der 
Waals-kracht”, een op korte afstanden werkende 
aantrekkingskracht tussen verschillende molecu-
len. De grootte van de setae ligt zeer dicht bij 
de theoretisch voorspelde optimale grootte voor 
opwekken van de maximale van der Waals-kracht 
(Autumn et al., 2002).  
Voor zover ik weet en ondanks zijn grote versprei-
dingsgebied zijn er geen ondersoorten bekend. Er 
zijn binnen het geslacht Gekko een kleine dertig 
soorten beschreven (Rösler, 1995). 

Verspreidingsgebied
Zoals gezegd hebben de dieren een zeer groot 
verspreidingsgebied, van Bangladesh tot de 
Filippijnen en van Zuid-China tot de Molukken 
(Indonesië). Daarnaast is het ze gelukt om zich op 
diverse plekken in de rest van de wereld te vesti-
gen, zoals Florida (Conant & Collins, 1998) 
en Hawaii (Grossmann, 2007). Tropisch warme 

Dit dier is een oude liefde van me. Ik houd ze momenteel niet meer omdat mijn huidige die-
ren in het algemeen meer thuishoren in de gematigde streken met bijbehorende winterrust, 
maar ik beschouw ze als zeer geschikte terrariumdieren. Ik grijp het verschijnen van deze 
speciale uitgave over gekko’s dan ook graag aan om een lans te breken voor deze prachtige 
dieren. De hele groep is tenslotte naar dit dier vernoemd, dus mag de Tokkeh niet in deze 
uitgave ontbreken.

J. P. ter Borg 
Nieuwemeerdijk 253 

1171 NP Badhoevedorp 
Foto’s van de auteur, tenzij anders vermeld
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gebieden dus, hoewel niet altijd vochtig. Er zijn 
in het gebied grote regionale verschillen en ook in 
droge gebieden komen de dieren voor.
De dieren staan bekend als cultuurvolgers, die zich 
graag in en om menselijke bewoning ophouden. 
Ze leven echter ook in meer natuurlijke milieus, op 
bomen en rotsen. Ze komen voor vanaf zeeniveau, 
maar zelden hoger dan 900 meter (Manthey & 
Grossmann, 1997).

De dieren
Mijn eerste drie dieren heb ik 1975 op Bali gevan-
gen. Meenemen van dieren in het vliegtuig was 
toen nog niet zo’n probleem. Ik had de dieren in 
mijn handbagage in doorzichtige potten. Bij het 
aan boord gaan van het vliegtuig is die wel gecon-
troleerd, maar de veiligheidsbeambte leek niet erg 
geïnteresseerd in het feit dat ik de dieren meenam. 
Naderhand kreeg ik er in Nederland nog drie die-
ren (oorspronkelijk wildvang) bij, zodat ik uitein-
delijk drie mannen en drie vrouwen had. 

Het terrarium
De eerste jaren werden de dieren in glazen terraria 
gehouden van 100×50×50 cm (lxbxh) gehouden. 
Maar ook grotere, houten terraria met schuifruiten 
zijn wel gebruikt. Ik heb niet het idee dat ze daar 
erg moeilijk over doen, zolang als de bak maar 
enige hoogte heeft. Zeer belangrijk zijn schuil-
plaatsen waar de dieren zich veilig voelen. De 
meest simpele oplossing bestaat uit stukken kurk-
schors tegen de achterwand. Ook dikke bamboe 
pijpen zullen geschikt zijn. Extra klimgelegenheid 
in de vorm van dikke takken is ook nuttig. 
Ik heb altijd een vrij droge bodembedekking 

