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Omslag:
Norops biporcatus

Phelsuma klemmeri (Seipp, 1991), de Bamboe-daggekko Jeroen van 
Leeuwen 
De auteur houdt en kweekt Phelsuma robertmertensi inmiddels al een 
jaar of acht en heeft daar zo’n vijf jaar geleden Phelsuma klemmeri aan 
toegevoegd. Van beide soorten beleeft hij nog steeds veel plezier. Zijn 
ervaringen met de laatstgenoemde soort heeft hij op papier gezet. 132

Dwergen van de Sierra de Gredos Ron Peek 
De Sierra de Gredos is de hoogste bergketen van Midden-Spanje. In 
juni 2010 ondernam de auteur een reis om de herpetofauna, in het bij-
zonder de hagedissen, van dit gebied te bekijken. Wat daarbij bijzonder 
opviel was dat de exemplaren van de daar levende Parelhagedis (Timon 
lepidus) allemaal vrij klein waren. 142

Slangen van Peninsula Osa, Costa Rica, deel 2 Jan en Ina Tuns 
Het tweede deel van een artikel met korte beschrijvingen van een 
aantal soorten slangen die de auteurs op Peninsula Osa hebben gezien. 
Daaronder drie gifslangen, waarvan Bothrops asper de gevaarlijkste is. 
De grootste verrassing was echter het ontdekken van een koraalslang ter 
grootte van een regenworm, die onder de plint van hun huis zat. 150

Norops biporcatus (Wiegmann, 1834) Jan en Ina Tuns 
Toen de auteurs de grootste Norops-soort van Peninsula Osa voor de 
eerste keer zagen (van een afstand), deed deze soort hen op het eerste 
gezicht denken aan Phelsuma sundbergi ladiguensis: dezelfde mooie 
groene kleur en het dier beweegt zich nagenoeg op dezelfde bedacht-
zame manier. Ook de huid leek vanaf een afstand veel op die van een 
Phelsuma, met dezelfde gegranuleerde structuur. Bij nadere bestudering 
bleek al gauw dat alle vergelijkingen verder volledig mank gaan. 158

Eleutherodactylus fitzingeri (Schmidt, 1857) Jan en Ina Tuns 
Een veel voorkomende kikkersoort in Costa Rica is Eleutherodactylus 
fitzingeri, die in bijna het gehele land voorkomt, behalve in het hoog-
gebergte. Ondanks zijn algemene voorkomen heeft deze soort een aantal 
specifieke kenmerken waardoor hij niet gauw is te verwarren met een 
andere soort. 164
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Phelsuma klemmeri (Seipp, 1991)
de Bamboe-daggekko
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Het geslacht Phelsuma geniet behoorlijk 
veel populariteit onder de gekko-liefheb-
bers, niet in de laatste plaats vanwege de 

aantrekkelijke kleuren van de dieren. Daarnaast 
spelen het overdag zichtbaar zijn en de actieve 
levensstijl van de dieren een belangrijke rol in hun 
populariteit. Ik houd en kweek Phelsuma robertmer-
tensi inmiddels al een jaar of acht en heb daar zo’n 
vijf jaar geleden P. klemmeri aan toegevoegd. Van 
beide soorten beleef ik nog steeds veel plezier. Tijd 
om mijn ervaringen met de laatste soort eens op 
papier te zetten.

Uiterlijk
De soort is bij ontdekking door Seipp in 1991 
benoemd naar Dr. Konrad Klemmer, een Duitse 
herpetoloog. Het overgrote deel van de Phelsuma 
soorten zijn overwegend felgroen gekleurd, maar 
daarin wijkt P. klemmeri duidelijk af van de regel, 
waarbij de soort ook moleculair gezien afwijkend 
is en een eigen groep binnen het genus omvat (wel 
of niet samen met P. pronki is discutabel) (Rocha 
et al., 2010). De dieren hebben een gele kop (met 
soms fijne zwarte spikkeltjes) en een blauwe rug 
met over het midden meer of minder bruine teke-
ning, met name op de heupen. De rug wordt afgeba-
kend door een lichtblauwe dorsolaterale lijn en op 
de flanken loopt een zwarte band van het oog tot de 
achterpoten. Deze band varieert overigens in sterkte 
en contrast per dier, bij sommige is deze behoorlijk 
vaag, bij anderen zeer duidelijk en scherp omrand. 
Op de kop en in de nek zitten er soms kleine blauwe 
puntjes in deze band. De buikzijde is wit van kleur 
en gelig rond de cloaca regio. Het lichaam is sterk 
dorsaal afgeplat, waardoor de dieren specialisten 
zijn in het ontsnappen door onmogelijk smalle 
kiertjes. Door de afgeplatte vorm lijken de ogen 
wat meer bovenop de kop te liggen dan bij andere 
Phelsuma soorten. De dieren hebben een totale 
lengte van 90 mm, waarbij de kop-romp lengte 40 
mm is (Hallmann et al., 1997). De geslachten 
zijn te herkennen aan de pre-anale en femorale pori-
en, die bij de mannen uitstekende sporen dragen. 

Bij volwassen mannen is dit erg duidelijk, maar bij 
jongere dieren is het soms wat lastiger te zien. Ik heb 
wel eens een vrouw gehad waarbij er kleinere sporen 
aanwezig waren en ook mannen zonder duidelijke 
sporen komen wel eens voor. Over het algemeen 
hebben vrouwen meer kalkopslag in de (endolym-
fatische) zakjes in de nek, maar bij calciumrijke 
voeding ontwikkelen ook mannen deze kalkzakjes. 
Over het algemeen worden de mannen iets forser 
dan de vrouwtjes, met name als ze ouder worden. 
Als de dieren ouder worden lijken ook de felle 
kleuren wat bleker te worden. Het oudste dier wat 
ik in mijn bezit heb gehad was een wildvang man-
netje wat via de dierentuin van Jersey gekomen is. 
Vermoedelijk was dit dier een van de enige 63 dieren 
die legaal geëxporteerd zijn in 1991 na ontdekken 
van de soort (Hallmann et al., 1997), wat het 
dier minimaal 17 jaar oud maakte toen het overleed. 

Verspreiding en biotoop
Phelsuma klemmeri komt voor in Noordwest 
Madagaskar. In eerste instantie werd de soort alleen 
gevonden op het Ampasindava schiereiland in de 
Sambirano regio, op een hoogte van zeeniveau tot 
op 150 m. Sinds de ontdekking van de soort in 
1991, waarbij de precieze locatie niet vrijgegeven 
werd uit beschermingsoogpunt, zijn er geen waar-
nemingen van de soort beschreven tot het bezoek 
van Van Heygen in 2002 (Van Heygen, 2004). In 
2010 is de soort gevonden op een tweede locatie in 
Madagaskar: het Mandrozo bos in het westen, 600 
km ten zuiden van het Ampasindava schiereiland. 
Een verdere zoektocht naar het voorkomen van 
P. klemmeri in tussenliggende gebieden heeft tot 
dusverre niets opgeleverd (Razafimahatratra 
et al., 2010). 
Het klimaat op de vindplaatsen in Madagaskar 
is jaarrond warm, met een dagtemperatuur van 
28-30°C, afkoelend naar 23-25°C ’s nachts (Bruse 
et al., 2005). De neerslag is in op het Ampasindava 
schiereiland 2030-2232 mm, op de nieuwe locatie 
in Mandrozo iets droger met 500-1200 mm neerslag 
(Razafimahatratra et al., 2010).  Ondanks dat 

Jeroen van Leeuwen 
Cannenburgerbos 23 

6718 HE Ede 
jeroen_p_van_leeuwen@hotmail.com 

Foto’s van de auteur
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het jaarrond warm is, is er toch een licht seizoenson-
derscheid te zien, met een droge koelere tijd in juni 
tot september en een warme regentijd in november 
tot maart. Het gemiddelde temperatuur verschil tus-
sen de seizoenen is echter slechts 3,9°C. In de koele, 
droge periode in juni-juli 2002 was de relatieve 
luchtvochtigheid 45-50% overdag, en 75-90% ’s 
nachts. De nacht temperatuur zakte toen ’s morgens 
vroeg naar slechts 16°C, met een temperatuur over-
dag van 28-32°C. In de regentijd zal de luchtvochtig-
heid naar 70% overdag en meer dan 90% ’s nachts 
stijgen (Van Heygen, 2004).
Phelsuma klemmeri wordt in zijn verspreidings-
gebied vooral gevonden in bamboebossen. Van 
Heygen (2004) vond de dieren op gemiddeld grote 
bamboeplanten op hellingen, zowel in primair als in 
secundair bos. Het voorkomen van de soort in zowel 
primair als secundair bamboebos verspreid over 
het schiereiland geeft aan dat P. klemmeri minder 
kwetsbaar is dan eerder door Seipp (1991) gesug-
gereerd werd en in staat is zich snel aan te passen 

aan veranderingen in hun biotoop (Van Heygen, 
2004). Wanneer de gekko’s verstoord werden trok-
ken ze zich gelijk terug in hun schuilplaats, meestal 
een scheur in oude bamboe, waarbij de afplat-
ting van het lichaam goed van pas kwam. Eieren 
werden in dezelfde scheuren gelegd. De dieren 
waren vooral zichtbaar (actief) vroeg in de mor-
gen, later op de middag of in de eerste zonneschijn 
na een regenbui. In deze bamboebossen komt P. 
klemmeri sympatrisch voor met P. madagascariensis 
grandis, P. seippi en P. vanheygeni (Van Heygen, 
2004). Razafimahatratra et al. (2010) vonden 
de soort op bamboeplanten (1,5-2,5 m boven de 
grond) in een droog bladverliezend bos midden in 
een wetland. In dit gebied kwamen ook de soorten 
P. madagascariensis kochi en P. mutabilis voor, maar 
deze soorten bevonden zich op bomen in open stuk-
ken van het bos en op plantages, niet op de bamboe-
planten waar P. klemmeri zijn thuis heeft. 

