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Lidgekkos: gekko’s uit de familie Eublepharidae
De meest gehouden gekko, en misschien wel de meest gehouden hagedis,
behoort tot de familie Eublepharidae, in gewoon Nederlands: Lidgekko’s.
Deze naam hebben zij te danken aan het feit dat zij, anders dan alle andere
gekko’s, beweegbare oogleden hebben. Een artikel over Luipaardgekko’s zou
niets nieuws zijn, over zijn familie daarentegen is een stuk minder bekend. Dat
is jammer, omdat veel familieleden leuke, fraaie en goed te houden terrariumdieren zijn.
48
Jaco Bruekers

Waarnemingen aan de Troodoshagedis (Phoenicolacerta troodica) in
Noord-Cyprus
De Troodoshagedis werd jarenlang als een ondersoort van de Syrische hagedis (Phoenicolacerta laevis) beschouwd. Gewijzigde inzichten, gebaseerd op
bloedserumonderzoek en het feit dat deze hagedissoort een geïsoleerd verspreidingsgebied heeft en alleen op Cyprus voorkomt zijn aanleiding geweest om de
Troodoshagedis als aparte soort te beschouwen (Tosunoglu et al., 1999). 70
Jeroen van Leeuwen

Panchlora nivea en Pycnoscelus surinamensis: twee nuttige aanvullingen
in het voedseldierenassortiment
In de hobby is er inmiddels een redelijk aanbod aan verschillende voedseldieren
beschikbaar, waaronder een aantal soorten kakkerlakken. Voor veel dieren uit
tropische gebieden vormen kakkerlakken een belangrijk bestanddeel van het
natuurlijke dieet. Bekend als voedseldieren in de hobby zijn bijvoorbeeld de
Argentijnse kakkerlak, de Doodshoofdkakkerlak en Redrunner. Minder bekend
zijn de twee soorten die de auteur momenteel kweekt: de Groene kakkerlak
(Panchlora nivea) en de Surinaamse kakkerlak (Pycnoscelus surinamensis),
80
beide de moeite waard om wat meer aandacht te geven.
Jur ter Borg

Artikelbesprekingen
Bespreking van twee artikelen, beide uit het tijdschrift Current Biology:
Op gang brengen van verloren gegane ecologische interacties met behulp van
voorhanden zijnde vervangers
Genetische herontdekking van een uitgestorven Galápagos reuzenschildpadsoort
85
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De meest gehouden gekko, en misschien wel de meest gehouden hagedis, behoort tot de familie Eublepharidae, in
gewoon Nederlands: Lidgekko’s. Deze naam hebben zij te
danken aan het feit dat zij, anders dan alle andere gekko’s,
beweegbare oogleden hebben. Een artikel over Luipaardgekko’s zou niets nieuws zijn; over dit dier is al veel geschreven.
Over zijn familie daarentegen is een stuk minder bekend.
Dat is jammer, omdat veel familieleden leuke, fraaie en goed
te houden terrariumdieren zijn. Met dit artikel hoop ik aan
deze ‘kennislacune’ een einde te maken en een bijdrage te
leveren aan de promotie van deze fantastische dieren.
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Het artikel dat nu voor je ligt is in een
aantal opzichten anders dan je zou kunnen
verwachten. Ten eerste is het lang en ten
tweede gaat het niet in eerste instantie
over het houden van beestje X. De meeste
artikelen in terrariumtijdschriften gaan
over het houden en kweken van een bepaald dier. Logisch, want daar draait onze
hele hobby om. Het bespreken van de verzorging en kweek van álle lidgekkosoorten
zou een te grote opgaaf zijn. Om toch een
goede en volledige indruk van deze familie
achter te laten, bespreek ik de zes geslachten van deze groep gekko’s en zal daarbij
ingaan op hun levenswijze in de natuur, de
verzorging in het terrarium en de kweek.

Systematiek en taxonomie
Lidgekko’s onderscheiden zich van de
andere gekko’s door hun bewegende
oogleden. In principe is hiermee voldoende gezegd. Met deze wetenschap kun
je immers probleemloos lidgekko’s van
niet-lidgekko’s onderscheiden. Ik wil me er
echter niet zo gemakkelijk van afmaken en
daarom introduceer ik de lidgekko’s in dit
artikel aan de hand van hun taxonomie.
Gekko’s zijn, ondanks dat ze als huisdier
‘makkelijk’ zijn, voor wetenschappers helemaal niet zo eenvoudig. De systematiek
van deze gekko’s is al jaren het strijdtoneel
van biologen, herpetologen, taxonomen
en andere deskundologen. Een eenduidige
taxonomische indeling is dan ook niet te
geven. Verschillende indelingen zijn door
verschillende wetenschappers gebruikt en
tot op de dag van vandaag verandert de
taxonomische indeling continu.

Een eenvoudige indeling

Hemitheconyx
caudicinctus
Foto: Jeroen van
Leeuwen

ß
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Grofweg zijn er drie groepen van classificatieschema’s. De oudste, in terrariumboeken de meest gebruikte, indeling
gaat uit van één familie der Gekkonidae.
Deze familie bestaat uit drie, dan wel vier
subfamilies, te weten de Eublepharinae
(lidgekko’s), Diplodactylinae (Australische/Oceanische gekko’s), Gekkoninae
(‘eigenlijke’ gekko’s) en Sphaerodactylinae. Deze laatste subfamilie wordt door

sommige wetenschappers niet erkend en
zij delen deze gekko’s bij de Gekkoninae
in.
De familie Gekkonidae wordt vervolgens onder de infraorde der Gekkonomorpha of Gekkota ingedeeld. Deze infraorde
bevat naast de Gekkonidae dan nog een
aantal andere families. Deze zusterfamilies
blijken erg lastig te classificeren en met
deze families is dan ook constant geschoven. De meest bekende kandidaten zijn de
Pygopodidae, Dibamidae en de Xantusiidae.

Lidgekko’s als eigen familie
De tweede indeling schept een heel ander
beeld over de verwantschappen tussen
de verschillende groepen gekko’s. Deze
indeling is een stuk uitgebreider dan de
eerstgenoemde en komt ook wat onlogischer over. Waar de meeste auteurs het
wel over eens zijn, is het bestaan van de
infraorde der Gekkonomorpha. Dalen
we af naar de lagere taxa dan wordt het
allemaal een stuk ingewikkelder. Kluge
(1967) verdeelt de Gekkonomorpha in
twee superfamilies. De eerste superfamilie,
de Eublepharoidea, zijn de lidgecko’s en
de tweede superfamilie, de Gekkonoidea,
de ‘normale’ gekko’s. De superfamilie Eublepharoidea bevat slechts één familie:
de Eublepharidae. De superfamilie Gekkonoidea omvat de overige twee families,
de Pygopodidae en de Gekkonidae. Het
eerste wat opvalt bij deze indeling is dat er
niet één maar drie families zijn.
De infraorde en de superfamilies hebben
we gehad en we dalen af naar het niveau
van de families. Een aantal auteurs had
moeite met de subfamilie-status van de
Eublepharinae. Gezien hun toch erg
afwijkende lichaamsbouw, maar vooral
hun evolutie wordt deze groep tot familie
verheven en heet dan ineens Eublepharidae.
Hiermee is de familieruzie echter nog
niet compleet. De Australische gekko’s
(Diplodactylinae) vinden dat zij toch
ook wel bijzonder zijn en zijn van mening
dat zij een familiestatus in plaats van een
Nummer 2 Jaargang 71
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Gekkonomorpha

zusterfamilies
zusterfamilies
zusterfamilies

Gekkonidae

Gekkoninae

Eublepharinae

Diplodactylinae

subfamilie-status verdienen. De meeste
wetenschappers kunnen zich hierin wel
vinden, maar hoe ze dan precies ingedeeld
moeten worden is weer onderwerp van
discussie.
Als eerste is er een discussie over de
positie van de Pygopodidae, een hagedis
die in het geheel niet op een gekko lijkt
(hij heeft niet eens, of nauwelijks, pootjes!)
en die voorheen ook nooit als echte gekko
gezien werd. Sommige wetenschappers
stellen echter dat in een ver verleden de
Pygopodinae en de Australische gekko’s
(Diplodactylinae) een gezamenlijke
voorvader hadden. In een moderne classificatie zou dit betekenen dat er een
familie der Pygopodidae gecreëerd zou

Sphaerodactylinae

moeten worden, die vervolgens uiteenvalt
in twee subfamilies: de Pygopodinae en
de Diplodactylinae. Kluge (1967) was
de eerste die met dit idee kwam, maar
veel wetenschapper hebben er toch wel
wat moeite mee. Omdat de geslachten en
soorten van de Pygopodidae in het geheel
niet op wat voor een gekko dan ook lijken,
verbannen sommige auteurs de Pygopodidae uit gekkoland.
Gaan we een stapje lager en gaan we
kijken naar de subfamilies, dan is het
allemaal en stuk eenvoudiger. De Eublepharidae worden onderverdeeld in
twee subfamilies, te weten de Aeluroscalabotinae en de Eublepharinae. De
subfamilie Aeluroscalabotinae bevat

Gekkonomorpha

Aeluroscalabotinae

Eublepharoidea

Gekkonoidea

Eublepharidae

Pygopodidae

Eublepharinae

Pygopodinae

Diplodactylinae

Carphodactylini
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Pygopus nigriceps,
vertegenwoordiger van de familie
Pygopodidae

52
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slechts één soort, Aeluroscalabotes felinus.
Wetenschappers zien deze gekko als de
meest primitieve nog levende gekko.
De familie Pygopodidae bestaat, als we
de indeling van Kluge aanhouden, ook
uit twee subfamilies: de Pygopodinae en
de Diplodactylinae. Vervolgens worden
de Diplodactylinae onder verdeeld in
twee ‘stammen’ (tribus), de ‘primitievere’
Carphodactylini en de ‘modernere’
Diplodactylini.
De laatste familie, de Gekkonidae,
wordt onderverdeeld in twee, dan wel drie,
subfamilies. De eerste subfamilie is meteen
de meest bekende: de Gekkoninae. Deze
subfamilie is, om het zo maar te noemen,
de nominaat-subfamilie. De ene auteur
verdeelt deze subfamilie weer onder in
twee stammen, te weten de Gekkonini
en de Sphaerodactylini, andere auteurs
verheffen de Sphaerodactilini tot een
subfamilie, Sphaerodactylinae. Tot
slot is er dan nog de subfamilie Teratoscincinae, die slechts één geslacht omvat,
Teratoscincus. Vanwege de aparte huid en
schedelstructuur is dit geslacht in een eigen

subfamilie geplaatst. Er zijn taxonomen
die vermoeden dat een aantal andere geslachten ook tot deze subfamilie behoren.
Het geslacht Stenodactylus behoort tot een
van de kandidaten.