gehad, soms bestaande uit grof zand, soms geen 
bodembedekking. Dat is misschien toch te droog 
voor deze dieren, hoewel ik daar nooit slechte 
resultaten door heb gehad. Grossmann (2007) 
raadt aan minstens om de dag te sproeien. Ook 
Bruyns (2002) beveelt aan ’s avonds te sproeien, 
daar de dieren niet uit een waterbakje drinken. Hij 
vermeldt een relatieve vochtigheid van 50-75%. 
Andere auteurs maken daar niet zo’n probleem 
van (Loos, 1973). Er zijn enkele meldingen van 
auteurs die hun dieren succesvol los in een kamer 
hielden (van Meeuwen, 1969; van der Hulst, 
2001). Niet echt de meest vochtige omgeving dus. 
De eerste auteur meldt daarnaast dat hij de dieren 
zelfs nooit water gaf, de tweede auteur laat dit in 
het midden. Grossmann (2007) dringt juist aan 
in een dergelijk geval goed op de watervoorziening 
te letten.
Verlichting met een TL en verwarming met een 
spotje geeft al gauw genoeg warmte in de bak, de 
door de spot verwarmde plek kan plaatselijk voor 
extra warmte zorgen, als de dieren daar behoefte 
aan hebben. Om de dieren af en toe ook echt te 
zien is het handig een klein rood lampje te mon-
teren voor in de nacht. De dieren storen zich daar 
niet aan, maar zijn wel goed zichtbaar tijdens hun 
activiteiten. Als dieren uit de tropen hebben ze niet 
veel behoefte aan een jaarlijkse daglengte variatie. 
Toch lijken ze de kortere dagen in de winter wel in 
de gaten te hebben, mogelijk deels samenhangend 
met de lagere temperaturen. Dit heeft zijn weerslag 
op de voortplanting.
De dieren worden, voorspelbaar, het best in paar-
tjes gehouden. Mannetjes hebben onderling geen 
subtiele omgangsvormen en vechten elkaar bij 
voorkeur dood. Ook Grossmann (2007) beveelt 
het houden in paartjes of hooguit met een extra 
vrouwtje aan. Dit is waarschijnlijk ook van belang 
voor hun speciale gezinsleven (zie voortplanting). 
Er dient wel te worden gecontroleerd of een van de 
vrouwtjes niet subtiel door de andere naar de voor-
ruit wordt verdrongen.
Grossmann (2007) benadrukt dat de dieren de 
tijd nodig hebben om te wennen aan hun behui-
zing. Het kan bij sommige dieren tot twee jaar 
duren voor ze zodanig aan het terrarium en aan 
elkaar gewend zijn, dat ze zich zullen voortplanten. 
Bij mijn wildvangdieren heeft het ook anderhalf 
jaar geduurd voor we de eerste kweekresultaten 

Juvenielen uit 1980
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hadden. Als je echter twee mannen in een nieuw 
terrarium onderbrengt zullen ze wel allebei direct 
proberen de nieuwe behuizing als hun territorium 
te claimen.

Verzorging
De dieren lusten vrijwel alles wat beweegt en in 
hun bek past. Dat maakt ze eenvoudige kostgan-
gers. In aanmerking komen alle grote soorten 
insecten, maar ook nestmuisjes. Bij veel auteurs is 
dat laatste het belangrijkste onderdeel van het dieet 
(van der Hulst, 2001; van Meeuwen, 1969; 
ter Borg, 1981), maar Grossmann (2007) ver-
meldt dat de dieren bij het teveel voeren met nest-
muizen zachte en stinkende ontlasting  krijgen. Ik 
heb deze ervaring zelf niet, maar het lijkt logisch 
enige afwisseling in het voedsel aan te brengen.
De dieren leren gemakkelijk te eten uit de pincet, 
maar willen graag het idee hebben dat ze niet 
gezien kunnen worden. De slimste manier is de 
stukken schors iets boven de bodem neer te han-
gen. Vlak onder het schors kan dan voedsel met de 
pincet worden aangeboden. Dat kunnen nestmui-

zen of zelfs stukjes hart met bijvoorbeeld Carmix 
of een ander vitaminepreparaat zijn. De Tokkeh’s 
tasten onbeschroomd toe zolang ze het idee heb-
ben dat ze zelf niet zichtbaar zijn.
Wil je de dieren goed verzorgen dan moeten ze 
via het voedsel voldoende vitaminen en mineralen 
binnenkrijgen. Sommige vitaminen kunnen via het 
sproeiwater worden toegediend. Daar zullen vele 
recepten en manieren voor in omloop zijn, maar 
dat is meestal gebaseerd op eerdere goede erva-
ringen van de betreffende verzorger. Ik voeg aan 
1 liter water 12 druppels Davitamon AD aquosum 
en 10 druppels Multivit van Bogena toe. Verder 
kunnen de voederinsecten worden bepoederd met 
een kalkvitaminepreparaat, zoals Korvimin of zelfs 
Gistocal. Voederinsecten kunnen vooraf worden 
bijgevoerd met Carmix, maar ook met bijvoor-
beeld kuiken-opfokmeel gemengd met kalkvitami-
nepreparaat. Als de insecten maar vol zitten met 
extra voeding en vitaminen. Voeg ook een stukje 
appel of wortel toe voor het vocht. Tenslotte is het 
zeer prettig dat de meeste gekko’s ook stukjes kalk 
eten. Het best geschikt vind ik hiervoor stukjes 