Huisvesting
Phelsuma klemmeri is goed te houden in terraria met 
een minimale maat van 30x30x40 cm (lxbxh), groter 
kan natuurlijk geen kwaad. De inrichting van het 
terrarium kan variëren van een typische Phelsuma-
stijl met veel bamboepijpen en een beplanting met 
bijvoorbeeld Sansevieria trifasciata, tot een bak inge-
richt als tropisch regenwoud, met een uitbundige 
beplanting. Gezien het vrijwel uitsluitend voorko-
men op bamboeplanten in hun natuurlijk vindge-
bied lijkt de aanwezigheid van bamboepijpen in 
verschillende dikten, zowel horizontaal, verticaal 
als diagonaal geplaatst een must. Het type bodem-
bedekking is minder belangrijk, ik gebruik hiervoor 
speelzand, maar je kunt aan veel meer dingen den-
ken, zoals cocopeat, zand, of schelpengrit. Phelsuma 
klemmeri komt maar weinig op de bodem, het 
zijn uitgesproken klimmers en daarin behoorlijk 
snel en behendig. Hoewel de dieren prima op kale 
glaswanden kunnen lopen lijkt het plaatsen van 
achter- en zijwanden wel extra rust te geven. Ik heb 
hiervoor bij voorkeur gebruik gemaakt van platte 
stroken bamboepijpen die ik tegen de wanden heb 
gekit, maar doordat dit materiaal meestal moeilijk 
te verkrijgen is in de handel, en brede bamboepij-
pen nogal bewerkelijk zijn in het splijten heb ik in 
een aantal bakken gebruik gemaakt van natuur-
kurk als alternatief. Aanwezigheid van voldoende 
bamboe als zitplaatsen is dan wel extra van belang.  
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Gezien de warmtebehoefte van de dieren is een 
warmtespot boven in de bak belangrijk. Het plaat-
sen van een horizontale zitplek hieronder geeft de 
dieren een ideale plek om op te warmen, en hier 
maken ze dan ook dankbaar gebruik van. Ik zie 
de gekko’s vaak ’s morgens vroeg en aan het eind 
van de middag zonnen, wat overeen komt met het 
gedrag in de natuur, beschreven door Van Heygen 
(2004). Midden op de dag zijn de gekko’s meestal 
enigszins weggekropen tussen de Sansevieria’s of in/
achter bamboepijpen. Om de dieren echt goed tot 
hun recht te laten komen is een hoge lichtintensi-
teit in de terraria belangrijk. Ik merk duidelijk aan 
mijn dieren dat ze meer activiteit tonen, en een veel 
mooiere blauwe rugtekening laten zien wanneer 
er meer licht boven de bakken hangt. Ik gebruik 
hiervoor High Output T5 TL verlichting, welke een 
bijzonder hoge lichtintensiteit afgeeft. Bij gebruik 
van deze lampen moet er wel rekening gehouden 
worden met de temperatuur, omdat ze voor TL ver-
lichting behoorlijk warm kunnen worden. In mijn 
geval neemt deze warmte de functie van spot over, 
waardoor de halogeen spots in de terraria slechts 
voor een uur of 2 ’s morgens branden om de tem-
peratuur in de bak snel te laten stijgen na de nacht, 
en hierna neemt de TL deze taak over. De noodzaak 
van UV verlichting in de terraria is betwistbaar, ik 
gebruik zelf bij mijn Phelsuma’s geen UV lampen, 
maar ik raak wel steeds meer overtuigd van het 
nut van deze lampen. Wanneer ik de bakken in de 
toekomst voor een verhuizing aan moet passen zal 
ik ook UV verlichting in/boven de terraria plaatsen. 
De temperatuur in de terraria dient het natuurlijk 
verloop te volgen, met een basistemperatuur van 
ongeveer 28°C (iets warmer onder de spot) over-
dag, en een daling tot 23-25°C ’s nachts. Ik sproei 
de terraria nadat de lichten uit zijn gegaan, om de 
nachtelijke stijging van de luchtvochtigheid in het 
natuurlijk biotoop na te bootsen. 

Gedrag
Over het algemeen is P. klemmeri een bijzonder 
actieve soort. De schuwheid van de dieren ver-
schilt erg per individu, en hangt ook sterk af van de 
omstandigheden. Een aantal van mijn dieren schiet 
gelijk weg als ik binnenkom in de reptielenkamer, 
terwijl anderen zelfs bij benadering gewoon midden 
in beeld blijven liggen, vooral aan het eind van de 
middag en begin van de avond. Zoals Van Heygen 
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(2004) aangaf voor de situatie in de natuur, maken 
de dieren ook in gevangenschap veel gebruik van de 
aangeboden bamboepijpen. Wanneer ze verstoord 
worden trekken ze zich vaak terug in de beschutting 
van de pijpen. Jonge dieren zijn eigenlijk zelden 
schuw, ze zijn dan ook eenvoudig aan te leren om 
insecten uit de pincet te pakken en pap van de vin-
gers te likken.

Voeding
Phelsuma klemmeri is in de basis een insecteneter. 
Bij mij krijgen de dieren een gevarieerd mengsel 
van insecten, bestaand uit een basis van huiskrekels 
(Acheta domesticus), nymfen van de groene kakker-
lak (Panchlora nivea), fruitvliegen (Drosophila hydei 
en D. melanogaster), erwtenluizen (Acyrthosiphon 
pisum) en voor de afwisseling soms wasmotrups-
jes (Galleria mellonella), soldatenvliegen (larven 
en vliegen van Hermetia illucens), bonenkevers 
(Acanthoscelides obtectus) en wanneer eenvoudig te 
verzamelen ook insecten uit de tuin. Naast insec-
ten zijn de dieren ook liefhebber van zoet fruit of 
daarvan afgeleide soorten pap. Ik gebruik hiervoor 
de Phelsuma-pap van het merk Aves, waarbij ik 
vitamine D3 druppels, calciumlactaat en soms roos-
vicee of stuifmeelkorrels toevoeg. Ik merk wel dat P. 
klemmeri meer een insecteneter is dan P. robertmer-
tensi, die meer de voorkeur geeft aan zoete pap. Voor 
wat betreft de voerfrequentie: ik voer eenmaal in de 

week pap, en daarnaast 1 of 2 keer insecten.. Aan 
het sproeiwater voeg ik eens per twee weken een 
multivitamine-preparaat toe. Voor de kalkopname 
is er altijd een schaaltje of dopje met calciumcarbo-
naat (CaCO3) aanwezig in het terrarium.

Voortplanting
In de natuur vindt de voortplanting plaats in de 
regentijd van november tot maart (Hallmann et 
al., 1997). Bij mij is het kweekseizoen eigenlijk een 
beetje variabel, maar over het algemeen vindt dit 
plaats van maart tot september. Ik houd de dieren in 
het kweekseizoen als koppel, daarbuiten houd ik de 
geslachten gescheiden. Dit doe ik om de vrouwen 
wat extra rust te geven, omdat ik merkte dat wan-
neer ik de mannen erbij liet zitten, de vrouwen door 
blijven gaan met het leggen van eieren, tot wel 13 
legsels achter elkaar. Dit is natuurlijk een bijzonder 
grote uitputtingsslag voor de vrouwen, waardoor 
vermoedelijk de levensduur verkort wordt. Bruse 
et al. (2005) geven aan dat de dieren geslachtsrijp 
zijn na 10 maanden bij goede verzorging, volgens 
Hallmann et al. (1997) is dit na 12 maanden. 
Ik geef er zelf de voorkeur aan ze pas te laten paren 
na minimaal 1,5 jaar, om de dieren goed uit te laten 
groeien. Dit speelt vooral een rol voor de vrouwen, 
mannen zijn eerder zonder problemen in staat tot 
paren. Zoals hierboven vermeld kunnen de dieren 
bijzonder productief zijn. In het voortplantingssei-
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zoen leggen de vrouwtjes ongeveer iedere 2 weken 
een legsel van bijna altijd 2 eieren. Bruse et al. 
(2005) geven aan dat de vrouwtjes iedere 4 weken 
kunnen leggen, dit is uit eigen ervaring echter elke 2 
weken. Ik heb als maximum 26 eitjes van een vrouw-
tje in een jaar gehad, maar over het algemeen zijn het 
er minder, zo’n 10-12 eitjes per jaar. De eieren heb-
ben een diameter van ongeveer 6 mm. Soms wor-
den de eieren gekleefd aan een vaste ondergrond, 
maar in principe is de soort vrij leggend. Hierbij 
worden de eieren meestal gelegd in bamboepijpen 
of in bladoksels van de aanwezige Sansevieria’s. 
Een enkele keer worden de eieren los op de bodem 
gevonden, echt zorgzaam zijn de vrouwtjes niet, 
de eieren worden af en toe simpelweg gedropt. De 
eieren worden geïncubeerd bij een temperatuur van 
25-29°C, en hebben dan 45-68 dagen nodig om uit 
te komen (Kohler, 2005). Overigens komen de 
eieren meestal ook uit wanneer ze in de bak worden 
gelaten, maar het vangen van de jonge dieren is niet 
eenvoudig, dus de meest praktische methode is het 