Nieuwe ontwikkelingen
De laatste jaren is er echter een nieuw
schema in omloop, waarin met name de
positie van de Pygopodidae ter discussie wordt gesteld en waarin deze anders
worden ingedeeld. Het bestaan van de
infraorde Gekkonomorpha wordt nog
steeds onderschreven. Ook het bestaan van
de twee superfamilies de Pygopodoidea
en de Gekkonoidea, alleen zijn de Diplodactylidae verplaatst naar de Superfamilie der Gekkonoidea. De Pygopodoidea
bevat nu alleen nog maar de familie der
Pygopodidae, soms vergezeld door de
familie Dibamidae.
De superfamilie Gekkonoidea bevat
nu drie families: de Gekkonidae, onderverdeeld in de Gekkoninae, Teratoscincinae en de Sphaerodactylinae;
de Eublepharidae, onderverdeeld in de
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Aeluroscalabotinae en de Eublepharinae; de Diplodactylidae welke alleen de
subfamilie Diplodactylinae omvat.
Deze laatste indeling ziet de Pygopodidae dus nog wel als gekko’s, maar niet
meer als een gezamenlijke groep met de
Diplodactylidae. Fylogenetisch onderzoek zal nog uit moeten wijzen of dit
terecht is.

Laatste opmerkingen over
de systematiek
Ik heb getracht in zo weinig mogelijk
woorden de hele discussie over de taxonomie van de gekko’s samen te vatten.
Een aantal lezers zal nu ongetwijfeld het
spoor bijster zijn en zich afvragen: “Hoe
zit dat dan met die lidgekko’s?” Gelukkig is het ook mogelijk om lidgekko’s van
niet-lidgekko’s te onderscheiden zonder
in de jungle der wetenschap verdwaald te
raken. Lidgekko’s zijn kortweg van nietlidgekko’s te onderscheiden doordat ze
beweegbare oogleden hebben. Als u nu begint te denken dat wetenschappers zaken
vaak ingewikkelder maken in plaats van
duidelijker, moet ik u bij deze gelijk geven.
Om dit gecompliceerde verhaal toch nog
Jaargang 71 Nummer 2
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enigszins begrijpelijk te maken, heb ik
het in twee schema’s nog eens duidelijk
weergegeven. In de rest van dit artikel zal
ik de lidgekko’s als familie behandelen en
gebruik ik dus de naam Eublepharidae.

n

Teratoscincus
keyserlingi,
onderfamilie
Teratoscincinae

Lidgekko’s
Na deze uitweiding ga ik verder zoals
ik dit artikel begonnen ben, namelijk
met lidgekko’s. Zoals al eerder gesteld,
onderscheiden lidgekko’s zich van andere
gekko’s doordat ze beweegbare oogleden
hebben. Echter lidgekko’s hebben ook
een ander kenmerk dat hen van de andere
gekko’s onderscheidt. Ze leggen allemaal
zachtschalige eieren. Deze eieren dienen
dan ook anders uitgebroed te worden dan
de eieren van andere gekko’s, namelijk
in een vochtig substraat en met een hoge
luchtvochtigheid. Hardschalige eieren hebben soms wel een hoge luchtvochtigheid
nodig (eieren van gekko’s die uit vochtige
gebieden komen), maar het substraat mag
eigenlijk nooit echt vochtig zijn. Een “au
bain-marie” broedstoof met een vochtvasthoudend substraat als vermiculiet, perliet,
turfmolm, of iets dergelijks doet bij zachtschalige lidgekko-eieren prima dienst. Het
Lacerta
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Goniurosaurus luii
Foto: Jeroen van
Leeuwen

54
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artikel van M. Ernst en I. van Dijnsen in
Het Terrarium van maart 2002 beschrijft
hoe je een dergelijke broedstoof eenvoudig
en goedkoop kunt maken. Alle lidgekkoeieren kunnen zo’n beetje op dezelfde
manier worden uitgebroed. Het enige dat
verschilt, is de incubatietemperatuur.
Naast de twee zojuist genoemde eigenschappen die lidgekko’s onderscheiden
van de andere gekko’s, hebben lidgekko’s
ook nog een aantal opvallende kenmerken
gemeenschappelijk. Het eerste kenmerk is
dat, met uitzondering van Aeluroscalabotes felinus, alle lidgekko’s bodembewonend
zijn. Dit houdt niet in dat ze alleen op
de bodem zouden kruipen. Goniurosaurus- en Coleonyx-soorten klimmen ook
regelmatig in struiken of op stenen. Echt
hoger dan een meter komen ze niet en echt
gladde, verticale oppervlakten worden niet
beklommen.
Het tweede kenmerk is dat lidgekko’s
zindelijk lijken te zijn. Ze hebben de handige gewoonte om hun behoefte te doen
in een hoek van het terrarium. Deze hoek
moet het liefst wat hoger liggen en wat
vochtiger zijn dan de rest van het terrarium. Een stuk steen in een vochtige hoek
doet prima dienst als toilet. Waarom deze
dieren dit doen, is onduidelijk. Het zou te
maken kunnen hebben met territoriumvorming of vanuit hygiënische redenen.
Lidgekko’s blijven in de natuur meestal op
dezelfde plek en maken geen verre reizen.
Als ze hun uitwerpselen dan maar overal
zouden laten slingeren, zouden ze op den
duur door hun eigen vuil banjeren. Voor
het baasje is het in ieder geval erg handig
bij het schoonmaken: één keer in de week
de poephoek uitkuisen en klaar!
Een laatste interessante wetenswaardigheid is dat het verspreidingsgebied van
lidgekko’s niet geografisch beperkt is. Vaak
is het zo dat dieren die eenzelfde evolutionair pad bewandeld hebben, redelijk dicht
bij elkaar voorkomen. Lidgekko’s hebben
zich echter over de wereld verspreid en
komen voor in Afrika (Hemitheconyx, Holodactylus), Azië (Aeluroscalabotes, Goniurosaurus, Eublepharis) en Amerika (ColeNummer 2 Jaargang 71
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onyx). Ze bewonen daar ook verschillende
habitats, variërend van droge steppes tot
het tropische regenwoud. Lidgekko’s zijn,
ondanks dat ze toch allemaal tot dezelfde
familie behoren, een diverse groep dieren.
Dit tezamen met het gegeven dat vrijwel
alle soorten redelijk eenvoudig in het
terrarium te verzorgen zijn, maakt deze
gekko’s erg leuke terrariumbewoners. Jammer is alleen dat slechts een paar soorten
regelmatig in terraria gehouden worden.
Ondanks het feit dat de lidgekko’s over
de hele wereld verspreid voorkomen en
allemaal een vergelijkbare levenswijze
hebben, zijn ze, wat betreft de verzorging
in het terrarium, in grofweg twee groepen
in te delen. De eerste groep bevat dieren
die uit droge gebieden komen, de tweede
groep uit dieren die uit vochtige gebieden
komen. Binnen de twee groepen kunnen de
soorten grofweg op dezelfde wijze gehouden worden.

De soorten
In het volgende gedeelte van dit artikel zal
ik de zes geslachten bespreken. Ik zal daarbij ingaan op hun levenswijze in de natuur,
het houden in het terrarium en de kweek.
Ik heb geprobeerd de informatie kort en
bondig, maar wel compleet te houden.
Aeluroscalabotes
Dit geslacht bevat slechts één soort,
Aeluroscalabotes felinus, welke twee
ondersoorten bevat: A. f. felinus en A. f.
multituberculatus. Deze gekko wordt als
de meest primitieve nog levende gekko
gezien. Dit slanke dier is bruin van kleur
en heeft op de rug wat lichtbruine vlekken.
De kop is vrij spits van vorm en de ogen
zijn vrij groot. Sommige mensen vinden
de ogen van dit dier lijken op kattenogen
en daarom wordt dit dier wel “cat (eye)
gecko” genoemd.
Het is een middelgrote soort (zo’n 20
cm) die in de struiken van het Indonesisch
en Maleisisch regenwoud vertoeft. Het
klimaat in dit gebied is warm en vochtig,
met twee keer per jaar een regentijd. Echt
hoog in de bomen zul je dit diertje echter
56
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niet tegenkomen en daarom wordt hij ook
wel als struikbewoner bestempeld. In het
wild vind je hem vooral in holtes in bomen
en in struiken.
Over het houden in gevangenschap is
weinig bekend. Dit is op zich best opmerkelijk te noemen, omdat dit dier in zijn
leefgebied vrij veel voorkomt en er uit deze
gebieden veel dieren geëxporteerd worden.
Je zou dus verwachten dat dit dier regelmatig in de handel te vinden is. Het tegendeel is echter waar. Je komt een enkele
keer op een beurs een wildvangdier tegen
(vaak bij Duitse handelaren), waarvoor
dan een flinke prijs moet worden betaald.
De laatste tijd wordt er echter steeds meer
met dit diertje gekweekt en zie je steeds
meer nakweek op de beurzen verschijnen.
Mocht je dan een dier gevonden hebben, al dan niet tegen een aanvaardbare
prijs, dan is hij niet zo ontzettend moeilijk
houdbaar. In een hoog, vochtig terrarium
met een temperatuur rond de 28°C voelt
dit beestje zich prima thuis. Veel planten,
wat stukken kurk en een wirwar van
kleine takjes volstaan als inrichting. Als
voer accepteert dit dier allerlei niet al te
grote insecten, dus een standaard krekeldieet met de nodige vitamines volstaat.
A. felinus wordt sporadisch nagekweekt,
met name in de VS. Omdat de tropen
weinig seizoenswisseling kennen, is een
winterrust niet nodig. Je zou bepaalde
periodes in het jaar wat meer kunnen
sproeien om zo de regentijd na te bootsen. Kweekdata over dit dier zijn niet of
nauwelijks bekend, maar aan de hand
van de klimatologische gegevens van het
leefgebied zal ik een gokje wagen. Ik denk
dat de eieren een goede kans van uitkomen
hebben als ze in vochtig substraat bij een
temperatuur van tussen de 27 en 29°C
worden uitgebroed. Let wel, dit is puur
mijn idee en niet gestoeld op ervaringen
van mijzelf!
Eublepharis
De Luipaardgekko, die tot dit geslacht
behoort, is zo’n beetje de meest gehouden
hagedis en informatie over dit dier is er in
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overvloed. Eigenlijk is deze paragraaf dan
overbodig, zou je zeggen. Aan de andere
kant is het onlogisch en slordig om in een
artikel over lidgekko’s de meest bekende
soort over te slaan. Laat ik dit het geslacht
Eublepharis dus maar de eer geven die het
toekomt.
Om de stelling “je bent nooit te oud om
te leren” kracht bij te zetten, zal ik deze
paragraaf beginnen met een beschrijving
van de onbekende soorten uit dit geslacht. Ja, u begrijpt het goed, onbekende
luipaardgekko’s! De soort Eublepharis
macularius kennen we allemaal, maar het
geslacht Eublepharis kent ook nog een
aantal andere soorten, die zo goed als
onbekend zijn. Het probleem is dat deze
verschillende soorten ontzettend op elkaar
lijken, waardoor de verschillende soorten
vaak op één hoop gegooid worden onder
de verzamelnaam ‘luipaardgekko’. Een
verhandeling over het exacte onderscheid
tussen deze soorten zal ik jullie besparen
omdat je daarvoor schubjes moet gaan tellen. Alleen E. hardwickii is eenvoudig van
de andere soorten te onderscheiden doordat deze twee duidelijk zichtbare, donkere
dwarsbanden heeft bij de nek en aan het
begin van de staart. Tevens is de tekening
van een jong dier gelijk aan die van een
volwassen dier; alle overige soorten behouden hun jeugdkleed niet.
In het boek van Henkel et al. (2000)
worden vier soorten onderscheiden: E.
hardwickii, E. angramainyu, E. turcmenicus en E. macularius. De laatste soort
kent vervolgens zes ondersoorten: E.
m. macularius, E. m. afghanicus, E. m.
fascoliatus, E. m. fuscus, E. m. smithi en E.
m. montanus. Het onderscheid tussen deze
ondersoorten is nog lastiger dan tussen
de soorten en is eigenlijk alleen te bepalen als je de exacte herkomst van het dier
weet. De populatie in gevangenschap zal
dan ook vermoedelijk bestaan uit een mix
van ondersoortkruisingen omdat dieren
uit verschillende gebieden in de handel
terechtgekomen zijn.
Het geslacht Eublepharis komt voor in
het zuiden van Azië. De verspreidingsgeJaargang 71 Nummer 2
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Klimaat A. felinus