Tokkeh op Komodo, 2003
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sepia, dat wat zacht is en bovendien wat extra spo-
renelementen bevat. Altijd een schoteltje hiervan 
ter beschikking stellen, dit is vooral belangrijk voor 
vrouwtjes die eieren moet afzetten.
De bovenstaande methode is uiteraard niet alleen-
zaligmakend, maar bij mijn hagedissen komen 
bevruchte eieren daarmee succesvol uit. Geen 
reden dus om dat te wijzigen.
Ik heb zelf geen ervaring met UV-verlichting, maar 
ik kan mij voorstellen dat deze nachtdieren zich 
daar vrijwel niet aan blootstellen.

Gedrag
Het zal duidelijk zijn dat het om schuwe en agres-
sieve dieren gaat. Hanteer ze niet zonder duidelijke 
noodzaak, hun agressie en bijtkracht is geen mythe. 
Bovendien houden ze hun beet nogal lang vol. In 
de landen van herkomst menen ze zelfs dat ze nooit 
meer loslaten. Dat is natuurlijk onzin. Wat je moet 
doen is wachten en het dier niet langer vasthouden, 
bijvoorbeeld de hand met aanhangende Tokkeh in 
het terrarium laten hangen. Grossmann (2007) 
waarschuwt tegen het onder water houden van het 

dier. Ze zijn zo hardnekkig dat ze dan nog niet los 
willen laten. Een recept van mijn uit Nederlands 
Indië afkomstige familie is het in de bek laten drup-
pelen van tabakssap. Als niet-roker lijkt het me al 
lastig zaterdagmiddag met een aan de hand vast-
gebeten Tokkeh naar de plaatselijke sigarenboer 
af te reizen voor een pakje zware shag, maar dat 
neigt toch wel naar dierenmishandeling. Geduld 
en een doos tissues voor de tranen dus, eens laten 
ze wel los.
De dieren zijn echt nachtactief. Overdag zal je 
de dieren vrijwel nooit zien, maar ’s avonds en ’s 
nachts bij een rood lampje des te meer. Bovendien, 
als ze gewend zijn aan het eten uit de pincet is ook 
vrij goed te volgen of ze wel goed eten. Dat laatste 
doen ze overigens ook overdag.
Verder kunnen de dieren als ze goed in hun vel 
zitten zeer luidruchtig zijn, vooral in de paartijd. 
De mannetjes roepen dan meerdere keren achter 
elkaar heel hard tok-kèèèèèèh. Buitengewoon leuk 
om te horen, maar dat wordt door sommige men-
sen als een negatief punt beschouwd.
Houd de dieren niet gemengd met andere soorten, 

Tokkeh, Pemuteran, Bali 2008
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ook niet tijdelijk. Ik ben zelf uit de tijd dat de zoge-
naamde gezelschapsterraria niet geheel verketterd 
werden en ik heb mij daar nog wel aan bezondigd. 
Ik heb de dieren gecombineerd met Eutropis multi-
fasciata (vroegere genus Mabuya) en niet met nega-
tieve gevolgen, maar de situatie kan zo omslaan. 
Een uitval om een ander dier weg te jagen kan 
fataal zijn door hun krachtige beet.

Voortplanting
De dieren zijn eierleggend, de hardschalige bijna 
ronde eieren met een grootste diameter van onge-
veer 2 cm, worden aan de ondergrond geplakt. Dat 
is doorgaans erg lastig, want de eieren zijn niet van 
de ondergrond los te maken. Dit is op te lossen 
door tentjes van horrengaas of het met ondergrond 
en al verwijderen van de eieren om ze in een broed-
stoof uit te broeden. Bij deze unieke gekko is dat 
echter niet nodig.
De vrouwtjes leggen met tussenpozen van onge-
veer 30 dagen doorgaans twee eieren, met een 
maximum van vijf legsels (Grossmann, 2007). 
Hieruit valt af te leiden dat de dieren zich een half 
jaar lang niet voortplanten. Dat was bij mij in de 
koudste helft van het jaar met de kortste lichtduur 
buiten. De incubatieduur bij 25-30ºC bedraagt 
100-120 dagen (Grossmann, 2007). Dat klopt 
aardig met mijn waarnemingen van ongeveer 3½ 
maand bij 25ºC. Overigens kan de incubatieduur 
nogal variëren door wisselende temperaturen, bij-
voorbeeld bij uitbroeden in een terrarium dat 
onderhevig is aan een dag en nachtritme. 
De meest bijzondere eigenschap van deze dieren 
is dat ze leven in familieverband en ook actief 
broedzorg vertonen. Bij mijn eerste nakweek was 
ik al verbaasd dat er spontaan jongen in het ter-