verzamelen van de eieren. Ik ben er niet zeker van 
of de jongen worden opgegeten door de ouders, bij 
mijn P. robertmertensi is dit wel het geval, bij P. klem-
meri heb ik dit niet waargenomen, maar ik kan het 
niet uitsluiten. Aangezien de jongen kleinere insec-
ten als voedsel nodig hebben is het apart opkweken 
sowieso de beste methode. Het opkweken van de 
jongen levert verder weinig problemen op. Wanneer 
de jongen geboren worden hebben ze een totaal-
lengte van 35-38 mm (Bruse et al., 2005), en zijn 
door hun afgeplatte lichaamsvorm bijzonder goed in 
staat te ontsnappen. Een terrarium met schuifruitjes 
vormt hierdoor een minder praktische oplossing, ik 
zelf gebruik kleine (20x30x25 cm), dubbel geventi-
leerde, terraria voorzien van een voorzetruitje, die 
rondom goed afdicht. Hierin worden de dieren in 
groepjes van 2-5 individuen opgekweekt. Wanneer 
de jonge dieren een vergelijkbare grootte hebben 
is dit gezamenlijk opkweken geen probleem, als er 
grootteverschillen duidelijk worden is het beter ze 
te splitsen, om eventuele onderdrukking van de 
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kleinste dieren te voorkomen. Verder zijn de terraria 
een kopie van dat van de ouders qua inrichting. De 
jongen worden gevoerd met dezelfde insecten als 
de ouders, maar in aangepast formaat, en in tegen-
stelling tot de ouders krijgen ze meestal 3-4 keer 
per week insecten en 1 keer pap aangeboden. Het 
toevoegen van vitaminen en mineralen is voor de 
jongen tijdens de groei van groter belang dan voor 
de ouders. Over het algemeen zijn de dieren bij een 
goede verzorging te seksen na een maand of 5-6, 
maar soms is er pas later zekerheid te geven over 
het geslacht.

Conclusie
Al met al is P. klemmeri een aantrekkelijke soort om 
te houden. De gekko’s zijn klein, actief en bijzonder 
kleurrijk. Daarnaast geeft de verzorging en kweek 
eigenlijk geen problemen. Een extra voordeel van 
het houden van Phelsuma’s in het algemeen, en P. 
klemmeri in bijzonder, is dat de dieren ook goed te 
houden zijn in decoratief beplante terraria die van 
zichzelf al een lust voor het oog kunnen zijn.

Literatuur
Bruse, F, M. Meyer & W. Schmidt, 2005. 

Praktijkraadgever Daggekko’s. Edition 
Chimaira, Frankfurt am Main.

Hallmann, G., J. Krüger & G. Trautmann, 
1997. Faszinierende Taggeckos: Die Gattung 
Phelsuma. Natur und Tier Verlag, Münster.

Köhler, G., 2005. Incubation of reptile eggs. 
Krieger Publishing Company, Malabar, Florida.

Razafimahatratra, B., G. Razafimanjato & 
R. Thorstrom, 2010. A new locality for the 
endangered day gecko Phelsuma klemmeri from 
western Madagascar. Herpetology Notes 3: 
197–199

Rocha, S., H. Rösler, P. Gehring, F. Glaw, D. 
Posada, D.J. Harris & M. Vences, 2010. 
Phylogenetic systematics of day geckos, genus 
Phelsuma, based on molecular and morpholo-
gical data (Squamata: Gekkonidae). Zootaxa 
2429: 1–28

Seipp, R., 1991. Eine neue Art der Gattung Phelsuma 
Gray, 1825 von Madagaskar (Reptilia: Sauria: 
Gekkonidae). Senckenbergiana biologica 71: 
11–14

Van Heygen, E., 2004. The genus Phelsuma 
Gray, 1825 on the Ampasindava peninsula, 
Madagascar. Phelsuma 12: 99–117

lacerta69-4binn.indd   138 07-09-11   22:41



Lacerta 69 (2011) nummer 4 •  139

Summary
Phelsuma klemmeri (Seipp, 1991), the bamboo-
daygecko
Phelsuma klemmeri is a small (TL 90 mm), attrac-
tively coloured daygecko species. The geckos have 
a yellow head and a bright blue coloration on the 
back, delineated with a contrasting black lateral 
line. Phelsuma klemmeri naturally inhabits bamboo 
plants in primary and secondary forests in west and 
northwest Madagascar. The author keeps them in 
enclosures of 30x30x40 cm, decorated with bamboo 
pipes and Sansevieria plants. The cages are well ligh-
ted with high output fluorescent lights and a halo-
gen spot is used for quickly heating up in the mor-
ning. The temperature should be about 28°C during 
the day (with a higher temperature underneath the 
spot), and decreasing to 23-25°C at night. To simu-
late the relative humidity of 45-70% at daytime and 
75-90% during the night in the natural habitat, with 
the higher values counting for summer, the cages 
are sprayed in the evening. The geckos are fed with 
a variety of proportionally sized insects, and once 
a week with a specific Phelsuma-diet. This species 
can be very productive (on average they produce 
5-6 clutches of 2 eggs per season), while incubating 
the eggs and raising the juveniles is fairly easy. All 
together this small gecko deserves the popularity it 
reached in the last couple of years.

B o e k B e s p r e k i n g

Faszinierende 

Taggeckos

Dit boek kan betiteld worden als het standaardwerk 
voor het houden van Phelsuma soorten. Ik ben in 
bezit van de eerste druk van het boek uit 1997. 
In 2008 is het boek herzien en uitgebreid, met 
toevoeging van de sindsdien beschreven soorten 
en aanpassing van de taxonomische situatie. Ik 
raad hierom aan de nieuwe druk aan te schaffen. 
Enigszins verrassend is dat dit boek nog niet in een 
Engelstalige uitvoering verschenen is, wat waar-
schijnlijk te wijten is aan het feit dat de Phelsuma-
liefhebberij zijn geografisch zwaartepunt kent in 
Nederland, Duitsland en België. Om dit boek te 
kunnen lezen is een redelijke kennis van de Duitse 
taal nodig, waarbij het gebruik van vaktermen, bij-
voorbeeld bij verschillende lichaamsdelen, soms 
lastig kan zijn. Overigens is er achterin het boek een 
glossarium waarin veel gebruikte vaktermen duide-
lijk uitgelegd worden.
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Het boek begint met een overzicht van de taxono-
mische informatie, en de plaatsing van het genus in 
relatie tot nauw verwante soorten. Aangezien mijn 
editie van het boek gepubliceerd is in 1997, zijn er 
enige wijzigingen geweest in de taxonomische status 
van soortgroepen en dergelijke. Zelfs in de versie 
van 2008 zal dit het geval zijn, omdat de taxono-
mische wereld eigenlijk continu in beweging is en 
boeken daardoor moeilijk aan de laatste ontwikke-
lingen aan te passen zijn. Een overzicht van de meest 
recente phylogenie en taxonomie binnen het genus 
Phelsuma is te vinden in Rocha et al.(2010). 
Vervolgens worden de lichaamskenmerken van 
de gekko’s uitgebreid beschreven. Deze algemene 
inleiding is bijzonder nuttig, aangezien aan de 
hand van de kenmerken ook de eisen die de dieren 
stellen aan de verzorging, enigszins herleid kun-
nen worden. Achtereenvolgens worden lichaams-
bouw, de poten, de kleur, de zintuigen, de huid, 
het geslachtsonderscheid, de staart en autotomie 
behandeld. Hierbij worden ook achterliggende 
processen als hormoonregulatie en pigmentvor-
ming beschreven, wat de inleiding ook voor de 
wat meer gevorderde lezers interessant maakt. 
Daarnaast is de geboden informatie goed onder-
steund met literatuur, waardoor mensen zich ver-
der kunnen verdiepen wanneer er meer informatie 
gewenst is.