bieden van de verschillende soorten zijn
behoorlijk van gescheiden, waardoor de
verschillende soorten niet in het zelfde verspreidingsgebied voorkomen. Het klimaat
in dit gebied wordt sterk beïnvloed door
de seizoenen. De winters zijn relatief koel
en vochtig, met temperaturen die soms tot
onder het vriespunt zakken. De zomers
zijn daarentegen warm en droog, met
temperaturen die op kunnen lopen tot wel
45°C. Het landschap kan het best getypeerd worden als grillig: het is een rotsachtig gebied met hier en daar wat groen.
Er is al veel bekend over het houden en
het kweken van de luipaardgekko, daarom
zal ik het kort houden. In gevangenschap
komen we eigenlijk alleen E. macularius tegen. Omdat het leefgebied van de
overige soorten erg overeenkomt met die
van E. macularius, zouden deze soorten
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op dezelfde manier gehouden kunnen
worden. Alleen E. hardwickii komt uit een
vochtiger gebied en zal dus ook vochtiger
gehouden moeten worden. Voor zover mij
bekend wordt deze soort echter nog niet in
gevangenschap gehouden.
Hoewel het leefgebied van de luipaardgekko door extremen gekenmerkt wordt,
hoeft dit in het terrarium niet nagebootst
te worden. Temperaturen van 45°C worden door de dieren zelf vermeden en het
heeft dus geen zin deze temperaturen in
het terrarium na te bootsen. Zo’n 28°C is
voldoende. Ook een winterrust bij temperaturen onder 0°C is niet verstandig. Een
koele zolder waar het zo’n 15°C wordt, is
prima. Het terrarium kan eenvoudig ingericht worden met wat stukken lavasteen en
wat stapeltjes flagstones.
De kweek levert ook weinig problemen
op; er is eigenlijk geen kunst aan. Desalniettemin is het wel ontzettend leuk om
met deze soort te kweken. Door hun gedrag zijn de jongen in mijn ogen gewoon-

weg aandoenlijk. Geheel in tegenstelling
tot volwassen dieren, zijn de jongen fel en
ronduit agressief. Als je te dichtbij komt,
zetten ze het op een krijsen en vallen ze
fel aan. Echt indruk maken doen ze echter
niet, omdat zulke kleine beestjes natuurlijk
weinig uit kunnen richten.
Tot slot nog een interessant fenomeen
bij het uitbroeden van de eieren. De eieren
kunnen uitgebroed worden in een vrij
breed temperatuurbereik: van 24°C tot
33°C. Het bijzondere is dat het geslacht
van de dieren beïnvloed wordt door de
incubatietemperatuur. Dit fenomeen komt
bij meerdere reptielen voor, vooral bij
schildpadden. Bij temperaturen tussen
31,5 en 32,7°C kruipen er voornamelijk
mannelijke dieren uit het ei, bij temperaturen tussen de 24 en 26,7°C voornamelijk
vrouwelijke (Köhler, 2003). Voor een
evenredige geslachtsverdeling moet je de
eieren uitbroeden bij een temperatuur van
rond de 29°C.
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Hemitheconyx
Na de luipaardgekko is de Vetstaartgekko (Hemitheconyx caudicinctus) de meest
bekende lidgekko. Het geslacht Hemitheconyx kent naast H. caudicinctus nog een
soort: H. taylori. Over deze soort is vrij
weinig bekend.
H. caudicinctus is een dier dat ik al
een tijdje in mijn collectie heb en dat zal
voorlopig wel zo blijven. Het is namelijk
een ontzettend leuk dier om in het terrarium te verzorgen. Hun slome, gezapige
gedrag en hun trage, ontspannen levensstijl
is iets waar wij westerlingen nog een hoop
van kunnen leren. Dit dier lijkt zich echt
nergens druk over te maken en gaat gewoon zijn gang, wat er ook om hem heen
gebeurt. Al mijn terraria staan op mijn
kamer, waar ook mijn stereo staat. Ik draai
regelmatig op forse volumes maar dat
schijn deze dieren niet te deren. Ook als
er eens iemand langs het terrarium loopt,
blikken of blozen ze niet. Veel mensen
vragen dan of deze dieren nog wel leven.
H. caudicinctus komt voor in WestAfrika van Senegal tot het noorden van
Kameroen. Hij bewoont daar droge Savannegebieden. Het klimaat in dit gebied kenmerkt zich door natte en droge periodes.
In de droge periode is het tevens ook een
stuk warmer. De flora en fauna stellen zich
op deze periodes in. In de droge, warme
tijd is het gebied een kale dorre vlakte
waar de meeste dieren zich voor de hitte
verschuilen. In de koelere, natte periode
bloeit alles op en is er een overvloed aan
leven te vinden. Ook van H. caudicinctus
is bekend dat hij in de droge periode een
zomerrust houdt.
H. caudicinctus is van alle lidgekko’s het
meest bodembewonend. Hij bezit, anders
dan de overige lidgekko’s, slechts zeer
kleine nageltjes waardoor hij moeilijk kan
klimmen. Ook graven doet deze gekko
niet graag. Het liefst zoekt hij een holletje
of een stuk schors op waar hij onder kan
kruipen.
Over de houdbaarheid in het terrarium
lopen de meningen uiteen. De een zegt dat
het een lastig houdbare en zeer moeilijk
Jaargang 71 Nummer 2
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Klimaat H. caudicinctus

te kweken soort is, terwijl de andere ze
zonder problemen houdt en massaal
nakweekt. Ik zelf behoor tot die laatste
categorie. Vooral Amerikanen hebben de
grootste moeite om deze dieren te kweken.
De meest ingewikkelde seizoensritmes
worden nagebootst; geavanceerde incubatiemethodes worden ingezet en de meest
ingenieuze terrariuminrichtingen passeren
de revue. Ik houd alles zo simpel mogelijk
en heb nergens problemen mee. Ik wil
absoluut niet beweren dat mijn manier de
beste is, maar misschien geldt bij dit dier
wel dat de eenvoudigste manier ook de
beste manier is.
Simpel gezegd houd ik mijn Vetstaartgekko’s ongeveer hetzelfde als mijn Luipaardgekko’s, alleen houd ik ze gedurende
het hele jaar iets vochtiger. Het terrarium
heb ik voornamelijk met houtstronken
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n

ingericht. Een drinkbakje en een bakje met
vochtig turfmolm completeren het terrarium. Om de dieren tot voortplanting te
brengen, doe ik niets bijzonders; ik sproei
alleen iets meer. Begin februari begint het
mannetje het vrouwtje te versieren en een
maand later worden de eerste eieren gelegd. Het vrouwtje legt vier tot zes legsels
per jaar, welke ik bij een temperatuur van
± 29°C uitbroed.
Net zoals bij de luipaardgekko, is de
incubatietemperatuur van invloed op het
geslacht van de jongen. Volgens Köhler
(2003) komen bij een incubatietemperatuur van 31,7 tot 32,2°C voornamelijk
mannelijke dieren uit het ei en bij temperaturen tussen de 26,7 en 28,6°C voornamelijk vrouwelijke dieren. De geslachtsverdeling bij mij is dus in het voordeel van de
vrouwen. Voor het opkweken is dit wel
prettig omdat meerdere vrouwen bij elkaar
gehouden kunnen worden. Mannen zul
je apart moeten opkweken. Het bewust
spelen met de incubatietemperatuur om
het geslacht van de jongen te bepalen, is
misschien niet natuurlijk maar vaak wel
handig.

Klimaat
Goniurosaurus luii

Holodactylus
Net zoals het geslacht Hemitheconyx
bestaan het geslacht Holodactylus ook uit
twee soorten. H. africanus is nog enigszins
bekend, maar over H. cornii is helemaal
niets bekend. Beide soorten komen voor
op het Somalisch schiereiland (Ethio-
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pië, Somalië, Kenia en het noorden van
Tanzania). Het zijn bewoners van rotsachtige steppegebieden. Opvallend voor
dit gebied is dat het er niet kurkdroog
is; bij het woord steppe denk je al gauw
aan warm en droog. De luchtvochtigheid
blijft vrijwel altijd boven de 60% en in de
maanden januari t/m april ligt deze zelfs
rond de 70%. Deze periode is dan ook de
regentijd. Ook zijn de temperaturen nooit
echt extreem hoog en bij zo’n 28°C vrijwel
het hele jaar gelijk. Dit stabiele, gematigde
klimaat komt doordat het een schiereiland
is. De koele zeelucht zorgt ervoor dat de
temperaturen redelijk gematigd zijn en de
lucht redelijk vochtig blijft.
H. africanus is een klein blijvende gekko
met een opvallend dik en kort staartje. De
basiskleur is zwart met twee brede grijze
dwarsbanden over de rug. Voor mensen
die van actieve en alerte diertjes houden, is
dit waarschijnlijk niet de juiste keus. Overdag verstoppen ze zich en zelfs ’s nachts
zijn ze niet altijd te zien. Als ze wel te zien
zijn, staan ze meestal stil naar één punt
te staren. Weinig actie dus. Een tweede
punt waardoor deze gekko misschien niet
voor iedereen weggelegd is, is dat aangeboden dieren bijna altijd wildvangdieren
in slechte conditie zijn. De laatste jaren
worden deze dieren regelmatig uit Tanzania geïmporteerd. Tanzania exporteert veel
dieren, maar de kwaliteit daarvan is vaak
erg slecht. Je moet echt geluk hebben om
gezonde dieren te krijgen en zelfs dan zul
je vaak nog problemen tegenkomen. Zo
dacht ik drie gezonde dieren te hebben,
maar ontdekte een paar dagen geleden
dat mijn man een fikse oogontsteking
heeft. De behandeling met een oogzalf lijkt
gelukkig goed aan te slaan. Ziektes zijn
bij deze dieren vaak lastig te ontdekken
omdat je ze gewoonweg niet zoveel ziet.
Ondanks dit alles zijn het erg fraaie dieren
om te zien en heeft hun extreem relaxte
gedrag ook wel iets boeiends.
Als je gezonde dieren hebt, is de verzorging niet echt ingewikkeld. Een kleine bak
met een mengsel van zand en turf/cocopeat
op de bodem, ingericht met wat stenen of