rarium waren geboren en dat die niet waren opge-
geten door de ouderdieren, hoewel ze gezien hun 
toename in grootte al meerdere weken moeten 
hebben rondgelopen. Tezelfdertijd werden ook 
twee kleinere, waarschijnlijk pasgeboren Tokkeh’s, 
uit de bak gevangen. De oudste dieren moeten 
dus vermoedelijk ongeveer een maand oud zijn 
geweest. De eerste publicatie die ik onder ogen 
kreeg waarin duidelijk werd beschreven dat de 
ouderdieren de jongen niet alleen tolereerden maar 
zelfs beschermden, was van de hand van van der 
Hulst (2001). Naderhand bleek dat Manthey 
& Grossmann (1997) deze bevinding al eerder 
hadden gepubliceerd. Maar het blijft een sensa-
tionele ontdekking. Grossmann (2007) geeft 
hier een uitgebreide beschrijving van. Aanbevolen 
wordt dan ook de eieren gewoon bij de ouderdie-
ren te laten uitkomen en de jongen daar te laten 
opgroeien. Het probleem van de mannetjes wordt 
zelfs ook nog opgelost door de ouders, maar geluk-
kig niet zo bloederig als bij volwassen mannetjes 
onderling. De jonge mannetjes, als ze nog niet 
als zodanig herkenbaar zijn, worden subtiel uit de 
familieschuilplaats gejaagd en zijn dan ook overdag 
zichtbaar. Deze dienen dan zo spoedig mogelijk 
te worden weggevangen en apart gehuisvest (niet 
bij elkaar, want dan wordt het weer wel bloedver-
gieten). Sommige jonge vrouwtjes worden in de 
familiegroep opgenomen, anders worden ze op een 
leeftijd van ongeveer twaalf maanden verstoten. 
Ook deze dieren moeten uit het terrarium worden 
gevangen (Grossmann, 2007).

De opfok
De dieren eten net zo gretig als de oude dieren en 
zolang de dieren in de familiegroep zitten moet 
er alleen voor kleiner voer worden gezorgd, uiter-
aard ruimschoots voorzien van kalk en vitamine. 
Als de dieren uit de groep worden gestoten raadt 
Grossmann (2007) aan de dieren apart te hou-
den. Dit is waarschijnlijk het verstandigst, maar 
kost natuurlijk veel ruimte. Eerlijk gezegd heb ik 
mij daar nooit aan gehouden. De jongen van uit-
eenlopende legsels werden bij elkaar in een klein 
bakje gehouden, met als enige schuilplaats een 
stuk kurkschors tegen de achterwand. Ondanks 
deze dichtheid aan gekko’s, die ook nog eens flink 
verschilden van grootte, heb ik nooit bloedbaden 
meegemaakt. Ik kan dit alleen verklaren door aan 

Tokkeh Sanur Bali 2005
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te nemen dat de groep elkaar als behorend bij 
dezelfde familiegroep beschouwde. 

Ziekten
Daar heb ik bij mijn dieren nooit last van gehad. 
Toch zou ik dat niet durven zeggen van een wil-
lekeurig import dier. Ik denk dat ik allereerst geluk 
had doordat ik de eerste drie dieren rechtstreeks 
zelf heb geïmporteerd, dus zonder langdurige 
opslag in het land van herkomst. De overige drie 
wildvangdieren kwamen via andere liefhebbers 

en waren dus waarschijnlijk in redelijke conditie 
geïmporteerd. Normaal zou je bij import via groot-
schalige handel veel uitval verwachten. 
Met de jonge dieren heb ik nooit problemen gehad. 
Zaak daarbij is vooral te letten op het voorkomen 
van gebrekziekten. Maar met het huidige aanbod 
van vitaminen en dergelijke zouden dat soort ziek-
ten eigenlijk niet meer mogen voorkomen. 
Om een heleboel problemen te voorkomen raad 
ik ten sterkste aan uitsluitend te starten met nak-
weekdieren.