De geografische verspreiding van het genus wordt 
kort behandeld. Daarbij worden klimatologische 
kenmerken voor de regio’s aangegeven. Aangezien 
de verschillende soorten uit zeer verschillende bio-
topen komen, kan er voor het vinden van specifieke 
klimaatgegevens beter gezocht worden in het soor-
tendeel, maar als inleiding is het algehele overzicht 
zeker nuttig. Daarnaast worden de verschillende 
biotopen grofweg beschreven, met voorbeelden van 
de daar levende Phelsuma-soorten. De beschrijving 
van de biotopen wordt ondersteund door een paar 
mooie habitatfoto’s. Aansluitend wordt ingegaan op 
de gevaren voor de soorten en soortbescherming. 
De bedreigingen vallen uiteen in twee groepen, 
namelijk habitatvernietiging en vangst van de gek-
ko’s voor de handel. Hierbij wordt ook een tipje van 
de sluier over de bijbehorende wetgeving opgelicht.
De inleidende beschrijvingen over het aanschaffen 
van de dieren en quarantaine geven kort een aantal 
zaken die belangrijk zijn voor beginnende liefheb-
bers. De techniek en minimale terrariumgroottes 
geven degelijke informatie weer en de indeling 
van terrariuminrichtingen in vier typen, afgeleid 
van de natuurlijke biotopen, is erg nuttig. In de 
soortbeschrijvingen wordt terug verwezen naar 
deze typen, zo kan makkelijk een eerste indruk 
verkregen worden van het type terrarium dat een 
bepaalde soort vereist. 
Een belangrijk punt in de verzorging van reptielen 
waar vaak minder aandacht aan wordt besteed is 
het gedeelte over ziekten. Hierbij komen vaak voor-
komende ziekten en gebreken als MBD (Metabolic 
Bone Diseases), klapstaart en parasieten aan bod. 
Voor verdere informatie wordt doorverwezen naar 
andere literatuur.
In het hoofdstuk over voeding is de belangrijke 
vermelding te vinden dat daggekko’s in terraria 
vrijwel zonder uitzondering overvoerd worden, in 
vergelijking met dieren in het wild. Hier sta ik zelf 
volledig achter, ook merk ik dat dieren die minder 
vet zijn veel meer activiteit vertonen en ook weinig 
last van klapstaarten en dergelijke krijgen, wat 
wel gebeurd bij dieren met een onevenwichtige 
voeding, waarbij er teveel vet wordt opgeslagen in 
de staart. Bij het stukje over vitamines wordt wel 
vermeld dat er niet op de werking ervan ingegaan 
wordt vanwege de beschikbaarheid van voldoende 
andere literatuur over dit onderwerp, maar er mist 
een vermelding van voorbeelden van bronnen. Een 
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iets uitgebreider overzicht van de combinatie van 
vitaminen en ziekten en gebreken die daaraan gere-
lateerd zijn, zou (in het hoofdstuk over ziekten) 
zeker niet misstaan en van toevoegende waarde 
kunnen zijn. 
Over de voortplanting van Phelsuma’s wordt een 
ruime inleiding gegeven. Hierin worden aspecten 
als balts, drachtigheid, eileg, incubatie van de eieren 
en opkweek van de jongen uitgebreid besproken. 
Wanneer de hoofdstukjes ter harte wordt genomen, 
in combinatie met de soortspecifieke gegevens ver-
derop in het boek, kan dit dienen als een complete 
handleiding voor het kweken van soorten uit het 
genus Phelsuma in gevangenschap.
Verreweg het grootste deel van het boek (zo’n 135 
pagina’s) wordt ingenomen door beschrijvingen 
van alle op dat moment valide soorten en onder-
soorten uit het genus Phelsuma. Van ieder taxon 
(soort of ondersoort) worden etymologie, het terra 
typica (de vindplaats van het exemplaar aan de 
hand waarvan de soort beschreven is), een uitge-
breide beschrijving van het uiterlijk, het versprei-
dingsgebied en biotoop, de voortplanting en het 
benodigde terrariumtype gegeven. Deze tekst wordt 
ondersteund door een of meerdere fraaie foto’s 
van de soort, en een duidelijk verspreidingskaartje. 
Daarnaast wordt er, wanneer het gaat om een soort 
met meerdere ondersoorten, een tabel gegeven met 
daarin de kenmerken waarop de ondersoorten van 
elkaar onderscheiden worden. De informatie die 
gegeven wordt is over het algemeen zeer compleet. 
Voor de twee soorten waar ik zelf enkele jaren 
kweekervaring mee heb (P. klemmeri en P. robertmer-
tensi), zie ik weinig incongruenties met mijn eigen 
ervaringen, behalve dat bij P. klemmeri vermeld 
wordt dat de vrouwtjes elke 27-30 dagen leggen, ter-
wijl dit in mijn ervaring elke twee weken kan zijn. Bij 
P. robertmertensi wordt als extra opmerking gegeven 
dat de soort zeldzaam is in gevangenschap, maar dat 
het door de hoge productiviteit niet lang zal duren 
voor de soort algemener zou worden. Momenteel is 
de soort redelijk beschikbaar in de hobby en hebben 
de auteurs hierin dus gelijk gekregen.
Afsluitend worden in het boek een glossarium met 
duidelijke uitleg van gebruikte vaktermen en enkele 
nuttige adressen voor liefhebbers genoemd. Deze 
laatste zijn vanzelfsprekend gericht op Duitse lief-
hebbers, maar ook voor Nederlanders kunnen deze 
bronnen waardevol zijn. Wat zeker niet onvermeld 

mag blijven in deze boekbespreking is de bijzonder 
uitgebreide literatuurlijst. Dit vormt belangrijke 
aanknopingspunten voor een zoektocht wanneer 
men meer wil weten over Phelsuma’s.
Over het geheel genomen is dit boek een bijzonder 
goede informatiebron als het gaat over Phelsuma’s, 
wat mij betreft de beste in omloop. De teksten zijn 
duidelijk, met voldoende diepgang, zodat het ook 
voor gevorderde lezers interessant is, maar zo goed 
geschreven dat ook voor beginners dit boek goed 
te behappen is, mits de kennis van de Duitse taal 
afdoende is. Het boek is logisch opgebouwd, met 
een algemene inleiding waarin alle aspecten van de 
daggekko’s worden behandeld, om vervolgens over 
te gaan op soortbeschrijvingen. Op die manier is 
het eenvoudig om snel specifieke informatie op 
te zoeken wanneer dat gewenst is. Daarnaast is 
dit boek uiterst fraai geïllustreerd, zodat het ook 
als doorbladerboek om je te verlekkeren aan de 
schoonheid van de soorten uit het genus kan die-
nen, hoewel dit natuurlijk geen recht doet aan de 
waardevolle informatie die het boek biedt.
Door de rijkdom aan foto’s, en duidelijke complete 
uitleg is dit boek niet alleen interessant voor hou-
ders van Phelsuma’s, maar misstaat ook zeker niet 
op de boekenplank van  iedere breed geïnteres-
seerde hobbyist of natuurliefhebber. Een aanrader!
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De Sierra de Gredos is de hoogste bergke-
ten van Midden-Spanje en vormt samen 
met de Sierra de Guadarrama en de Sierra 

de Francia het Castiliaans Scheidingsgebergte of 
Sistema Central. De zuidkant van de Gredos rijst 
steil op uit het omliggende landschap en bij hel-

der weer is de hoogste piek, de Pico Almanzor 
(2592 meter) met zijn vaak nog door sneeuw 
bedekte hellingen, van alle kanten duidelijk te 
zien (afbeelding 1). Het Sistema Central heeft een 
grote invloed op het klimaat van het centrale deel 
van het Iberische schiereiland. Tussen de zuid- en 

ßAfbeelding 1. De met sneeuw bedekte hellingen van de Sierra de Gredos met als hoogste punt de Pico Almanzor (2592 meter)
ãAfbeelding 2. De zuidflank met zijn uitbundige plantengroei. äAfbeelding 3. De noordflank met zijn alpiene landschap

âAfbeelding 4. Een vrouwtje van de Algerijnse zandloper
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noordflank van de Gredos is er een aanzienlijk 
verschil in flora en fauna, dat veroorzaakt wordt 
door de geografische ligging van het gebergte. De 
zuidflank heeft een mild klimaat waar sinaasap-
pelbomen en tabak worden geteeld, terwijl de 
noordflank op een alpenlandschap lijkt en alleen 
berglandbouw kent (afbeeldingen 2 en 3). Het 
gebied is spaarzaam bewoond, maar aangezien dit 
imposante gebergte slechts ongeveer 150 km ten 
westen van de miljoenen stad Madrid ligt wordt er 
in de weekenden en in de vakantietijd veel gewan-
deld door Madrilenen. In juni 2010 werd een reis 
ondernomen om de herpetofauna, in het bijzonder 
de hagedissen, van dit gebied te bekijken. 

Waargenomen soorten
De eerste dagen werd in de buurt van het hotel op 
de zuidflank van het gebergte gezocht. Het eerste 
wat opviel was het grote aantallen snel stromende 
bergbeken die het gebied rijk is. Ondanks de hitte 
die het gebied al geruime tijd teisterde was alles nog 
uitbundig groen en stonden veel planten in volle 
bloei, zoals Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) 
en Kuiflavendel (Lavandula stoechas). In allerlei 
biotopen werden verschillende soorten hagedissen 
aangetroffen. De buitenmuren van ons hotel werden 
bewoond door de Muurgekko (Tarentola maurita-

nica). Op de vlakte aan de voet van de zuidhelling 
werden tussen de mediterrane planten flinke aantal-
len Algerijnse zandlopers (Psammodromus algirus; 
afbeelding 4) en incidenteel ook de Spaanse zand-
loper (Psammodromus hispanicus) waargenomen. 
Op de zandpaden tegen de helling vond ik tot mijn 
verbazing een grote populatie Franjeteenhagedissen 
(Acanthodactylus erythrurus; afbeelding 5), die met 
hoge snelheid over het hete zand renden. 
Aangezien de noordflank van de Gredos een ander 
klimaat kent dan de zuidhelling verwachtte ik daar 
ook een andere samenstelling van de herpetofauna, 
zowel wat betreft soorten als de aantallen per soort. 