Klimaat G. luii
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takken en een klein spotje, volstaat. Zorg
er voor dat het niet al te warm wordt en
dat de bak niet al te droog is. Daarom
is het verstandig om door het zand een
vochtvasthoudend substraat te mengen,
zodat het vocht vastgehouden wordt. Een
graad of 28°C en elke avond een beetje
sproeien zorgt voor een prima klimaat
voor deze beestjes.
Over de kweek met deze dieren is weinig
bekend. Via een Amerikaans internetforum kwam ik in contact met een Duitser,
Thomas Ernst (het heet niet voor niets
het World Wide Web) die met deze soort
kweekt. Hij gaf mij de volgende informatie
door. Eind maart, na de dieren voor circa
vier weken vochtiger gehouden te hebben, begint het mannetje paarneigingen
te vertonen. Als de vrouwtjes meewerken,
leggen ze na ongeveer drie weken de eerste
eieren en volgen de nakomende legsels met
tussenpozen van ongeveer tien dagen. De
eieren worden gelegd op een vochtige plek,
dus een eilegbak met vochtig substraat is
ideaal. De incubatietemperatuur moet niet
te hoog zijn, een temperatuur tussen de
26-28°C is voldoende. Bij deze temperatuur komen de jongen na circa 80 dagen
uit het ei gekropen en zijn dan ongeveer
1 cm. groot. De opfok van de jongen
kan onder de zelfde omstandigheden als
waaronder men de ouderdieren houdt.
Alleen een kleinere bak is wel handig als
je de jongen zo nu en dan wilt kunnen
terugvinden.
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Goniurosaurus orientalis
Foto: Jeroen van Leeuwen

Goniurosaurus
Het geslacht Goniurosaurus is in mijn
ogen het meest fraaie geslacht binnen de
familie der Eublepharidae. Het geslacht
als zodanig bestaat pas sinds 1981. Daarvoor werden de toen bekende soorten,
G. kuroiwae en G. lichtenfelderi, bij het
geslacht Eublepharis ingedeeld. Pas in de
jaren ’80 en ’90 zijn naast de twee reeds
bekende soorten acht nieuwe ontdekt. In
eerste instantie werden een aantal soorten
als ondersoorten van G. kuroiwae gezien
en heeft de officiële wetenschappelijke
beschrijving en naamgeving een tijdje op
Jaargang 71 Nummer 2
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Goniurosaurus
yamashinae
Foto: Jeroen van
Leeuwen
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zich laten wachten.
Inmiddels is het taxonomische getouwtrek zo’n beetje uitgevochten en kunnen
we tien soorten onderscheiden: G. luii, G.
araneus, G. bawanglingensis, G. lichtenfelderi, G. hainanensis, G. yamashinae, G.
orientalis, G. kuroiwae, G. toyamai en G.
splendens. Een aantal van deze namen zijn
echte bekkenbrekers. Dit is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat het geslacht
Goniurosaurus voorkomt in het zuiden
van China en Japan; de Aziatische tongval
is voor ons Europeanen nu eenmaal niet
zo eenvoudig.
Alle soorten zijn bewoners van het
tropische regenwoud. Je moet ze dus
warm en vochtig houden… toch? Niet
dus! De meeste soorten bewonen hooggelegen regenwouden, ook wel mistwouden
genoemd. De andere soorten bewonen een
aantal zuidelijke Japanse eilanden. Beide

biotopen zijn wel vochtig maar niet erg
warm. Met temperaturen tot zo’n 26°C
heb je het wel gehad. Ook anders dan
in ‘standaard’ regenwouden is het wél
aanwezig zijn van een koelere periode met
temperaturen van zo’n 18°C. Als je hier
even over nadenkt, dan moet je opvallen
dat dit voor de verzorging in het terrarium
voordelen biedt: extra verwarming is in de
meeste gevallen niet nodig!
De biotoop van deze dieren wordt verder gekenmerkt door de aanwezigheid van
rotsen en kalksteen, wat voor de meeste
regenwouden niet gebruikelijk is. Door
deze aparte biotoop zou men nu kunnen
gaan denken dat het lastige dieren zijn om
in het terrarium te houden. Het zijn zeker
niet de makkelijkst te houden dieren, maar
echt moeilijk houdbaar zijn ze nu ook
weer niet; althans als je gezonde dieren
hebt. Dieren die sporadisch aangeboden
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worden, zijn vaak wildvangdieren en verkeren in slechte gezondheid.
Heb je gezonde dieren en houd je een
aantal zaken in je achterhoofd, zijn ze
eigenlijk best wel goed te houden. Zoals
al eerder gezegd, moet het in het terrarium
niet te warm worden. Tijdens de zomermaanden kan dat op een reptielenzolder
wel eens voor problemen zorgen. Een tip
is om het terrarium van deze dieren dan
onder in je terrariumstelling te zetten. Bij
de vloer is de temperatuur altijd lager dan
hogerop en het terrarium kan niet van
onderen door lager geplaatste bakken verwarmd worden. Verder moet het terrarium
redelijk vochtig gehouden worden, maar
niet zeiknat (gooi deze dieren dus niet
samen met gifkikkers in een paludarium!).
Het probleem met vochtige bakken is dat
schimmels en bacteriën er goed gedijen,
waardoor het schoonhouden van de bak
Jaargang 71 Nummer 2
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wat meer moeite kost. Het terrarium kan
vervolgens ingericht worden met stukken
kurk, takken, lavastenen en flagstones.
Geef deze dieren ook wat klimgelegenheid omdat ze, ondanks dat het eigenlijk
bodembewoners zijn, regelmatig hoog in
de bak te vinden zijn.
Over de kweek met deze dieren is niet
zo heel veel bekend. De informatie die
er wel is, is vrij eenduidig. De meeste
kwekers lassen gedurende twee maanden
een koelere periode in bij zo’n 18°C en
verminderen de lichtduur van 14 naar
8 uur per dag. Er zijn ook kwekers die
geen koelere periode inlassen en er toch
succesvol mee kweken. Omdat deze dieren
in principe zonder extra verwarming
gehouden kunnen worden, zal de bak door
de lagere kamertemperatuur in de winter
vanzelf iets kouder worden. Op die manier wordt zonder extra moeite toch een
koelere periode ingelast. De incubatie van
de eieren gaat op de zelfde manier als bij
andere lidgekko’s, alleen mag het niet te
warm worden. Een incubatietemperatuur
tussen de 25-27°C is voldoende.
De taxonomie, biologie, verzorging
en kweek van deze dieren zijn inmiddels
kort besproken; tijd om het eens over de
dieren zelf te hebben. De dieren uit dit
geslacht vind ik persoonlijk de mooiste
van alle lidgekko’s. De dieren kenmerken
zich door hun slanke lichaam, hun lange,
dunne pootjes en de fraai gekleurde ogen.
Vooral de pootjes zijn opvallend. Aan de
pootjes zitten een vijftal lange teentjes met
scherpe nageltjes die hen houvast geven op
ruwe ondergronden. Hierdoor klimmen ze
gemakkelijk tegen kurk, hout of stenen op.
Ook een wollen trui is geen probleem voor
ze. Het is echter wat lastiger om de kleine
dunne pootjes van de trui los te krijgen.
Het kleurpatroon van alle soorten is bijzonder fraai te noemen. Alle dieren hebben
een donkere ondergrond, meestal zwart of
paarsachtig. Over de rug lopen vaak verticale dwarsbanden die fel van kleur zijn.
Dit contrast zorgt voor het opvallende en
fraaie uiterlijk van deze diertjes. Ook de
kleur van de ogen valt onmiddellijk op.
Lacerta
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Coleonyx mitratus
Foto: Jeroen van
Leeuwen