Agressie en bijtkracht van de tokkeh zijn legendarisch. Foto F. Fleminks. Foto pagina 124: F. Fleminks.
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Bedreiging
De dieren hebben een enorm verspreidingsgebied, 
dus de kans dat ze uitsterven is niet groot. Overal 
waar ze voorkomen worden ze in redelijk tot flinke 
aantallen gezien en gehoord. Maar er zijn ook regi-
onale uitzonderingen. Hele gebieden worden leeg 
gevangen om de dieren te gebruiken in traditionele 
Chinese medicijnen. En natuurlijk zijn ze goed 
voor de potentie. Gezien het grote aantal inwoners 
van China heb ik nooit het idee gehad dat ze daar 
problemen mee hadden. Regionaal kan de soort 
dus (praktisch) uitgestorven zijn (Thongsa-Ard 
& Thongsa Ard, 2003). 

Conclusie
Het zijn bijzondere gekko’s met een hele opmerke-
lijke leefwijze. Helaas hebben ze door hun agressie, 
verborgen levenswijze en luidruchtigheid een min-
der goede naam. Vooral als het lukt om te starten 
met nakweekdieren kunnen de dieren succesvol 
in gevangenschap worden gehouden en gekweekt.
Voor de mensen die met deze dieren willen begin-
nen en die enigszins uit de voeten kunnen met 
Duits is het boekje van Grossmann (2007) een 
aanrader.

Hechtlamellen zorgen er voor dat de dieren schijnbaar moeiteloos tegen gladde oppervlakken kunnen lopen. Foto F. Fleminks

The Tokay (Gekko gecko)
This is a very large species of gecko, males 
can be up to 35 cm, females  are somewhat 
smaller. The Tokay has a huge range in 
south-eastern Asia. They managed to gain 
a foothold in other parts of the world too. 
This species is notoriously agressive. They 
are nocturnal and are rarely seen during the 
day. Tokays, especially the males, are capa-
ble of making very loud sounds, for which 
they earned their common name. The gec-
kos live in small family groups and exhibit 
very special behaviour for lizards, in defen-
ding their eggs and juveniles. Locally they 
are threatened with extinction by capture 
for the production of traditional Chinese 
medicines. In captivity this species is easy 
to keep and breed.

lacerta69-2-3binn.indd   126 01-05-11   19:55



Beknopte richtlijnen voor het aanleveren van artikelen voor Lacerta

Aanlevering
Manuscripten bij voorkeur insturen per email, online upload (toegangsgegevens via email aanvragen bij redactie@lacerta.
nl) of op cd, in een gangbaar tekstverwerkersformaat (bij voorkeur Microsoft Word docformaat). Geen opmaak toepassen, 
anders dan cursivering (voor wetenschappelijke namen en om tekst te benadrukken). Voeg illustraties en tabellen toe als aparte 
bestanden en refereer daarnaar in de tekst als volgt: ***tabel1.doc***, ***iguana.tif***. Voeg een apart bestand bij met bijschrif
ten, of neem deze op onder de hoofdtekst van het artikel, met bestandsnaam en daaropvolgend het bijschrift, bijvoorbeeld: 
“***iguana.tif***De groene leguaan is een van de meest bekende reptielensoorten.” Zie verder ‘Stijl en indeling’ (hieronder).
Typ nooit te publiceren tekst in een emailbericht zelf, maar voeg deze altijd bij als een bijlage. Illustraties niet in het tekst
document plaatsen, maar eveneens los bijleveren. Digitale (c.q. gedigitaliseerde) foto’s bij voorkeur in het TIFFformaat, 
eventueel JPG, minimale resolutie 2048x1536 (3 megapixels). Getekende afbeeldingen, lijntekeningen e.d. bij voorkeur in 
AI, PDF of EPSformaat. In verband met de omvang kan het aanbeveling verdienen illustraties niet per email te verzen
den, maar op cd of via upload. Als richtlijn geldt dat emailberichten inclusief bijlagen niet groter moeten zijn dan 3 MB. 
Foto’s (dia’s of fotoafdrukken) en tekeningen kunnen ook als origineel worden ingestuurd en door de redactie worden inge
scand. Originelen worden door de redactie met grote zorg behandeld en uiteraard teruggestuurd. Nummer de originelen 
duidelijk en verwijs naar deze nummers bij de bijschriften.