Afbeelding 5 (boven). Een fors mannetje van de Franjeteen hagedis  Afbeelding 6 (onder). Een Spaanse muurhagedis
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Dit bleek ook inderdaad het geval te zijn. In de dor-
pen aan de voet van de noordflank  was de Spaanse 
muurhagedis (Podarcis hispanicus; afbeelding 6) 
zeer algemeen. Op sommige muren werden  vier tot 
vijf dieren per vierkante meter gezien. Op de schaars 
begroeide noordflank kwam de Spaanse muurha-
gedis voor tot ongeveer 1000 meter hoogte en 
werd deze op grotere hoogtes vervangen door een 
endemische hagedissoort van het Sistema central: 
Cyren’s berghagedis (Iberolacerta cyreni; afbeelding 
7). Deze prachtige dieren met groene mannetjes en 

(meestal) bruine vrouwtjes werden steeds talrijker 
op grotere hoogtes. Boven de 2000 meter bleken ze 
zelfs voor te komen op rotsen die nog gedeeltelijk 
door sneeuw waren bedekt! Verder werden ook 
veel Spaanse smaragdhagedissen (Lacerta schreiberi) 
gezien. Deze soort waarbij de mannetjes in het voor-
jaar een prachtige blauwe kop hebben (afbeelding 
8), maar vooral de vrouwtjes spectaculair gekleurd 
kunnen zijn (afbeelding 9), werd voornamelijk in de 
direct omgeving van snelstromende beken gevon-
den tot op een hoogte van ongeveer 1800 meter.

Afbeelding 8. De mannetjes van de Spaanse smaragdhagedis hebben in het voorjaar een volledig blauw gekleurde kop

Afbeelding 7. Een mannetje van Cyren’s berghagedis (Iberolacerta  cyreni) op 2200 meter hoogte
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De Parelhagedissen
De eerste Parelhagedis (Timon lepidus) werd op 
de zuidflank gezien, in een voor Parelhagedissen 
bijzonder dicht door kruiden begroeid terrein. Het 
was een klein mannetje wat zich onmiddellijk uit 
de voeten maakte voordat er een foto kon worden 
genomen. Verder werden op de zuidflank geen 
andere Parelhagedissen waargenomen. Dit beeld 
was compleet anders aan de voet en op de hellingen 
van de noordflank. Op de enige weg die parallel 
loopt aan de noordflank was over een grote afstand 
een betonnen afwateringsgoot gemaakt. Deze goot 
bleek voor Parelhagedissen een onneembare hin-
dernis te zijn. Hierdoor bleven dieren die de weg 
wilden oversteken te lang op het asfalt en vonden 
we hier regelmatig doodgereden Parelhagedissen. 
Wat direct opviel was dat deze dieren allemaal vrij 
klein waren. Hieruit werd de voorlopige conclusie 
getrokken dat om de een of andere reden alleen 
halfwas dieren overreden werden. Tijdens de meer-
daagse tochten op de noordflank werd een flink aan-
tal (meer dan 40!) Parelhagedissen waargenomen 
(afbeeldingen 10 en 11). Ook hier waren alle dieren 
opmerkelijk klein en hadden  het formaat van een 
forse smaragdhagedis. De mannetjes hadden ook 
niet de opvallende massieve kop die ik gewend ben 
te zien in andere delen van Spanje (afbeelding 12 
en 13). Om wat preciezere maten te verkrijgen zijn 
een mannetje en een drachtig vrouwtje gevangen. 
Het vrouwtje had een kop van 2.8 cm lengte en een 
kop-romplengte van slechts 13.3 cm (afbeelding 
14). Het mannetje was met een kop van 2.6 cm en 
een kop-romp lengte van 12 cm zelfs een fractie 
kleiner (afbeelding 15). Met een gemiddelde kop-
romplengte van 17 cm voor vrouwtjes en 20 cm 

voor mannetjes van de nominaatvorm T. lepidus 
lepidus waren de dieren van de Sierra de Gredos dus 
aanzienlijk kleiner.
Niet alleen de afmetingen van de Parelhagedissen 
van de Gredos waren afwijkend. Ook het aan-
tal dieren dat werd gezien was veel groter dan 
op de vele andere locaties in Spanje, Portugal 
en Zuid-Frankrijk waar ik Parelhagedissen heb 

Afbeelding 11. Een parelhagedis mannetje half verscholen in 
een rotsspleet

Afbeelding 9. Een groen vrouwtje van de Spaanse smaragdha-
gedis

Afbeelding 10.  Een parelhagedis mannetje op de noordflank 
van de Sierra de Gredos
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kunnen observeren. Op bepaalde plaatsen op de 
noordflank van de Gredos konden zelfs meerdere 
dieren tegelijk worden waargenomen. Hoewel de 
dieren voorkwamen op plaatsen die als “typisch 
Parelhagedis-biotoop” kunnen worden aangemerkt 
(vlak terrein met steenhopen, afbeelding 16), wer-
den ze ook in de directe nabijheid van Spaanse 
smaragdhagedissen vlak bij het water gezien. Eén 
dier zat zelfs op een grote steen midden in de beek.  

Slotopmerkingen
Gebergten dragen vaak bij tot de vorming van 
(onder)soorten. Dit niet alleen doordat bergen bar-
rières vormen maar ook door de grote tegenstelling 
tussen het bergklimaat en het omringende laagland  
(Carranza et al., 2004; Peek, 2007). Hierdoor 
kunnen groepen dieren geïsoleerd raken, wat aan-
leiding geeft tot verdere aanpassingen en uiteinde-
lijk tot een eigen genetische identiteit. Het Sistema 
Central, waar de Sierra de Gredos een onderdeel 
van uit maakt, is daarop beslist geen uitzondering.  
Wat betreft de herpetofauna zijn inmiddels meerdere 
endemische (onder)soorten bekend zoals de Gredos-
pad (Bufo bufo gredosicula), de Almanzor-salamander 

Afbeelding 12.  Bij parelhagedis mannetjes van de Gredos ont-
breekt de voor deze soort karakteristieke grote kop

Afbeelding 13. Parelhagedissen laten zich gewoonlijk maar 
moeilijk benaderen, dit dier was echter een uitzondering

Afbeelding 14. Drachtig parelhagedis-vrouwtje 
op 1300 meter hoogte

Afbeelding 15. Parelhagedis mannetje
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(Salamandra salamandra almanzoris) en twee soor-
ten Berghagedissen (Iberolacerta cyreni en Iberolacerta 
(monticola) martinezricai). Over de Parelhagedis uit 
de Sierra de Gredos is weinig specifieks te vinden. 
Er zijn verschillende herpetologische reizen naar dit 
gebergte beschreven door bijvoorbeeld J. Speybroeck 
(http://www.hylawerkgroep.be/jeroen), M. Ber- 
roneau en P. de Pous (http://www.euroherp 
.com/forum). Soms hebben deze auteurs helemaal 
geen Parelhagedissen gezien en, indien ze deze 
wel gezien hebben, worden er geen foto’s van de 

dieren gepubliceerd. Dit maakt een vergelijking met 
de bevindingen van andere (amateur)herpetologen 
moeizaam. Verder is het natuurlijk essentieel om 
waarnemingen te doen aan een flink aantal dieren 
om afwijkingen in lichaamsgrootte op te merken. 
De reden waarom de Parelhagedis in de Sierra de 
Gredos als dwergvorm voorkomt is mogelijk het 
gevolg van de relatief korte activiteits periode die 
deze warmte minnende soort heeft in dit gebergte. 
In deze korte periode moet voldoende voedsel wor-
den gevonden om de voortplanting te bewerkstel-
ligen, maar ook voor de vetreserves die nodig zijn 
om de lange winter door te komen. Hierdoor blijft 
minder energie over om in de groei te investeren. 
Het is zeer goed mogelijk dat de Parelhagedis uit 
de Gredos nog andere fysiologische aanpassingen 
heeft ten gevolge van het bergklimaat. Hierbij moet 
gedacht worden aan een grotere tolerantie voor 
lagere temperaturen en een kortere incubatieduur 
van de eieren (die bij andere Parelhagedis populaties 
tot wel drie maanden kan zijn). Andere hagedis-
soorten van de hellingen van de Gredos hebben 
deze aanpassingen wel. Zo doen de eieren van de 
Spaanse smaragdhagedis, die op sommige locaties 
in de Gredos naast de Parelhagedis voorkomt, er 
slechts een dag of 40 over om uit te komen. De 

Afbeelding 17.  Schematische weergave van de verspreiding van de 
verschillende ondersoorten van de parelhagedis in Spanje, Portugal, 
Frankrijk en Italië. De ligging van het scheidingsgebergte, het Sistema 
central, is eveneens aangegeven