Deze is vaak ook fel van kleur, waardoor
sommige mensen ze ‘eng’ vinden kijken.
Deze dieren zijn echter alles behalve
eng. Ze hebben een schuw en zeer rustig
karakter. Wel apart is dat, in plaats van
weg te kruipen als er iemand aankomt, ze
stokstijf blijven staan en hun begluurders
nauwlettend in de gaten houden. Als je de
dieren oppakt, zullen ze zelden proberen te
bijten of trachten te ontsnappen. In plaats
daarvan zullen ze je ‘bekruipen’ en als je
een wollen trui hebt, wens ik je succes met
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het lospeuteren van de pootjes. Na verloop
van tijd verliezen de dieren hun schuwheid
en worden ze redelijk tam.
Coleonyx
Het geslacht Coleonyx is het enige geslacht
dat op het Amerikaanse continent voorkomt. Het verspreidingsgebied loopt van
het zuiden van de VS tot in het noorden
van Zuid-Amerika. Binnen dit verspreidingsgebied vinden we twee klimaat- en
biotooptypes, namelijk een steppeklimaat
(het zuiden van de VS) en een tropisch
regenwoudklimaat (Midden-Amerika en
het noorden van Zuid-Amerika). Voor
de verzorging in het terrarium is het dus
belangrijk te weten waar het dier vandaan komt, zodat je ze op een correcte
wijze kunt houden. De volgende dieren
komen uit de droge gebieden: C. brevis, C.
fasciatus, C. gypsicolus, C. reticulatus, C.
switaki en C. variegatus. De overige twee
soorten, C. elegans en C. mitratus, vinden
we in de vochtige gebieden.
De soorten uit dit geslacht zijn, net zoals
het geslacht Goniurosaurus, slank. Alleen
hebben ze niet zulke lange, spinachtige
Nummer 2 Jaargang 71
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poten als Goniurosaurus spp. dat hebben. Net zoals hun Aziatische familieleden
mogen Coleonyx spp. ook graag wat
rondklauteren, vooral de soorten die in
de vochtige bossen voorkomen. Ook wat
kleur betreft zijn de gekko’s uit dit geslacht
bijzonder fraai. Een donkere achtergrond
wordt afgewisseld met gele, bruine en zelfs
oranje vlekken.
In het terrarium komen we deze Amerikaanse lidgekko’s sporadisch tegen. C.
mitratus wordt regelmatig geïmporteerd
uit Honduras. C. elegans, C. variegatus en
C. reticulatus worden bij onze oosterburen
sporadisch nagekweekt. Over het algemeen zijn de soorten die voorkomen in de
droge gebieden wat eenvoudiger te houden
dan de soorten die uit vochtige gebieden
komen. Een vochtig terrarium brengt een
groter risico op schimmels en bacteriën
met zich mee en het schoonhouden is
lastiger en kost meer tijd. Echt moeilijk
houdbaar zijn ze eigenlijk geen van allen.
De soorten die voorkomen in de droge
gebieden, kunnen op dezelfde wijze gehouden worden als de Luipaardgekko. Een
klein terrarium met zand op de bodem,
Jaargang 71 Nummer 2
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wat schuilplaatsen en een waterbakje is
een prima onderkomen voor deze dieren.
Het is, zeker als je met deze dieren wilt
kweken, wel aan te raden om een plek in
het terrarium wat vochtiger te houden. De
soorten die voorkomen in vochtige gebieden, C. elegans en C. mitratus, moeten als
vanzelfsprekend vochtig (maar niet zeiknat!) gehouden worden. Ook moet je bij
deze dieren uitkijken dat het niet te warm
wordt. Temperaturen boven de 30 °C
dienen vermeden te worden. Het terrarium
kun je inrichten met stukken kurk, takken
en veel (kunst)planten.
Het kweken met deze dieren vergt ook
niet veel moeite. De dieren uit de droge
gebieden hebben een winterrust nodig bij
zo’n 15°C om in voortplantingsstemming
te komen. Geef de dieren een vochtige
eilegbak, zodat ze hun eieren goed kwijt
kunnen. De dieren uit vochtige gebieden
hebben geen winterrust nodig om tot
voortplanting te komen. Als stimulans
zou je vaker kunnen sproeien, om zo de
regentijd na te bootsen. De eieren van alle
soorten kunnen uitgebroed worden bij
28-30°C.

n

Coleonyx elegans,
vrouwtje met
jong. Foto:
Jeroen van
Leeuwen
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Summary
Eyelash geckos: geckos of the Eublepharidae family
In this article the author gives an overview of a specific group of geckos: the eyelash geckos. First the
taxonomy of gekkonid lizards is discussed, paying specific attention to the changing position of the
eyelash geckos within the infra-order of the gekkonomorpha. Then the six genera of eyelash geckos
are introduced, discussing in short the natural environment, the captive maintenance and breeding of
the animals. The eyelash geckos are an interesting group of gekkonid lizards of which only a few species are well known in the hobby. Most species of eyelash geckos — also the less well known — however
are relatively easy to keep in the terrarium. In this article the author highlights this group of gekkonid
lizards, hoping to draw attention among hobbyists to these beautiful and interesting lizards.

Tot slot
In dit artikel zijn de zes geslachten van de
familie Eublepharidae de revue gepasseerd. Uiteraard is deze informatie bij
lange na niet volledig. Dat is ook niet
mijn bedoeling. De bedoeling is om deze
interessante familie ‘voor te stellen’ en de
hobby kennis te laten maken met een groep
hagedissen die bijzonder fraai is en over
het algemeen goed in terraria te houden
is. Informatie over de aparte soorten is er

voldoende, maar een artikel of boek die de
familie als geheel behandelt niet. Er is overigens inmiddels wel in het Duits en Engels
een boek verschenen dat deze familie als
geheel behandelt, getiteld ‘Die Lidgecko’s/
The Eyelashgeckos,’ afkomstig van de
bekende auteurs Yuri Kaverkin en Hermann Seufer. Tot slot geef ik nog een lijst
met boeken waarin informatie te vinden is
over verschillende soorten lidgekko’s.

Aanbevolen literatuur
De volgende literatuurlijst bevat boeken en een website waarin één of meerdere lidgekko’s behandeld
worden. Helaas komen de meeste boeken niet veel verder dan de geslachten Coleonyx, Eublepharis en
Hemitheconyx.
Henkel, F.W., M. Knötich & W. Schmidt, 2000. Leopardgeckos. Natur und Tier Verlag, Münster. ISBN:
393158738X.
Henkel, F. W. & W. Schmidt, 2003. Praxisratgeber Geckos. Edition Chimaira, Frankfurt am Main. ISBN:
3930612712. (Aanrader, ook in het Engels).
Köhler, G., 2003. Inkubation von Reptilieneiern. Herpeton, Offenbach. ISBN: 3980289265. (Incubatiegegevens).
Rösler, H., 1995. Geckos der Welt. Urania Verlag, Leipzig. ISBN: 3332005499 (Aanrader).
Seufer, H., 1995. Keeping and breeding geckos. TFH Publications inc., Neptune NJ. ISBN: 0866222189.
Seufer, H. Y. Kaverkin & A. Kirschner, 2005. The Eyelashgeckos, Care Breeding and Natural History.
Kirschner & Seufer Verlag, Karlsrühe (zie bespreking hiernaast).
http://www.reptile-database.org (Taxonomie)

Overige literatuur
Kluge, A.G., 1967. Higher taxonomic categories of gekkonid lizards and their evolution. Bull. Amer.
Mus. Nat. His., 135 (1): 1-59.
Ernst, M. & I. van Dijnsen, 2002. Een eenvoudige broedstoof. En over het uitbroeden van reptieleneieren. Het Terrarium 19: 25-32

66

Lacerta

lacerta71-2-binnen.indd 66

Nummer 2 Jaargang 71

22-05-13 16:18

L idgekko ’ s (E ublepharidae )
fraaie foto’s. Van elke soort worden de
verspreiding, uiterlijke kenmerken habitat
en gedrag besproken. Daarna wordt
uitvoerig ingegaan op de verzorging en de
kweek. Met name de informatie over de
kweek is zeer waardevol omdat hierover
voor bepaalde soorten lidgekko’s, voor
het verschijnen van dit boek, nog weinig
bekend was.

Goniurosaurus, Hemitheconyx en
Eublepharis

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

Opzet van het boek
Het boek begint met een korte omschrijving van de taxonomie van de ooglidgekko’s. Dit hoofdstuk is beknopt, maar
voldoende om een goed beeld te krijgen.
Het volgende hoofdstuk gaat in op de
simpele vraag: wat is een ooglidgekko nu
eigenlijk precies? De uiterlijke kenmerken,
werking van de zintuigen, voortplanting,
en gedrag worden duidelijk beschreven.
Ingewikkelde (herpetologische) vaktermen
worden zoveel mogelijk vermeden.
Het algemene gedeelte van het boek is
vrij beknopt opgezet. Het vervolg van het
boek, de individuele soortbeschrijvingen,
is alles behalve beknopt. Elke soort wordt
uitvoerig beschreven, is voorzien van een
kaart met het verspreidingsgebied en bevat
Jaargang 71 Nummer 2
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Dit boek is het meest waardevol in zijn
beschrijving van de genera: Goniurosaurus, Hemitheconyx en Eublepharis. Ten
tijde van het uitkomen van dit boek waren
van het genus Goniurosaurus alleen G. luii
en G. araneus redelijk beschreven in de
literatuur. Over de overige soorten, waar
een aantal zeer fraaie tussen zitten, was
weinig tot niets bekend.
Over H. caudicinctus is genoeg informatie te vinden, over het broertje, H. taylori,
echter heel weinig. In dit boek wordt een
uitvoerige beschrijving gegeven, zowel
over de natuurlijke levenswijze als over het
houden in gevangenschap en de kweek.
Over E. macularius (de luipaardgekko)
valt weinig nieuws te vertellen. Er zijn
internetpagina’s genoeg en internet fora
te over waar deze soort besproken wordt,
maar over de andere soorten uit dit genus
(E. angramainyu, E. fuscus, E. hardwickii
en E. turcmenicus), is nog weinig geschreven. Dit boek bespreekt alle soorten
uitvoerig. Jammer genoeg is over niet alle
soorten informatie bekend met betrekking
tot het houden in gevangenschap en de
kweek. Met name de beschrijving van E.
hardwickii sprong er voor mij uit, omdat
ik voordat ik dit boek kocht, nog nooit
van deze soort gehoord had. Inmiddels
wordt deze soort aangeboden, maar is het
nog een zeer zeldzaam dier in gevangenschap. Het zou mij niets verbazen als daar
verandering in komt, want het is een zeer
bijzonder dier om te zien. Als het lukt deze
soort in gevangenschap te kweken, zullen
we hem in de toekomst hopelijk meer
tegenkomen.
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De Troodoshagedis werd jarenlang als een ondersoort van de Syrische
hagedis (Phoenicolacerta laevis) beschouwd. Gewijzigde inzichten, gebaseerd op bloedserumonderzoek en het feit dat deze hagedissoort een
geïsoleerd verspreidingsgebied heeft en alleen op Cyprus voorkomt zijn
aanleiding geweest om de Troodoshagedis als aparte soort te beschouwen (Tosunoglu et al., 1999). Deze visie wordt in herpetologische
kringen inmiddels breed geaccepteerd.

Phoenicolacerta
troodica
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Nu wij deze hagedissen in het veld hebben
gezien, vinden wij het ook logisch dat aan
deze muurhagedissoort een aparte status
is toegekend. Voor ons waren de optische
verschillen al erg kenmerkend en goed te
gebruiken om de soorten van elkaar te
onderscheiden. Hierover later meer.
Ph. troodica komt op het hele eiland
voor maar in dit verslag wordt ingegaan
op specifieke waarnemingen die wij
hebben gedaan in en rond Girne en in
gebieden rondom Lapta. Deze plaatsen
liggen in het noordelijk deel van Cyprus,
ook wel het “Turkse deel” genoemd. Een
streek waar het toerisme de laatste paar
jaren weer in opkomst is. In dit artikel
worden ook de resultaten van een basaal

veldonderzoek vermeld, dat mijn vrouw en
ik hebben uitgevoerd. Aangezien Ph. laevis
voor ons geen onbekende is, zijn wij in
staat de soorten met elkaar te vergelijken.
We staan daarbij stil bij de verschillen en
overeenkomsten die ons zijn opgevallen.