Stijl en indeling
Raadpleeg voor stijl en indeling recente afleveringen van Lacerta en de uitgebreide ‘Aanwijzingen voor auteurs’ op de web
site (ook op te vragen bij de redactie).  Geef het artikel een korte, zo mogelijk pakkende titel en een ondertitel en laat hierop 
een korte introductie van circa vijftig woorden volgen. Verdeel de hoofdtekst in een aantal logische hoofdstukken met zo 
kort mogelijke kopjes. De eerste alinea (die direct op de inleiding volgt) krijgt geen kopje. Geen voetnoten gebruiken. Het 
artikel beëindigen met een Engelse samenvatting of een Nederlandse samenvatting, die door de redactie in het Engels wordt 
vertaald, alsmede een alfabetische literatuurlijst met alle geraadpleegde en in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren 
zoals hieronder is aangegeven.

Tijdschriftartikel: Auteur, jaar. Titel. Titel van tijdschrift Jaargang (aflevering): Pagina’s. (bijvoorbeeld. 
Leeuwen, F. van, 1984. De Japanse Vuurbuiksalamander (Cynops pyrrhogaster) (4). 
Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42 (6): 230 237. )

Boek: Auteur, jaar. Titel. Uitgever, stad. (bijvoorbeeld Mertens, R. & H. Wermuth, 1960. Die 
Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main.)

Bij boeken met  
per hoofdstuk 
verschillende auteurs:

Auteur, jaar. Hoofdstuktitel. In. Redacteur (red.) Boektitel. pagina’s. Uitgever, stad. 
(bijvoorbeeld. Donoghue S. & J. Langenberg, 1996. Nutrition. In. Mader, D. R. (red.) 
Reptile medicine and surgery. 148174. W B. Saunders Company, Philadelphia.)

Een uitgebreidere versie van deze richtlijnen is op de website van Lacerta (www.lacerta.nl) te vinden.
Neem in twijfelgevallen of bij vragen contact op met de redactie voor afspraken over de aanlevering.

Bent u meer dan de gemiddelde Nederlander geïnteresseerd in 
slangen? Of heeft u misschien zelf slangen in een terrarium? Word 
dan lid van de Europese Slangen Vereniging. U ontvangt dan 
vier keer per jaar het tijdschrift Litteratura Serpentium en krijgt 
bovendien gratis toegang tot de Europa’s grootste slangenbeurs, 
de Slangendag in Houten.                                                        

Voor meer informatie: www.snakesociety.nl of neem contact op met de secretaris: 
Jan-Cor Jacobs, W.A. Vultostraat 62, 3523 TX Utrecht. Tel.: 030-2801115. E-mail: 

secretary@snakesociety.nl

Europese Slangen Vereniging

lacerta69-2-3-omslag.indd   3 01-05-11   20:34



www.jamanasin.nl info@jamanasin.nl

J a m a n a s i n  L o d g e
is gelegen in het zuidwesten 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 onver

getelijke 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.

Terraria  

 

Info@vhm-events.com of 0031(0)527-204495 /0031(0)6-22103933 






ExpoCenter 
Meidoornkade 24  

Houten 

 








Van Rysselberghedreef 2  
Citadelpark B  

9000 Gent  

  







IJsselhallen 
Rieteweg 4 

8011 AB Zwolle 

Sporthal de Heiberg 
Heerseweg 49 

5504 KP Veldhoven 





















De Noesten 44, 9431 TC Westerbork

Tel. (0593) 37 00 35, Fax (0593) 37 00 36

E-mail info@refona.nl

Meer informatie? www.refona.nl

Refona levert
natuurlijk veel meer!

• Dutchy’s®, die natuurlijk
bloedmijten bestrijden.

• Refona Mite Booster, is een
gepatenteerd uitzetsysteem voor
Dutchy’s®. Minimale arbeid met
maximaal resultaat!

Refona 70x70  20-01-11  12:17  Pagina 1

lacerta69-2-3-omslag.indd   4 01-05-11   20:34