Afbeelding 16.  Typisch biotoop van de parelhagedis op de noordflank
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eieren van de op nog grotere hoogte voorkomende 
Cyren’s berghagedis (Iberolacerta cyreni) doen er zelfs 
minder dan 30 dagen om uit te komen (eigen waar-
nemingen). 
Van de Parelhagedis zijn inmiddels meerdere onder-
soorten bekend. Timon lepidus oteroorum heeft 
een zeer klein verspreidingsgebied en komt alleen 
voor op het Spaanse eiland Salvora dat voor de 
noordwestelijke Spaanse kust ligt. Deze ondersoort 
onderscheidt zich van T. lepidus lepidus door een 
geringere lichaamsgrootte en genetische verschillen 
(Castroviejo & Mateo, 1998). T. lepidus nevaden-
sis bewoont een strook langs de kust in zuidoost 
Spanje en is zowel genetisch als wat betreft de kleur 
van de volwassen dieren zeer verschillend van T. 
lepidus lepidus (Mateo & López-Jurado, 1994). 
T. lepidus iberica is de kleinst beschreven ondersoort 
van de Parelhagedis en komt voor in een gebied 
in het noorden van Spanje en Portugal. In de rest 
van het verspreidingsgebied, inclusief delen van 
Frankrijk en Italië komt de nominaatvorm T. lepidus 
lepidus voor (afbeelding 17). Hieruit kan gecon-
cludeerd worden dat de Parelhagedissen van de 
Sierra de Gredos (en mogelijk van het hele Sistema 
Central) net als T. lepidus iberica een aparte onder-
soort zouden kunnen zijn. Dit wordt ondersteund 
door een uitgebreide studie naar de genetische 
variabiliteit van Parelhagedissen van verschillende 
locaties (Paulo et al., 2008). Hieruit blijkt dat T. 
lepidus nevadensis en T. lepidus iberica zich inder-
daad, zoals verwacht, genetisch onderscheiden van 
T. lepidus lepidus. Opmerkelijk is echter dat de 
Parelhagedissen in het centrale deel van Spanje 
ook genetische verschillen vertonen ten opzichte 
van T. lepidus lepidus. Het lijkt er dus op dat de 
Parelhagedissen van de Sierra de Gredos zich niet 
alleen morfologisch onderscheiden, maar ook gene-
tisch. Bovenstaande bevindingen wil ik op korte 
termijn bevestigen door een groter aantal waarne-
mingen en precieze metingen aan deze bijzondere 
dieren te doen. Het is dus mogelijk dat deze dwer-
gen van de Sierra de Gredos in de nabije toekomst 
een ondersoort-status zullen krijgen.
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Summary
Dwarfs from the Sierra de Gredos
In June 2010 the author made a trip to the 
Sierra de Gredos (central Spain) to observe the 
local herpetofauna. Eight species of lizards were 
observed (Tarentola mauritanica,  Acanthodactylus 
erythrurus, Psammodromus algirus, Psammodromus 
hispanicus, Podarcis hispanicus, Iberolacerta cyreni, 
Lacerta schreiberi and Timon lepidus). On the 
north flank of the Sierra a large number of up to 
40 individual adult Timon lepidus were observed. 
Interestingly, all animals were relatively small with 
snout-vent lengths of about 13 cm for females 
and 12 cm for males. The large head, characte-
ristic for T. lepidus males, was not obvious in this 
population. The distribution and genetics of T. 
lepidus subspecies are discussed in relation to the 
deviant population of T. lepidus from the Sierra 
de Gredos.
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Hierbij weer een korte beschrijving van een aantal soor-
ten die wij op Peninsula Osa hebben gezien. De eerste 
drie zijn gifslangen, waarvan Bothrops asper de gevaar-
lijkste is. Wij hebben deze soort vele malen gezien, van 
jonge dieren tot volwassen. De grootste verrassing voor 
ons was het zien van de koraalslang ter grootte van een 
regenworm, welke onder de plint van ons huis zat.

Botriechis schlegelii (Berthold, 1846)
Botriechis schlegelii is direct te herkennen aan de hoorn-

achtige schubben boven de ogen. Deze schubben lijken 
op oogwimpers, wat deze dieren een bijzonder uiterlijk geeft. 

De mannetjes worden 375 mm tot 687 mm en de vrouwtjes 347 
mm tot 820 mm groot. De staart is kort en neemt 13 tot 19% van de 

totale lengte voor zijn rekening. De punt van de staart is vaak geel tot 
groen gekleurd. De grondkleur van deze dieren is zeer variabel namelijk 

helder groen, rose, groen, olijfgroen, zilver tot donker grijs of steenkool zwart 
met stippen, vlekken of dwarsbanden. Ze zijn nachtactief en leven voornamelijk 

in bomen en struiken. Ze eten hoofdzakelijk kikkers, hagedissen, vogels en kleine 
zoogdieren inclusief vleermuizen. Deze soort is verantwoordelijk voor veel beten, en 

dan met name in het gezicht en het bovenlijf van mensen. Dit komt mede door het feit dat 
ze zich hoofdzakelijk ophouden in bomen en struiken op een hoogte tot 1½ meter. Jaarlijks 

wordt melding gemaakt van 90 tot 100 beten. Het verspreidingsgebied bestaat uit secundaire groei 
in vochtige en natte bossen van het laagland. Ze worden ook gezien in natte bossen en regenwouden 

van het voorgebergte.
Foto’s gemaakt door Dick Klees
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Botriechis schlegelii
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Bothrops asper (Garman, 1883)
Bothrops asper is een grote en gevaarlijke gifslang, 
die herkenbaar is aan de driehoekige vormen op de 
flanken welke licht omrand zijn. Richting de rug-
zijde vormen deze driehoeken een vlindervormig 
figuur. Deze dieren kunnen een lengte bereiken 
van 2500 mm waarbij de vrouwtjes groter zijn dan 

de mannetjes. De staart is kort en neemt 12 tot 
15% van de totale lengte voor zijn rekening. Achter 
de ogen loopt meestal een donkere streep richting 
de mond welke is afgezet met een lichte lijn. Het 
puntje van de staart is meestal geel tot geel/oranje. 
Het zijn actieve en agressieve dieren welke hoofd-
zakelijk op de grond leven en nachtactief zijn. De 
jonge dieren worden ook wel gevonden in lage 
beplanting en kunnen dagactief zijn. In Costa Rica 
komen jaarlijks 220 meldingen binnen van beten 
van deze slang. In vijftien tot twintig gevallen zijn 
deze beten dodelijk. De voortplantingsperiode is 
tussen september en november, en de vrouwtjes 
kunnen in een worp tot wel 80 jongen krijgen. 
Het verspreidingsgebied bestaat uit vochtige en 
natte bossen van het laagland en vochtige en natte 
bossen en het regenwoud van het voorgebergte. 
Ze worden zeer algemeen gevonden in bananen-
plantages.
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Micrurus alleni Schmidt, 1936
Micrurus alleni is een relatief onbekende soort met 
een specifiek zwart figuur op de kop. Het lichaam 
is voorzien van gekleurde banden in de volgorde 
rood, geel, zwart, geel. De maximale totale lengte 
van deze dieren bedraagt 1165 mm, waarbij de 
vrouwtjes groter zijn dan de mannetjes. De staart is 

met 8 tot 17% van de totale lengte kort te noemen. 
Wij hebben deze soort slechts eenmaal gezien en 
het ging hierbij om een zeer jong dier ter grootte 
van een flinke regenworm. Het verspreidingsge-
bied bestaat uit vochtige en natte bossen van het 
laagland en voorgebergte.
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Pseustes poecilonotus is een slang 
waarbij de rugschubben zijn 
omrand met donker pigment van 
bruin, zwart tot donker groen. Het 
middelste deel van de schubben is 
geel, oranje, roze of zelfs rood 
van kleur. Er zijn ook exemplaren 
welke geheel zwart zijn gekleurd 
en daardoor worden ze vaak voor 
Clelia clelia aangezien. Deze slan-
gen kunnen een lengte bereiken 
van 2400 mm waarbij de vrouw-
tjes groter zijn dan de mannetjes. 
De staart neemt 26 tot 32% van 
deze lengte voor zijn rekening. Ze 
zijn dagactief en komen vrij alge-
meen voor. Meestal worden ze 
gezien in lage bomen en struiken 
waar ze op zoek zijn naar voedsel. 
Ze eten over het algemeen vogels 
en hun eitjes maar ook kleine 
zoogdieren staan op de menulijst. 
Wanner ze zich bedreigd voelen 
gedragen ze zich als een cobra. 
Ze richten zich op, sperren de 
bek wijd open en maken een sis-
send geluid. Ook de nek wordt 
opgeblazen. Het verspreidingsge-
bied bestaat uit vochtige en natte 
bossen van het laagland en voor-
gebergte, en regenwoud van het 
voorgebergte.
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Leptophis ahaetulla (Linnaeus, 1758)
Leptophis ahaetulla is een groene slang met een 
smalle zwarte streep  achter het oog. Ze kunnen 
een lengte bereiken van 2250 mm maar de meeste 
exemplaren worden niet groter dan 1500 mm. 
De mannetjes zijn groter dan de vrouwtjes en de 
staart is lang met 35 tot 42% van de totale lengte. 
Bij 60 tot 65% van de volwassen dieren is de staart 
incompleet. Deze dieren zijn dagactief en zoeken 
in bomen en struiken naar voedsel. Slapende en 
rustende kikkers staan hoog op de menu-
lijst, maar ook hagedissen worden met 
smaak gegeten. Wanneer ze zich bedreigd 
voelen richten ze zich op en sperren de bek 
wijd open waardoor de blauwe tong zichtbaar 
wordt. Ze sissen luid en blazen de keel een beetje 
op. Het verspreidingsgebied bestaat uit onver-
stoord vochtig en nat bos van het laagland maar ze 
worden ook marginaal gezien in vochtige en natte 
bossen en het regenwoud van het voorgebergte. 
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Dit is een grote (op één na grootste soort 
in Costa Rica) kortbenige soort met sterk 
gekielde schubben op de buik en knob-

belachtige schubben op de rug en flanken. Deze 
soort is in staat om van kleur te veranderen, van 
fel groen naar donker bruin. De meeste dieren 
die actief zijn, zijn echter fel groen gekleurd. De 
keelwam van de mannetjes is driekleurig namelijk; 
wit, blauw en rood/oranje (hoe toepasselijk, gelet 
op de kleuren van de vlaggen van Nederland en 
Costa Rica).