Mediterraan
De locaties waar wij wandeltochten
hielden bestaan uit een typisch mediterraan landschap. De kuststrook is vrij
dicht bebouwd en in cultuur gebracht. Je
vindt er olijfboom- en citrusboomgaarden,
graanvelden, druivenvelden en geiten- en
schapenhouderijen. Bij de huizen zijn
veelal ommuurde moestuintjes aangelegd.
Die tuintjes worden regelmatig gesproeid.
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Deze tuintjes en muren vormen ideale leefomstandigheden voor de Troodoshagedis.
In de hoger gelegen delen in het buitengebied van Lapta, waar de bebouwing
afneemt, stuitten we op echte bosgebieden
met voornamelijk naaldhout (Pinus brutia), Cypressen (Cupressus sempervirens)
en Jeneverbes (Juniperus phoenicea). Het
struikgewas bestaat vooral uit soorten
als Pistacia lentiscus, zonnerozen (Cistus
creticus en C. salvifolius), brem, Kermes
eiken, acacia-soorten en tal van kruidige
gewassen zoals Thymus capitatus en
Helichrysum conglobatum. Ook vind je er
bijzondere flora in de vorm van orchideeën
en cyclamen (Cyclamen cyprium).

Opportunist
Over de Troodoshagedis zijn in de terrariumliteratuur betrekkelijk weinig artikelen
verschenen. De meest informatieve publicaties zijn die van de hand van Mudde &
Mantel (1987) en Zawadzki (2000). Het
lijkt er op dat de Troodoshagedis niet veel
in gevangenschap werd en wordt gehouden.
Deze hagedissoort is, zoals gezegd,
endemisch, wat inhoudt dat hij alleen op
Cyprus wordt aangetroffen. De Troodoshagedis lijkt een voorkeur te hebben voor
open, stenige en droge omgevingen zoals
stapelmuurtjes langs velden en tuinen,
boomstammen, wegbermen, muren van
huizen en schuren, maar ook op plaatsen
waar je ze niet echt zou verwachten, zoals
in hoger gelegen gebieden langs bosranden
met een ruige en stenige ondergrond. Alleen zijn ze daar minder algemeen.
Op grond van onze waarnemingen stellen wij vast dat Ph. troodica wel een voorkeur heeft, maar niet echt kieskeurig is als
het om biotopen gaat. Een eigenschap die
wordt gedeeld met zijn naaste verwant Ph.
laevis. Beiden soorten plaatsen wij in de
categorie “opportunisten” en “cultuurvolgers.”
Als zichtjagers werden de hagedissen vaak actief zoekend naar voedsel
aangetroffen. Spleten en kieren werden
gecontroleerd op insecten en spinnen die,
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indien aanwezig, snel werden gegrepen
en opgeslokt. In het voorjaar wemelt het
op Cyprus van de insecten (sprinkhanen,
krekels, wantsen en vliegen). Aan voedsel
was dan ook geen gebrek.
Niet zelden zagen we dieren (mannetje/vrouwtje) op dezelfde zonplaats.
Een enkele keer konden wij zelfs paringen waarnemen die op de gebruikelijke
hagedissenmanier verliepen. In grote lijnen
voorloopt dat als volgt.
Na een korte achtervolging grijpt het
mannetje het vrouwtje vrij bruut in de nek
en schuift gelijktijdig zijn cloaca onder die
van het vrouwtje en brengt dan een van de
hemipenissen in. De paring die wij konden
observeren, duurde ongeveer 15 tot 20 seconden. De meeste vrouwtjes die wij zagen
droegen zichtbaar eitjes bij zich en hadden
vaak duidelijke littekens van paringsbeten
op de staartbasis en buikschubben.
Bij het verzamelen van meetgegevens
viel ons op dat we, verhoudingsgewijs,

veel mannetjes hebben gemeten. Toch was
het niet zo dat wij daarop bewust hebben
geselecteerd. Vrouwtjes waren gewoon veel
schuwer. In onze ogen kan dit worden verklaard doordat de mannetjes in het voorjaar actiever op zoek zijn naar partners
dan wel hun territorium actief bewaken
en dus nadrukkelijker in beeld komen en
meer risico’s nemen. De metingen die wij
aan Ph. troodica hebben verricht zijn in
een tabel verwerkt (tabel 2).
Bij aankomst op Cyprus hadden wij
geen beeld of de Troodoshagedis een veel
voorkomende verschijning zou zijn. Maar
op onze eerste ochtend op Cyprus konden
we al snel de eerste exemplaren spotten;
zonnend op de muren van het hotel. Dat
was een hoopgevend beeld om er meer te
vinden.
Gedurende ons verblijf rond Girne
en Lapta stelden we vast dat deze hagedis, naast de Hardoen (Laudakia stellio
cypriaca) en de Slangooghagedis (OphisNummer 2 Jaargang 71
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ops elegans schlueteri), daar het meest
voorkomende reptiel is en gelukkig als
“algemeen” mag worden aangeduid.
In de meeste biotopen, waar wij Ph.
troodica aantroffen, vonden we ook andere herpetofauna. Onze lijst ziet er als volgt
uit: Naaktvingergekko’s (Mediodactylus
kotschyi fitzingeri), Budak’s slangenoogskinken (Ablepharus budaki), Gestreepte
skink (Trachylepis vittatus), de Hardoen
(Laudakia stellio cypriaca) en één keer
zelfs een Gewone kameleon (Chamaeleo
chamaeleon)!
Het sympatrisch voorkomen met Laudakia vinden wij toch best bijzonder, omdat,
naar ons idee, het niet ondenkbaar is dat
Ph. troodica binnen het voedselspectrum
van Laudakia past, zeker als het om jonge
(kleine) hagedissen gaat. Bij eerdere waarnemingen aan Ph. laevis in Turkije zijn
soortgelijke waarnemingen gedaan en was
dezelfde theoretische stelling over predatie
door Laudakia aan de orde (Bruekers &
Uytterschout, 2010).

Uiterlijk
Doorgaans vinden wij de kleur en het
postuur van Phoenicolacerta troodica vrij
uniform. Zoals gebruikelijk bij de Lacertidae, zijn mannetjes wel forser van bouw
in vergelijking met de vrouwelijke dieren.
In het bijzonder vallen de grotere kop en
romppartij direct op. In de hand genomen
kun je aan de femoraalporiën het geslacht
onderscheid ook een goed vaststellen. Die
poriën zijn bij de mannetjes nadrukkelijker
aanwezig dan bij de vrouwtjes. Bovendien
is bij de mannen de staartbasis dikker.
De rugzijde is meestal eenkleurig bruin
tot grijsbruin, soms met verspreid enkele
donkere vlekjes.
Het meest kenmerkende waaraan Ph.
troodica, volgens ons, goed is te herkennen, is de helder witte band op de flanken
(lateraal). Met daarboven een donkerbruine band en een lichtbruine band eronder.
Beide geslachten hebben die witte band
die vermoedelijk al vanaf de geboorte
aanwezig is (halfwas dieren hadden die
band ook). Bij beide geslachten vind je aan
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Tabel 1: Verschillen en overeenkomsten tussen Ph. troodica en Ph. laevis
Phoenicolacerta troodica
(populaties: Girne, Lapta, Cyprus)

Phoenicolacerta laevis
(populiaties: Side, Manavgat, Marmaris/Icmeler, Turkije)

Veelal een slanke bouw

Optisch een zwaarder gebouwde en forser ogende hagedis

Dieren groter dan 20 cm zijn niet algemeen

Lengtes boven 20 cm komen vaker voor

Aan de rugzijde minder variabel in kleur en tekening

Dorsaal meer variatie in kleur en tekening

De kleur van keel- en onderkaak van de mannetjes zijn in de
paartijd altijd groen, groen/geel of groen/blauw

De keel- en onderkaakkleur in de paartijd varieert van groen/
blauw tot oranjerood.

Het lijkt er op dat de ventrale (buik-)kleur bij vrouwtjes
overwegend beige is

Ventrale kleur bij de vrouwtjes is meer variabel (wit, beige
en geel)

Beide geslacht hebben een laterale witte band die prominent Witte band ontbreekt of is minder prominent aanwezig
aanwezig is.
Naar ons oordeel ligt een gelijkenis met Podarcis muralis
meer voor de hand dan de gelijkenis met Ph. laevis

Gelijkenis met P. muralis is veel minder duidelijk

Typische cultuurvolger

Idem

Leeft sympatrisch met andere hagedissoorten, o.a Laudakia,
Trachylepis, Mediodactylus, Ablepharus.

Idem, o.a. Laudakia en Chalcides

Last van parasitaire mijten (Ophionyssus natricis)

Idem

Heeft te maken met tal van natuurlijke en niet-natuurlijke
vijanden (zie boven)

Idem

Opportunistische soort, niet kieskeurig wat betreft biotoopkeuze, hoog aanpassingsvermogen

Eveneens opportunistisch. De groei en verspreiding van
populaties buiten het natuurlijke verspreidingsgebied
bevestigen die eigenschap (Bruekers, 2010; Bruekers &
Uytterschout, 2010)

Populaties kennen vaak een hoge dichtheid per m2 (soms 3
à 4 dieren)

Idem

de onderkant van de flanken (ventralia)
blauwe vlekjes. Wel is het zo dat de vlekjes
bij de mannetjes beter ontwikkeld en
intensiever van kleur zijn.
De onderzijde is bij de vrouwtjes
altijd wit of ivoorkleurig, zonder verdere
tekening. Ook bij de mannetjes vind je
die kleur terug, al is de variatie bij hen,
in elk geval tijdens de paartijd, groter. We
troffen namelijk mannelijke dieren aan
met een beige, gelige, rozige of zelfs oranje
gekleurde buikschubben. Wel hadden
nagenoeg alle mannetjes die wij in deze
periode zagen een blauwgroene keel.
Op het eerste gezicht en op afstand
vonden wij de gelijkenis wat betreft kleur,
formaat en bouw met de Muurhagedis
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(Podarcis muralis merremia) sterker
aanwezig dan de gelijkenis met de naaste
verwant: Phoenicolacerta laevis.
Alle exemplaren die wij van dichtbij
konden bekijken hadden trouwens in meer
of mindere mate last van parasitaire mijten
(waarschijnlijk Ophionyssus natricis).

Bedreigingen
Hoewel Ph. troodica een algemene soort
is, is er wel degelijk sprake van predatiedruk door natuurlijke en niet-natuurlijke
vijanden. Voor de hand ligt dat ze worden
bejaagd door de op Cyprus voorkomende
grote landslangen (Hierophis jugularis,
Hierophis cypriensis, Platyceps najadum,
Hemorrhois nummifer, Telescopus fallax
Nummer 2 Jaargang 71
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T roodoshagedis (P hoenicolacer ta

cypriaca, Malpolon insignitus en Macrovipera lebetina). Maar ook vogels als de
ekster (Pica pica), scharrelaar (Coracias
garrulus), bonte kraai (Corvus cornix),
Merel (Turdus merula) en anderen zullen
hagedissen op het menu hebben staan.
Rond woonwijken en landhuizen zagen
wij ook vrij veel zwerf- en huiskatten
(Felis silvestris catus) die ongetwijfeld ook
jacht zullen maken op hagedissen.
Onder stenen, nabij vindplaatsen van
Ph. troodica, was de tot 13 cm lange duizendpoot (Scolopendra cingulata) eveneens
bijzonder algemeen. Dit dier staat bekend
als een veelvraat en is een uitzonderlijk
felle jager. In onze ogen een niet te onderschatten predator die meestal onder stenen
en planken wordt gevonden. Plekken die
vaak ook als schuilplaats dienen voor onder andere (jonge) Troodoshagedissen. De
veiligheid van zo’n schuilplaats is in onze
ogen dan ook zeer betrekkelijk.
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troodica )

n

Tabel 2: Biometrische gegevens van Phoenicolacerta troodica in de
omgeving Girne, Lapta. KRL=kop+romplengte ; TL=totale lengte
Geslacht
mannetjes

vrouwtjes

KRL in cm

TL in cm

6

17

blauw/groene keel

Bijzonderheden
groene keel

5,7

18

5,4

13,9

blauw/groene keel

6

15,9

groene keel

6,1

21

groene keel

5

13,8

geregenereerde staart

4,5

12,4

halfwas

4,6

14,2

halfwas

5,4

18,9

groenige keel; rozige buik

6,3

18,7

groene keel; oranje buik

5,5

18,7

gele keel; rozige buik

5,9

17

5,5

16,7

groen/gele keel; beige buik
halfwas; beige buik

6,3

19

drachtig; beige buik

6

19,8

drachtig; beige buik

5,6

16,7

drachtig; beige buik
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Phoenicolacerta troodica. Pagina rechts: enkele typische vindplaatsen

Tabel 3: Waargenomen herpetofauna
Phoenicolacerta troodica
Laudakia stellio cypriaca
Ophisops elegans schlueteri
Trachylepis vittatus
Chalcides ocellatus ocellatus
Ablepharus budaki
Mediodactylus kotschyi fitzingeri
Chamaeleo chamaeleon
Typhlops vermicularis
Platyceps najadum
Hemorrhois nummifer
Macrovipera lebetina
Testudo graeca ibera
Trachemys scripta elegans
Mauremys rivulata
Hyla savignyi
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Aantal
algemeen
algemeen
algemeen
2x
4x
>10x
>15x
4x
8x
1x
2x (1x road kill)
1x
6x (volière, stadspark Girne)
5x (vijver stadspark Girne)
1x (waterreservoir bij Lapta)
6x kikkers; >50 larven (water
reservoir bij Lapta)

Dankwoord
Mijn vrouw, Yvonne, dank ik voor de
ondersteuning in het veld en de begeleiding tijdens de vele inspannende wandeltochten.
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gekomen door een financiële bijdrage op
basis van de Stimuleringsregeling van de
Nederlandse Vereniging voor Herpetologie
en Terrariumkunde “Lacerta”.
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Summary
Observations on the Troodos lizard
(Phoenicolacerta troodica) in northern
Cyprus
Observations regarding Phoenicolacerta
troodica in its typical (semi)natural habitats in
Northern Cyprus are described. Ph. troodica,
at first, was thought to be a subspecies of Ph.
laevis. But detailed studies revealed that Ph.
troodica should be considered a full species.
Fact is that this lizard lives on Cyprus only. This
makes it an endemic species.
The author describes this typical wall lizard
species as very opportunistic. It can be found in
various natural en semi-natural habitats (garden
walls, roadsides, walls or rocky formations in
forest areas. Sometimes other reptile species
were found in the same habitat. For instance
Laudakia stellio which, in theory, could be a
predator, especially for young Phoenicolacerta.
According to the author this species is fairly
easy to recognize. Both sexes have a typical
white colored band on the flanks.
This paper contains a list with differences
between Ph. troodica and Ph. laevis and a list
with biometrical data regarding Ph. troodica.
Some information on predation en predators is
also presented.
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n K akkerlakkenk week

Panchlora nivea en
Pycnoscelus surinamensis:
twee nuttige aanvullingen in het voedseldierenassortiment
In de hobby is er inmiddels een redelijk aanbod aan verschillende voedseldieren beschikbaar. Daaronder vallen ook een aantal soorten kakkerlakken. Voor veel dieren uit tropische gebieden vormen kakkerlakken
een belangrijk bestanddeel van het natuurlijke dieet. Bekend als voedseldieren in de hobby zijn bijvoorbeeld de Argentijnse kakkerlak (Blaptica
dubia), Doodshoofdkakkerlak (Blaberus craniifer) en Redrunner (Shelfordella tartara). Minder bekend zijn de twee soorten die ik momenteel
kweek: de Groene kakkerlak (Panchlora nivea) en de Surinaamse kakkerlak (Pycnoscelus surinamensis). In mijn ogen loont het de moeite om
de laatste twee soorten eens wat meer aandacht te schenken.
Jeroen van Leeuwen
Schaepmanstraat 15
6702 AN Wageningen
jeroen.p.van.leeuwen@gmail.com
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Beschrijving
De Groene kakkerlak, Panchlora nivea
(Linnaeus, 1758), komt van nature voor
in het Caraïbisch gebied en het zuiden van
de Verenigde Staten, de soort is beschreven
aan de hand van exemplaren uit Cuba.
Het is een kleine soort, de vrouwtjes
bereiken een lengte van ongeveer 25 mm,
terwijl de mannetjes met maximaal 15
mm nog een stukje kleiner blijven. Beide
geslachten zijn als adult helder lichtgroen,
met een gele streep over de flanken, en
hebben bruine ogen en antennen. De
adulte dieren, met name de mannetjes, zijn
behoorlijk goede vliegers, waar rekening
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mee gehouden dient te worden. De soort
is strikt nachtactief. Hierop inspelend
verzorg ik de dieren overdag, wanneer de
adulte kakkerlakken weggekropen zitten
onder een stuk kurk. ’s Nachts is dit een
stuk lastiger, bij het openen van de faunabox vliegen er veel dieren naar buiten. De
nimfen van P. nivea hebben een lengte van
slechts 2 mm bij de geboorte en zijn bruin
of zwart gekleurd. In tegenstelling tot de
adulte dieren leven de nimfen voornamelijk in de bodem.
De Surinaamse kakkerlak, Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758), is al
tientallen jaren in laboratoria aanwezig,

n

Adulte vrouw
van Pycnoscelus
surinamensis

Nimfen van
Panchlora nivea
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aanvankelijk vooral voor onderzoek aan
de soort als intermediate host voor een
kippenparasiet, later werd er vooral gekeken naar de parthenogenetische voortplanting van de soort. In de reptielenhobby
wordt de soort pas vrij recent aangeboden.
Adulte P. surinamensis worden ongeveer
25 mm lang, maar zijn hierbij wel een stuk
breder dan de vrouwen van Panchlora
nivea. De adulte kakkerlakken hebben
een bruine grondkleur, met een zwarte
kop en thorax, waarbij de thorax aan de
voorkant een lichte rand heeft. De nimfen
zijn donkerbruin tot zwart en lastig van de
nimfen van P. nivea te onderscheiden, al
lijken ze iets meer te glanzen. De glans en
grondkleur van de nimfen is echter afhankelijk van voeding en vochtigheid van het
substraat (hoe vochtiger, hoe donkerder).
In tegenstelling tot de adulte P. nivea vliegen de adulte P. surinamensis niet, wat het
verzorgen een stuk makkelijker maakt.

Kweek
Panchlora nivea,
onder het mannetje, boven het
vrouwtje
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De manier van kweken is bij mij voor
beide soorten gelijk. De kakkerlakken
worden gehouden in faunaboxen (inhoud
ongeveer 6 liter), met een panty om het
deksel om te voorkomen dat de insecten

door de spleten in het deksel kunnen
komen. Op de bodem ligt een dikke laag
substraat, ik gebruik hiervoor cocopeat,
maar ik denk dat bijvoorbeeld turf of potgrond zonder chemische toevoegingen ook
prima zal werken. Wat belangrijk is, dat
het substraat luchtig is en vocht vasthoudt.
Bovenop de cocopeat ligt een stuk kurk,
waar vooral de volwassen insecten onder
kruipen. Dit geldt dan met name voor P.
nivea, want adulte P. surinamensis leven
net als nimfen in de bodem. Bij P. nivea
geldt dit alleen voor de nimfen. Het loont
de moeite om ieder half jaar tot jaar het
volledige substraat te vernieuwen, omdat
dit dan grotendeels verteerd is door de
kakkerlakken en zijn luchtigheid verliest. De temperatuur voor het kweken is
optimaal bij 25-35°C. Om dit te bereiken
staan bij mij de faunaboxen boven op de
terrariumstelling, waar voldoende warmte
door de verlichting wordt geproduceerd.
Dit betekent wel dat de nachttemperatuur
daalt, wat waarschijnlijk een remmende
factor op de kweek heeft, vooral in de
winter. Ik heb inmiddels ook een box
met P. nivea staan in een kast waarin de
temperatuur door een thermostaat continu
tussen de 25 en 28°C wordt gehouden,
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hierin lijken de kakkerlakken productiever.
Doordat ik de kakkerlakken slechts als bijvoeding gebruik voor mijn reptielen is een
hoge productie voor mij niet zo belangrijk.
De kakkerlakken lusten eigenlijk alle organisch materiaal, met een voorkeur voor
fruit en wortel. Alles wat er aan groenteafval bij mij uit de keuken komt wordt verteerd door de kakkerlakken: snijresten van
groenten, aardappelschillen, bananenschillen, klokhuizen van appels. Wanneer ik
daar te weinig van heb krijgen ze stukken
winterpeen of aardappel. Beide soorten
zijn eierlevendbarend, de eieren worden
gelegd en vervolgens teruggetrokken in het
achterlijf tot de eieren uitkomen. De totale
levenscyclus van beide soorten is bij mij
ongeveer 4 maanden, enigszins afhankelijk
van de temperatuur.
Voor het in stand houden van beide
soorten in kweek is het belangrijk ze
gescheiden te houden. De kweek raakte
bij mij gemengd doordat P. surinamensis
om onbekende reden in de kweek kwam.
Ik ontdekte onverwachts een volwassen
exemplaar in de kweek van P. nivea en ben
er toen apart mee door gaan kweken. Ik
heb de ervaring dat P. surinamensis echte
“invaders” zijn, ze duiken bij mij steeds
weer op in boxen waarin ik een zuivere
Jaargang 71 Nummer 2
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P. nivea kweek heb opgezet. P. surinamensis blijkt in competitie met P. nivea te
domineren. Hierbij zijn ze in het voordeel
door de parthenogenetische voortplanting,
waardoor er per volwassen kakkerlak
dubbel zoveel nakomelingen kunnen worden voortgebracht.
Het voeren van de kakkerlakken aan
terrariumdieren is wellicht het enige lastige
punt aan het gebruik van deze soorten
als voedseldieren. Het extraheren van de
jongen uit de cocopeat is namelijk een
tijdrovend klusje. De methode die bij mij
het beste werkt is om het stuk kurk wat
bovenop het substraat ligt uit te kloppen
in een lege bak, en daarna de kakkerlakken op maat te scheiden door zeven of
handmatig de grote individuen eruit te