Beschrijving
De totale lengte van deze dieren bedraagt 330 mm 
met een kop-romplengte van 73 tot 99 mm. De 
mannetjes en vrouwtjes zijn nagenoeg even groot. 
De staart is lang en neemt ongeveer 70 tot 75% van 
de totale lengte voor zijn rekening. De achterpoten 
zijn kort en de vierde teen komt niet verder dan 
de gehooropening als de poot zijdelings langs het 
lichaam wordt gelegd. De schubben op de snuit 
zijn groot en vaak gekield. Onder de vierde teen 
bevinden zich 35 tot 47 lamellae (waarvan er 18 
tot 25 sterk vergroot zijn)1. De staart is enigszins 
cilindrisch van vorm. De keelwam is klein en komt 
niet verder dan de oksels als deze is uitgezet. De 
vrouwtjes hebben een nagenoeg even grote keel-
wam, alleen is deze iets blauwer van kleur. De rug-
zijde is helder groen met soms wat lichte stippen of 
donkere vlekken. De buikzijde is geelachtig tot wit 
met veel bruine vlekken en stippen. De iris bij deze 
dieren is goudkleurig.

Verwante soorten
Dactyloa insignes en Dactyloa microtus.
Naaste verwanten in een ander genus? Dit komt 
doordat er onzekerheid is over de validiteit van de 
indeling van de anolissen in de genera als Anolis, 
Norops en Dactyloa. Mogelijk moeten al deze gene-
ra worden ondergebracht in het genus Anolis. 

Leefomgeving en leefwijze
Meestal in ongestoorde vochtige, natte laagland-
bossen, alsook in natte, vochtige bossen in het 
voorgebergte. Ze worden ook gezien in bossen 
langs rivieren in het droge laagland.
Norops biporcatus is een soort die dagactief is en 
voor namelijk wordt gezien op bomen. Ze zon-
nen in het directe zonlicht om zich te warmen. 
Ze leven hoofdzakelijk solitair en komen in een 
zeer lage dichtheid voor. Hun eten verzamelen 
ze meestal in de kronen van de bomen. Ze eten 
hoofdzakelijk allerlei insecten, maar de kleinere 
exemplaren schijnen een voorkeur te hebben voor 
kevers, terwijl de grotere exemplaren een voorkeur 
hebben voor grote mieren (Corn, 1981). Ze eten 
ook kleinere Norops-soorten zoals Norops limifrons 
(Taylor, 1956). Zoals bij de meeste soorten 
eten de grote exemplaren grotere prooidieren (tot 
50 mm) dan de kleintjes. Onderzoek naar de maag-
inhoud heeft uitgewezen dat er tot elf prooiresten 
in zaten.

Voortplanting
Er is geen gedetailleerde informatie over de voort-
planting van deze soort voorhanden. Volgens 
Fitch (1975) leggen de vrouwtjes het gehele 
jaar door eitjes. Corn (1981) heeft echter bewijs 
gevonden dat er in de korte droge periode in de 
Atlantische laaglanden van Costa Rica een vermin-

In dit artikel willen we de grootste Norops-soort van Peninsula Osa bij jullie onder de aan-
dacht brengen. Toen wij deze soort voor de eerste keer zagen (van een afstand) kregen we 
een soort déjà vu. In Nederland hebben wij lange tijd Phelsuma’s gehad en op het eerste 
gezicht, natuurlijk wetende dat er geen Phelsuma’s voorkomen in Costa Rica, lijkt Norops 
biporcatus heel veel op Phelsuma sundbergi ladiguensis. Hij heeft dezelfde mooie groene 
kleur en beweegt zich nagenoeg op dezelfde bedachtzame manier. Ook de huid lijkt vanaf 
een afstand veel op die van een Phelsuma, met dezelfde gegranuleerde structuur. Bij 
nadere bestudering zie je echter al gauw dat alle vergelijkingen verder volledig mank gaan.

ß Koppel Norops biporcatus op teak

1 Lamellae: schubben, overdwars gelegen, aan de 
onderzijde van de tenen.
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derde ei-productie is. Hij suggereert dat er lokale 
verschillen zijn in de voortplantingscyclus, die 
samenhangen met een lange droge periode in een 
bepaald gebied (noorden van Costa Rica) of met 
frequente regenval in een ander gebied (zuidwes-
ten van Costa Rica). De jonge dieren hebben een 
kop-romplengte van 25 tot 26 mm.

Verspreidingsgebied
Laagland en voorgebergte van de Atlantische kant 
van Chiapas, Mexico tot noordelijk Venezuela. 
Verspreid liggende gebieden in westelijk Nicaragua 
en noord-westelijk Costa Rica. Van het zuid-wes-
ten van Costa Rica ononderbroken tot westelijk 
Ecuador (2-1220 m).

Eigen waarnemingen
Dat uitzonderingen de regel bevestigen gaat zeker 
op voor deze soort. We hebben Norops biporcatus 
vaak gezien rondom de Lodge en op plaatsen in 
de directe omgeving. We hebben ze zien slapen op 
een orchidee (Arundina graminifolia) van één meter 
hoog, wat niet echt gebruikelijk is voor deze boom-
bewonende soort. Dat ze ook hun eten niet alleen 
uit de boomkronen halen hebben we diverse malen 
waargenomen toen op nog geen 50 cm boven de 
grond een grote sprinkhaan werd opgegeten (zie 
foto). Ondanks dat we ze door de hele tuin tegen-
komen, op orchideeën, heesters en palmen, leven 
ze toch hoofdzakelijk op de teakbomen (zie foto’s). 
We hebben niet het idee dat ze een vast territorium 
hebben, omdat we ze zelden langere tijd achtereen 
op bijvoorbeeld dezelfde boom zien, of ze moe-
ten een groot territorium hebben. Deze biotoop 
delen ze met Norops polylepis, Norops pentaprion 
en Norops limifrons. Dat deze dieren inderdaad van 
kleur kunnen veranderen hebben we kunnen zien 
tijdens een enorme tropische regenbui. Bij zon-
nig weer was dit dier helder groen gekleurd, maar 
tijdens de regen werd hij gaandeweg donkerder, 
niet echt bruin, maar meer donkergroen, van kleur. 
Toen de zon weer doorkwam werd hij na enige tijd 
weer mooi helder groen. Ook wij hebben helaas 
geen gegevens over de voortplanting.

Terrarium
Om voor deze soort een advies te geven hoe ze te 
houden in een terrarium vinden wij heel moeilijk. 
De klimatologische omstandigheden (zie artikel 

over Norops polylepis, Tuns & Tuns, 2008) zijn vrij 
aardig na te bootsen, maar hun behoefte aan ruim-
te wordt waarschijnlijk iets moeilijker. Wij denken 
in ieder geval dat een terrarium voor een koppel 
van deze dieren minimaal 2 meter hoog moet zijn, 
1 meter diep en 2 meter breed (dit is puur gevoels-
matig en nergens aan gestaafd). Hierin moeten dan 
vele verticale klimmogelijkheden worden geboden. 

Summary
Norops biporcatus, Wiegmann 1834
Norops biporcatus is a large short-legged anole 
having strongly keeled ventrals and tuberculate 
dorsal and lateral scales. The male dewlap is trico-
lor; basally white, mostly powder blue and the free 
margin red orange. The total length of these ani-
mals is 330 mm with a standard length of 73 to 99 
mm. The tail is long with 70 to 75% of total length. 
The color of the dorsum is bright green.
They are strictly diurnal and habits relatively 
undisturbed situations in lowland moist and wet 
forests and premontane wet forest and rainforest.

ßNorops biporcatus op teak áVerspreidingsgebied
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In dit artikel willen we een veel 
voorkomende kikkersoort in 

Costa Rica beschrijven. Het gaat 
hierbij om Eleutherodactylus fit-

zingeri, welke in bijna het gehele 
land voorkomt, behalve in het 

hooggebergte. Ondanks zijn 
algemene voorkomen heeft deze 

soort een aantal specifieke ken-
merken waardoor hij niet gauw 
is te verwarren met een andere 

soort.

De licht gespikkelde achterzijde van de 
dijen, de gegranuleerde huid op de rug, 
gemiddeld grote vliezen tussen de tenen 

en de lichte streep over het midden van de rug 
maakt direct duidelijk dat het om Eleutherodactylus 
fitzingeri gaat en niet om een andere soort.