n

Grootte-vergelij
king van adulte P.
nivea-vrouw met
baby

Locatie van de
kweekboxen,
boven op een terrariumstelling
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Set up van de
kweekboxen voor
beide soorten

vissen. Ik voer beide soorten kakkerlakken aan vrijwel al mijn dieren, van jonge
Gonatodes sp. (pasgeboren nimfen) tot
volwassen Homopholis fasciata (volwassen kakkerlakken) en door vrijwel allemaal worden ze graag gegeten. Ik heb ook
van andere terrariumhouders gehoord dat
de groene adulten van P. nivea erg graag
gegeten worden door kameleons, maar ik
heb hier zelf geen ervaring mee. Ik voer
de kakkerlakken meestal in een laag bakje
met gladde randen, zodat de nimfen langer
in beeld blijven voor de gekko’s. Op het
moment dat de kakkerlakken in de bodem
kruipen zijn ze voor de meeste gekko’s niet
meer te vinden. Hierbij is vooral P. surinamensis in staat om een nieuwe populatie in
het substraat van het terrarium te vormen
als dit vochtig genoeg is. Het enige nadeel
hiervan is dat de wortels van sommige

plantensoorten door de kakkerlakken
worden opgegeten. In een bak zonder
planten, of droog terrarium speelt dit geen
enkele rol. Bij P. nivea is bij ontsnapping
geen enkel probleem met betrekking tot
plaagvorming te verwachten. De kakkerlakken zijn namelijk erg afhankelijk van
vocht en drogen los in de kamer binnen
twee dagen uit en sterven. P. surinamensis is een wat groter risico, deze soort is
minder gevoelig voor de luchtvochtigheid
en zal dus langer overleven. Ik kom zelf
een enkele keer een loslopende P. surinamensis in mijn reptielenkamer tegen, maar
daarbuiten vind ik ze vrijwel niet gelukkig.
Al met al zijn beide soorten, en dan vooral
de Groene kakkerlakken vanwege de volledige uitsluiting van mogelijke plaagvorming een goede aanvulling in het dieet van
terrariumdieren.

Summary
The author describes breeding of the green (banana) roach (Panchlora nivea) and the Surinam cockroach or earth roach
(Pycnoscelus surinamensis) as feeder insects. Both species reach a total length of 25 mm and are therefore suited as food for
smaller reptiles and amphibians. P. nivea reproduces sexually, while P. surinamensis reproduces parthenogenetically. The
roaches are kept in fauna boxes, with a substrate of cocopeat, which is kept moist. All types of organic waste from the kitchen
are suitable as food, such as leftover parts from potatoes, vegetables, fruits. The temperature should be kept at 25-35°C, at
this temperature the full life cycle for both species takes about 4 months. It’s advisable to feed the roaches in dishes in the
cages, to prevent them to disappear in the substrate before the animals can find them. Both species are easy to breed, well
eaten by many species, and especially the green roach doesn’t have the potential to form a pest in houses (which could be a
problem for some other feeder insect species).
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Op gang brengen van verloren
gegane ecologische interacties
met behulp van voorhanden
zijnde vervangers
Jur ter Borg

Griffiths, C.J., D.M. Hansen, C.G.
Jones, N. Zuël & S. Harris, 2011. Resurrecting Extinct Interactions with Extant
Substitutes. Current Biology 21 (9): 762765
De massale uitsterving vanaf de zestiende
eeuw van diverse diersoorten van Mauritius en omringende eilanden door menselijk
ingrijpen, waaronder die van de Dodo, is
iedereen bekend.
Op het eiland Île aux Aigrettes, nabij Mauritius stierven als gevolg van het menselijke
ingrijpen ook een reuzenskink (Leiolopisma mauritiana) en een reuzenlandschildpad (Cylindraspis species) uit.
De auteurs bestudeerden de regeneratie
van de langzaam groeiende en ernstig bedreigde endemische ebbeboom Diospyros
egrettarum (familie Ebenaceae) op het 25
hectare grote eiland. Een groot deel van de
bomen was in de jaren tot 1980 gekapt,
o.a. als brandhout. Met name in de leeg gekapte gebieden vond geen regeneratie van
de begroeiing plaats. De betreffende boom
produceert vruchten met grote zaden. Deze
vruchten werden vroeger gegeten door de
reuzenschildpadden en reuzenskinken, die
voor de verspreiding van de zaden zorgden.
Door hun uitsterven waren er geen grote
vruchteneters meer en werden de zaden
niet meer verspreid.
Besloten werd weer een grote vruchteneter
te introduceren en gezien de taxonomische
Jaargang 71 Nummer 2
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en ecologische verwantschap werd gekozen
voor de Aldabra reuzenschildpad (Aldabrachelys gigantea). Een andere reden was, dat
mochten de schildpadden een ongewenst
effect hebben op de flora en fauna van
het eiland, de dieren relatief gemakkelijk
weer konden worden weggevangen. De
dieren werden vanaf 2000 stapsgewijs en
gecontroleerd geïntroduceerd, totdat er in
2005 elf en in 2009 negentien dieren vrij
rondliepen op het eiland. De schildpadden bleken te doen wat er van ze verwacht
werd, ze aten de vruchten inclusief zaden
op en verspreidden die over grote afstand.
Verder bleek dat de zaden die de darmen
van de schildpad hadden gepasseerd kiemkrachtiger waren dan de zaden waarvan
alleen de vruchten waren verspreid. Als
gevolg hiervan begonnen ook op de leeg
gekapte gebieden weer succesvol ebbebomen te groeien.
Lacerta
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Genetische herontdekking van
een uitgestorven Galápagos
reuzenschildpadsoort
Jur ter Borg
Garrick, R.C., E. Benavides, M.A. Russello, J.P. Gibbs, N. Poulakakis, K.B.
Dion, C. Hyseni, B. Kajdacsi, L. Márquez, S. Bahan, C. Ciofi, W. Tapia & A.
Caccone, 2012. Genetic rediscovery of an
‘extinct’ Galápagos giant tortoise speacies.
Current Biology 22 (1): R10-R11
Chelonoidis elephantopus, een reuzenschildpad van het eiland Floreana, zou
zo’n 150 jaar geleden zijn uitgestorven,
doordat ze werden bejaagd door walvisvaarders als voedselvoorziening en doordat ze ter plaatse werden verwerkt tot olie.
In 2008 deden onderzoekers van de Yale
universiteit onderzoek aan de reuzenschildpadden van het eiland Isabela, op
de vulkaan Wolf, behorende tot de soort
Chelonoidis becki. Dit eiland ligt zo’n
200 mijl van Floreana. Er werden bloedmonsters afgenomen van meer dan 1600
exemplaren van de bestaande populatie
van ongeveer 8000 schildpadden. Er werd
een genetische analyse verricht en het
DNA van de dieren werd vergeleken met
de genetische database van bestaande en
uitgestorven reuzenschildpadden van de
Galápagos eilanden. In een klein deel van
de populatie werden duidelijke aanwijzingen gevonden voor hybridisatie van Chelonoidis becki met Chelonoidis elephantopus. Bij 84 schildpadden moet zelfs sprake
zijn geweest van een kruising van een genetisch zuivere C. becki met een genetisch
zuivere C. elephantopus. Dertig van deze
dieren waren jonger dan 15 jaar, dus de
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kruisingen hebben nog recent plaatsgevonden. Mede gezien de lange levensduur van
deze dieren is het zeer waarschijnlijk dat
er op het eiland nog meerdere genetisch
zuivere C. elephantopus rondlopen. Deze
zouden kunnen fungeren als stamouders
om weer een gezonde zuivere populatie
van deze soort op te bouwen. Maar zelfs
als er alleen hybriden worden gevonden is
de verwachting dat het mogelijk moet zijn
daarmee de soort te herscheppen.
Er wordt verondersteld dat de walvisvaarders of piraten in het verleden wel
eens reuzenschildpadden hebben verplaatst
en bijvoorbeeld de betreffende soort
op Isabela overboord hebben gezet. Dit
schijnt in die tijd niet ongebruikelijk te zijn
geweest.

Nummer 2 Jaargang 71

22-05-13 16:19





















































Jamanasin Lodge

 



is gelegen in het zuidwesten
van Costa Rica op het prach
tige schiereiland Osa. De
Lodge is eigendom van Jan
en Ina Tuns en het ideale ver
trekpunt voor een onbezorgde
en onvergetelijke vakantie.


 

 




 


U overnacht in comfortabele kamers, cabinas
genaamd, met warm water en elektriciteit. ’s Morgens
kunt u eerst genieten van een heerlijk Costaricaans
ontbijt voordat uw dagprogramma start. In overleg
kunnen Jan en Ina u helpen om een leuk programma
samen te stellen, zodat u optimaal geniet van al het
moois dat Costa Rica u te bieden heeft.

Europese Slangen Vereniging
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 tijd
schrift 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
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uitnodiging
voor de

Algemene Ledenvergadering
Z at er d a g 1 5 j un i 2013 o m 1 4.00 uur
M E C t e N i euwe ge i n
Evenals voorgaande jaren zal Lacerta ook dit jaar naast de ALV een le
zing organiseren over de stand van de positieflijsten en mensen de mogelijkheid geven dieren of toebehoren (voedseldieren, planten etc.) aan
te bieden. De aan te bieden dieren dienen van te voren aangemeld te
worden bij Jeroen van Leeuwen (secretaris@lacerta.nl). Houd er, als u
dieren aan wilt bieden, rekening mee dat dit alleen eigen nakweekdieren
mogen zijn en er vanzelfsprekend aan alle wettelijke eisen (CITES-papieren) voldaan dient te worden. Bent u op zoek naar bepaalde voedseldieren? Laat dit dan ook even weten, wellicht kunnen we zorgen dat
deze aanwezig zijn.
Naast de lezing en de ALV is deze dag natuurlijk ook bedoeld om een
praatje te maken met elkaar en het bestuur!
De formele ALV start om 14:00 uur. De overige activiteiten starten om
12:30 uur. We zijn op dit moment druk bezig met het organiseren van de
lezing. Houd de website in de gaten voor meer info over de lezing en de
definitieve agenda van de ALV.
Wilt u mee praten over het bestuur van de vereniging en de vereniging
(nog) beter leren kennen, kom dan op 15 juni naar de ALV!
Secretariaat Lacerta:
secretaris@lacerta.nl
Schaepmanstraat 15
6702 AN Wageningen

lacerta71-2_omslag.indd 4

22-05-13 16:16