Beschrijving
Volwassen mannetjes zijn 23 tot 35 mm groot en 
de vrouwtjes met 36 tot 53 mm aanmerkelijk gro-
ter. De rugzijde is gegranuleerd met vele wratjes en 
soms ook wat huidrichels. De buikzijde is glad en 
de kop is bijna even lang als breed. De ogen en de 
gehooropeningen zijn groot. Bij de mannetjes is de 
gehooropening ongeveer 80% van de diameter van 
het oog en bij de vrouwtjes is deze 60%. Vinger 
I is langer dan vinger II en de vingertoppen zijn 
gemiddeld breed. De subarticular tubercles op alle 
vingertoppen zijn rond. Onder de vingers en tenen 
bevinden zich geen supernumerary tubercles. De 
thenar tubercle is slank en de palmar tubercle is veel 
groter. Er zijn geen plantar tubercles, de inner meta-
tarsal tubercle is slank en de outer metatarsal tubercle 
is kleiner en rond.
De grondkleur van deze dieren is grijs tot oranje-
achtig bruin, olijfkleurig of bruin met vaak een 
streep over het midden van de rug. Deze streep 
kan licht grijs, bruin, geel of oranje van kleur zijn. 
De achterzijde van de dij is bruin tot bijna zwart 
met goed te onderscheiden lichte stipjes (dit is bij 
de jonge dieren het beste te zien). De bovenlip is 
meestal gestreept en de keelzijde is grijs tot don-
kergrijs (richting bruin) met een lichte streep in 
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Jan en Ina Tuns 
San Juan de Sierpe 

Peninsula Osa 
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Eleutherodactylus fitzingeri zonder streep, in tuin
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het midden. De bovenzijde van de benen is voor-
zien van dwarsbanden. De buikzijde is wit, vaal 
geel of groenachtig geel en de onderzijde van de 
achterpoten geel tot groengeel. De iris is verdeeld 
door een bruine of rode lijn. Het bovenste gedeelte 
is meestal brons en het onderste grijsachtig. Soms 
is de gehele iris bruin of grijs.

Stemgeluid
De roep van deze dieren bestaat uit een serie (twee 
tot achttien) van korte harde “clacks,” wat lijkt op 
het tegen elkaar slaan van een paar stenen. Deze 
roep duurt ongeveer 2,5 seconde en wordt na enige 
tijd herhaald. De meest dominante frequentie ligt 
op ongeveer 3.0 kHz (Lynch & Myers, 1983).

Verwante soorten
Eleutherodactylus andi
Eleutherodactylus cuaquero en
Eleutherodactylus ranoides.

Leefomgeving
Deze laaglandsoort komt voor in vochtige bossen 
en bosranden. Ze worden ook gevonden in natte 
bossen en regenwouden van het voorgebergte. In 
natte bossen en regenwouden van het laaggebergte 
worden ze ook wel waargenomen, maar dit is mar-
ginaal.

Leefwijze
Deze veel voorkomende kikker is hoofdzakelijk 
nachtactief. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes 
worden ’s nachts gevonden in de onderbegroeiing 
of struiken langs de bosrand op een hoogte van 0,5 
tot 1,6 meter. De mannetjes roepen dan van stron-
ken, gevallen takken en lage beplanting. Dit roepen 
begint met de schemering en meestal na hevige 
regenval in de namiddag. ‘s Nachts zijn ze meestal 
weer stil en op donkere dagen kan het voorkomen 
dat de mannetjes zich overdag heel af en toe laten 
horen. De roep schijnt zowel een functie te heb-
ben bij het aangeven van het territorium als om 
vrouwtjes te lokken. De roep trekt echter ook de 
kikkeretende vleermuis Trachops cirrhosus aan en 
daarom suggereren Lynch & Myers (1983) dat 
de frequentie van het roepen naarmate de avond 
vordert afneemt. 
Soms zijn ze ook overdag actief en dan worden ze 
meestal gevonden in of onder de bladlaag op de 
grond.
Ze eten hoofdzakelijk insecten, maar geen mieren. 
Om aan predatoren te ontkomen maken ze meestal 
drie grote sprongen in verschillende richtingen om 
dan onder de bladlaag te verdwijnen.

ß Eleutherodactylus fitzingeri jong
ä Eleutherodactylus fitzingeri in tuin met streep
â Keel met lichte streep
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Voortplanting
Er zijn bijna geen gegevens bekend over de voort-
planting, maar Dunn (1931) maakt melding van 
een legsel van 44 eitjes. Dit legsel is gevonden op 
2 juni 1931 onder bladeren en werd bewaakt door 
een vrouwtje (Lynch & Myers 1983). Als de kik-
kertjes uit het ei komen zijn ze ongeveer 11,1 mm 
en de jonge dieren van een aantal maanden zijn 14 
tot 15 mm groot.

Verspreidingsgebied

Laagland en voorgebergte van noordoost Honduras 
en noordwest Costa Rica, doorlopend tot zuid-, 
noordwest- en centraal-Colombia. In Costa Rica 
marginaal in het laaggebergte (0 - 1.520 m).

Eigen waarnemingen
Deze kikkersoort wordt vrij regelmatig gezien in 
de avonduren. We zien hem zowel in de tuin als 
bij de rivier. In de tuin zitten ze meestal op het 
grindpad of in het gras, terwijl ze bij de rivier vaak 
op omgevallen bomen of beplanting van 0,5 meter 

hoog zitten. Overdag worden ze ook vrij regelmatig 
gespot tijdens het bladruimen in het dal waar de 
teakbomen staan. Ze houden zich dan schuil onder 
het afgevallen blad. Als dit blad wordt weggehaald 
springen ze met een aantal grote sprongen weg om 
vervolgens heel stil te blijven zitten. Worden ze dan 
weer benaderd dan springen ze weer weg, totdat ze 
ergens onder kunnen kruipen.
Ondanks het feit dat we een aantal jonge dieren 
hebben gezien kunnen we niets melden over het 
voortplantingsgedrag. We hebben de mannetjes 
nog nooit horen roepen (of dit in ieder geval niet 
als zodanig geïnterpreteerd) en ook geen legsels 
gevonden. De jonge dieren van 16 tot 20  mm 
groot hebben we voor het eerst gezien in de 
maand augustus. Dit zou kunnen betekenen dat 
de eitjes in mei of juni zijn gelegd, uitgaande van 
een ontwikkelingstijd van ongeveer drie maanden. 
De jonge dieren ontwikkelen zich geheel in het ei, 
waardoor een larvestadium niet aan de orde is.

Terrarium
Gezien zijn hoofdzakelijk nachtelijke leefwijze is 
dit volgens ons niet het meest interessante terrari-
umdier. Mocht men ze toch in een terrarium wil-
len houden, dan moet naar onze mening rekening 
worden gehouden met de vrij grote sprongkracht. 
Hierom zou het terrarium volgens ons minimaal 
100 cm hoog, 60 cm diep en 150 cm breed moeten 
zijn. Hier kunnen dan een aantal dieren in gehuis-
vest worden (te denken valt dan aan twee of drie 
mannetjes en één vrouwtje). Op de bodem moet 
een flinke strooisellaag liggen waar de dieren zich 
in kunnen verstoppen. Verder moet het terrarium 
goed beplant zijn met planten met grote gladde 
bladeren (Philodendron, Dieffenbachia). Als ver-
dere aankleding kan worden gedacht aan wat grote 
stukken hout en wat flinke rotsen. Ook een kleine 
waterpartij is geen overbodige luxe.
De belichtingsduur in het terrarium moet 13 uur 
per etmaal zijn, met een donkere periode van 
11 uur. Indien er direct zonlicht op het terrarium 
valt is verlichting niet strikt noodzakelijk indien 
men een dagtemperatuur kan bereiken van 28°C 
tot 32°C. ’s Nachts mag de temperatuur dalen tot 
minimaal 21°C en is het aan te bevelen om bijvoor-
beeld een 7 watt lampje te laten branden, zodat het 
niet helemaal aardedonker is in het terrarium (dit 
is het in de natuur namelijk ook niet altijd: maan, 
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Eleutherodactylus fitzingeri bij rivier

Verklarende woordenlijst
Subarticular tubercles knobbeltjes aan de onderzijde van de vingers en tenen onder de verbin-

dingen tussen de phalanx.
Supernumerary tubercles knobbeltjes aan de onderzijde van de vingers en tenen onder de phalanx 

en tussen de subarticular tubercles.
Thenar tubercle knobbeltje aan de basis van de duim of 1e vinger.
Palmar tubercle knobbeltje gelegen aan de basis van de 4e vinger.
Plantar tubercle knobbeltje bij de aanzet van de tenen
Inner- outer metatarsal tubercle knobbel op binnen- buitenzijde van de achtervoet (hiel).
Phalanx klein botje wat vorm geeft aan het skelet van de vingers en tenen (kootjes).

sterren). De luchtvochtigheid moet overdag tussen 
de 55 en 70% worden gehouden en moet ‘s nachts 
oplopen naar 90% of meer.
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Summary
Eleutherodactylus fitzingeri (Schmidt, 1857)
Adult males of Eleutherodactylus fitzingeri are 23 to 
35 mm in standard length. Females are 36 to 53 mm. 
Dorsum rugose with many warts and some short 
ridging. The venter is smooth and the head about 
as long as wide. Dorsal ground color is grayish or 
orange-brown, tan or olive, often with a broad light 
gray, tan, cello or orange middorsal stripe.
This frog is primarily nocturnal in activity. Both 
sexes are usually found at night in the understory 
vegetation or bushes along the forest edge 0,5 to 1,6 
meter above the ground.
This lowland species is characteristic of humid 
forests and disturbed or forest edge situations. They 
can also be found in similar habitats in premontane 
wet forest and rainforest and marginally in lower 
montane wet forest and rainforest.
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